
تکذیب یک ادعای دروغ 
دفتر آیت اهلل س��ید علی سیستانی مرجع عالیقدر 
ش��یعیان عراق با صدور بیانیه ای، خبر منتشر شده 
درباره کمک یک میلیارد دالری خود به ایران برای 
مب��ارزه با ایران را تکذیب ک��رد.در این بیانیه آمده 
اس��ت: آنچه که درباره کمک ی��ک میلیارد دالری 
دفتر مرجعیت عراق به ایران برای عبور این کش��ور 

از بحران کرونا منتشر شده، صحت ندارد.
  السومریه نیوز

سفر برای یک معافیت
هشام داود، مشاور نخست وزیر عراق در گفت وگویی 
تلویزیونی تاکید کرد که مصطفی الکاظمی در سفر 
قریب الوقوعش به واش��نگتن بار دیگر درخواس��ت 
معافی��ت از تحریم های ایران را مطرح خواهد کرد.  
وی گفت که در نتیجه سیاس��ت های اشتباه عراق 
در ۱۷س��ال گذشته این کش��ور همچنان نیازمند 
کشورهای منطقه برای وارد کردن برق و گاز است 
و تجدی��د معافیت عراق از تحریم های آمریکا علیه 

ایران با نیازهای ملت عراق تطابق دارد. ایسنا

واکنش به احتمال یک ماجراجویی 
نماین��ده روس��یه در س��ازمان های بین المللی ابراز 
امی��دواری کرد در دولت آمریکا افراد عاقلی حضور 
داش��ته باش��ند که نخواهند با ماجراجویی همانند 
استفاده از مکانیزم ماشه موقعیت کشور خود را در 

عرضه بین المللی تضعیف کنند.
»میخائیل اولیانوف« نماینده روس��یه در س��ازمان 
های بین المللی مس��تقر در وین در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: »م��ا امیدواریم که اف��راد عاقلی در 
دولت آمریکا باش��ند ک��ه نخواهند ب��ا ماجراجوی 
هایی همانند تالش برای به کارگیری "اسنپ بک"، 
)موقعیت( کش��ور خ��ود را در عرصه بی��ن المللی 
تخریب کنند که بر خالف عقل س��لیم است.«این 
اظه��ارات نماین��ده روس��یه در واکنش ب��ه توئیت 
»ریچ��ارد گلدبرگ« نوش��ت که مدعی ش��ده بود 
آمری��کا باید از اس��نپ بک )مکانیزم ماش��ه( برای 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران استفاده کند.

گلدبرگ، عضو وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
و دس��تیار س��ابق جان بولتون مش��اور امنیت ملی 
آمریکا رواب��ط نزدیکی با البی های صهیونیس��تی 
دارد و از مهمتری��ن طراح��ان خروج واش��نگتن از 

برجام شناخته می شود. تسنیم 

اخبار

اذعان  روزنامه کره ای به یک شکست
هر چند که کره جنوبی همچنان تحت فشار آمریکا 
از اج��رای تعهدات خود برای پرداخ��ت میلیاردها 
دالر حس��اب ایران خودداری می کند که رسانه ای 
این کشور به شکس��ت آمریکا در برابر ایران اذعان 
دارن��د چنانک��ه روزنامه کره ای هرال��د در مطلبی 
تحلیلی نوش��ت با گذشت دو سال از خروج آمریکا 
از برجام، روابط چین و ایران صمیمی تر و نزدیکتر 
ش��ده و سیاس��ت ترامپ در قبال ایران هم با یک 

شکست سنگین مواجه شده است.
این روزنامه کره جنوبی  در مطلبی نوشت که دونالد 
ترامپ رییس جمهوری آمریکا سال ۲۰۱۸ میالدی 
ب��ا این امید واهی که بتواند به توافقی بهتر به گفته 
خودش با ایران دست یابد از برجام خارج شد اما این 
توافق بهتر ظاهرا نصیب ایران و چین ش��ده اس��ت.

گ��زارش تصریح می کند که ای��ران از آمادگی برای 
همکاری های بیشتر خبر داده است اما نه با آمریکا 
بلکه با چین، بدین معنا که آمریکا نه تنها موفقیتی 
بدست نیاورده بلکه باعث شده است تا روند همکاری 

های اقتصادی چین و ایران تقویت شود.
روزنامه ک��ره ای برنامه جامع همکاری ۲۵ س��اله 
ایران و چین را حاصل شکس��ت س��نگین سیاست 
دولت ترامپ در قبال ایران دانس��ته و افزوده است: 
ترامپ با این همه فش��ار و سنگین ترین تحریم ها، 
موفق نش��د ایران را به میز مذاکرات بکش��اند ولی 
نتیجه این فش��ارها، بهتر شدن روابط ایران با چین 

بوده است.
هرالد می نویس��د که دولت آمریکا فکر می کند با 
تحریم ها ایران را وادار به بازگشت به مذاکرات می 
کند و یا باعث براندازی می شود و شروط ۱۲ گانه 
ای ک��ه مایک پمپئو وزیر خارج��ه آمریکا به دنبال 
تحریم ها برای ایران در نظر گرفت کار را دش��وارتر 
و شکست را س��نگین تر کرد زیرا کمتر کسی باور 
می کند که هر دولت��ی در ایران تنها در چارچوب 
یک توافق با چنین شروط سنگینی موافقت کند و 

اصال این عملی نیست. ایرنا

از نگاه دیگران 

گزارش

وزی��ر خارجه روس��یه در حال��ی از راهکارهایی برای حفظ 
برجام س��خن گفته اس��ت با توجه به ع��دم تغییر ماهیت 
ناقضان برجام از آمریکا گرفت��ه تا گرفته، اعتماد دوباره به 
این کش��ورها بی تدبی��ری مضاعف و مغایر ب��ا منافع ملی 

ارزیابی می شود.
برجام واژه ای اس��ت که از آن دو مفهوم به دس��ت می آید. 
یک مفهموم تعهد پذیری جمهوری اسالمی و مفهوم دیگر 
بی تعهدی  و زیاده خواهی طرف های مقابل بویژه آمریکا و 
اروپاست که گویی برجام را صرفا مولفه ای یک جانبه برای 
امتیازگیری دانسته و حاضر نشده اند کوچک ترین اقدامی 
برای اجرای تعهدات خود داش��ته باش��ند. ای��ن امر را در 
تحرکات گس��ترده اخیر آمریکا و اروپا نیز می توان مشاهده 
ک��رد که هر کدام به بهانه ای و با حربه ای به دنبال تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی ایران هس��تند که اقدامی مغایر با 
برجام اس��ت. در این میان که بدعه��دی طرف های مقابل 
وخسارت های سنگینی که با برجام به ایران وارد ساخته اند 
بر همگان آش��کار است برخی کش��ورها به دنبال برداشتن 
گام هایی برای حفظ برجام هس��تند حال آنکه سابقه ثبت 
ش��ده در برجام عدم قابل اعتماد بودن برجام را نشان داده 
چه رس��د که آنکه به بخواهد مذاکرات جدیدی برای حفظ 
برجام صورت گیرد. در همین چارچوب پیشنهادهای حفظ 
برجام سرگئی الوروف در این نشست خبری با اشاره اینکه 
برجام یکی از موضوعاتی است که روسیه و آلمان به صورت 
فعاالنه در م��ورد آن با یکدیگر هم��کاری می کنند، اظهار 
داش��ت: »ما پیش��نهاد هایی را ارائه کردیم که به عقیده ما 
می تواند به ازس��رگیری همکاری ها بین کش��ور های عضو 
برج��ام به منظور حف��ظ این توافق کم��ک کند.« الوروف 
از پیشنهاد های روس��یه برای حفظ برجام سخنی به میان 
نیاورده اس��ت، اما به نظر می رس��د که محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران از این پیش��نهاد ها آگاه باش��د چرا 
ک��ه عالوه بر تماس های مکرر تلفن��ی، دیدار های حضوری 
این دو نیز برقرار اس��ت و مهمترین دیدار ظریف و الوروف 
زمان��ی اتفاق افتاد که الکاظمی نخس��ت وزیر عراق نیز در 
تهران حضور داش��ت، و ظریف در س��فر به مسکو بیش از 

۲ س��اعت گفت وگوی تلفنی با پوتین داش��ت، گفت وگوی 
تلفنی به خاطر کرونا و رعایت مس��ائل بهداش��تی صورت 

گرفت.
برج��ام حاصل س��ال ها مذاکره ایران و غ��رب با حضور دو 
کش��ور چین و روس��یه بود که ۵ س��ال پیش به امضای ۶ 
کشور به اصطالح بزرگ دنیا رسید و تأیید شد. حتی توافق 
هس��ته ای مصوبه سازمان ملل را نیز با خود دارد، اما حتی 
این مصوبه نیز نتوانس��ت تضمین آن باشد.توافق هسته ای 
یک پیمان دم دس��تی و س��اده نبود، برجام حاصل سال ها 
مذاکره ایران و غرب با حضور دو کش��ور چین و روسیه بود 
که ۵ س��ال پیش به امضای ۶ کشور به اصطالح بزرگ دنیا 
رس��ید و تأیید شد. حتی توافق هس��ته ای مصوبه سازمان 
ملل را نیز با خود دارد، اما حتی این مصوبه نیز نتوانس��ت 

تضمین آن باشد.
 با این وجود، روسیه و چین به برجام پایبند بوده و هستند 
و تالش هایی را برای نجات برجام انجام داده اند، اما موفق به 
احیای آن نش��ده اند، مخالفت های این دو کشور با اقدامات 

اروپا و آمریکا علیه برجام تاکنون نتوانسته است جمهوری 
اسالمی ایران را به منافع خود در برجام برساند. آمریکا پس 
از خارج شدن از توافق هسته ای، تحریم های اقتصادی علیه 
ایران را افزایش داد و اروپا نیز به تعهدات خود عمل نکرد، 

با این که ایران همچنان به برجام پایبند است.
اجرای یکطرفه توافق هس��ته ای از س��وی ایران خس��ارات 
فراوانی را به جمهوری اس��المی تحمی��ل کرد، نکته ای که 
رهبر معظم انقالب اس��المی نیز بار ها به آن اش��اره کردند. 
ش��روط ای��ران برای بازیافت برجام روش��ن اس��ت، اجرای 
دقی��ق تعهدات برجامی از س��وی اروپا و آمریکا، اما به نظر 
نمی رسد که این دو، سیاست بازگشت به برجام را در برنامه 
خود داش��ته باش��ند چرا که اگر قصد بر این بود، از برجام 
خارج نمی ش��دند.آمریکا و اروپا خواه��ان یک توافق تازه با 
رویکرد های متفاوت هس��تند، آن ه��ا در پی توافقی دیگر و 
خواسته های نامتعارف می کردند که مباحث دیگری است و 

ارتباطی به توافق هسته ای ندارد.
 حت��ی آمریکا و اروپا ت��الش می کنند مانع لغو تحریم های 

تس��لیحاتی ایران ش��وند و ایاالت متحده به همین منظور 
پیش نویس قطعنامه ای را برای تصویب به ش��ورای امنیت 

سازمان ملل ارائه داده که تاکنون موفق نشده است.
 مخالفت چین و روس��یه با خواسته آمریکا و اروپا، نکته ای 

است که مانع اقدام غیر قانونی آن ها شده است.
 ایران، روسیه و چین اکنون تبدیل به قطب مقابل آمریکا و 
اروپا ش��ده اند و همگرایی این سه کشور بزرگ و تأثیر گذار 
در معادالت جهانی، محاس��بات غرب را بر هم زده اس��ت. 
همکاری های گس��ترده ایران با چین که با توافق همکاری 
۲۵ ساله این دو کشور تبلور خواهد یافت، ایاالت متحده و 
اروپا را نگران کرده است و همین اتفاق می تواند میان ایران 
و روس��یه نیز بیفتد. چندی پیش همزمان با سفر الکاظمی 
به ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
به روسیه س��فر کرد و دیدار و گفت گو هایی با مقامات این 
کش��ور از جمله والدیمیر پوتین رئیس جمهور و س��رگئی 

الوروف وزیر خارجه روسیه داشت. 
 ب��ا توجه به این که روس��یه تاکنون از جمهوری اس��المی 
ایران در بحث توافق هسته ای حمایت کرده و حتی کاهش 
گام به گام تعهدات ایران را بر اس��اس برجام تفس��یر کرده 
و آن را خالف توافق ندانس��ته، قاعدتاً پیشنهاد هایی که در 
نظر الوروف اس��ت، نباید به زیان جمهوری اس��المی ایران 
باشد، اما این پیشنهاد ها باید از سوی ایران بررسی و سپس 
تأیید ش��ود.وزیر خارجه در باره پیشنهاد های روسیه قطعاً 
اط��الع دارد و باید آن ها را به اف��کار عمومی بازگو کند.در 
این میان الوروف باید به این نکته توجه داش��ته باش��د که 
آیا آمریکا با پیش��نهاد های روسیه برای نجات برجام موافق 
است یا نه؟پیش��نهاد های روسیه چه می تواند باشد که هم 
ای��ران را راضی کند و هم آمری��کا و اروپا را؟ نکته مهم آن 
اس��ت که ما به ازایی که روسیه در نظر دارد که هم برجام 
حفظ شود و هم خس��ارت های ایران و پایبندی طرف های 
برجام به آن صورت گیرد چیست؟ ایران قطعا نمی تواند بر 
سر مزاری اش��ک بریزد که در آن مرده ای نیست و اعتماد 
و امید بستن به ناقضان برجام را نهایت بی تدبیری مضاعف 

می داند. 
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نگاهی بر اظهارات الوروف مبنی بر پیشنهادهای روسیه برای حفظ توافق هسته ای 

امید به ناقضان برجام بی تدبیری مضاعف

مقابله روسیه و ایران با اخبار جعلی
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه گفت: در شرایط افزایش تالش  برخی 
کشورها، به خصوص غربی ها برای جعل اخبار در رابطه با روسیه و ایران، 
همکاری دوجانبه در زمینه مقابله با این جنگ اطالعاتی، اهمیت بسیار 
زی��ادی دارد. "ماریا زاخارووا" در جریان رایزنی های دوجانبه روس��یه و 

ایران در زمینه اطالعات، اعالم کرد که همکاری مسکو و تهران در حوزه 
اطالعات دارای دورنمای خوبی است و با توجه به استفاده  کشورهای غربی 

از اخبار جعلی درباره روس��یه و جمهوری اس��المی،  بیشتر از گذشته نیز اهمیت 
پیدا می کند.زاخارووا افزود: »ما شاهد مشکل جعل اخبار و پنهان کردن واقعیات 
در رابطه با کش��ورهای خود هس��تیم و می بینیم که چگونه و در چه سحطی از 
اخبار جعلی در رابطه با روس��یه و ای��ران، از جمله در خصوص روابط دوجانبه ما 

استفاده می شود.« تسنیم

تبلیغات انتخاباتی به سبک هیلی
در ادامه تقالها برای کس��ب رای البی صهیونیستی برای ترامپ، سفیر 
س��ابق آمریکا در س��ازمان ملل ضمن اتهام زنی به ایران مدعی شد این 
کش��ور نمی خواهد دونالد ترامپ بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 
آتی پیروز شود. نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل مدعی 

تالش ایران برای مداخله در انتخابات س��وم نوامبر به منظور جلوگیری 
از پیروزی دونالد ترامپ ش��د. در این میان نیکی هیلی، سیاس��تمدار تندرو 

آمریکایی که برای مواضع ضد ایرانی خود ش��ناخته ش��ده اس��ت، در پیامی در 
حس��اب توییتر خود به طرح این ادعا پرداخت و گفت: مقامات ضد جاسوس��ی 
آمری��کا اقدامات تهران برای مداخله در انتخابات ۲۰۲۰ را اعالم کردند. گزارش 
روز جمعه جامعه اطالعاتی نش��ان داد ایران قصد دارد با توس��ل به نشر اکاذیب 

مانع پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات شود. باشگاه خبرنگاران

اعتراض قطر به بیانیه آقای دبیرکل 
یک مقام قطری اعالم کرد که موضع دیدگاه دبیرکل ش��ورای همکاری 
خلیج فارس دیدگاه تمامی کش��ورهای عضو این ش��ورا نیست.»مطلق 
ب��ن ماجد القحطانی« نماینده ویژه وزی��ر امور خارجه قطر برای مقابله 
با تروریس��م و میانجیگری در حل و فصل اختالفات در گفتگو با شبکه 

الجزیره اظهار داشت: مواضع مورد موافقت قرار گرفته در شورای همکاری 
خلیج فارس در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو تعیین و بیان می شود 

و موضع اخیر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره ادامه تحریم تسلیحاتی 
ایران، دیدگاه کش��ورهای عضو این شورا محسوب نمی شود.وی با بیان این مطلب 
افزود: قطر بر این باور است که تحریم های کنونی علیه ایران به حل بحران ها منجر 
نمی شود و برای حل و فصل امور و بحران ها باید به گفتگو روی آورد. ایران کشور 

همسایه ما است و روابط حسنه ای میان دو کشور حاکم است. مهر

برخی گزارش ها در حالی حاکی از آن اس��ت که آمریکا 
در پی��ش نویس قطعنامه تحریم تس��لیحاتی خود علیه 
ایران اصالحاتی اعمال کرده اس��ت که شواهد امر نشان 
می دهد ای��ن اقدام آمریکا نه از روی ق��درت بلکه برای 
فرور از یک رس��وایی بزرگ و شکس��تی سنگین در برابر 

ایران بوده است.
آمری��کا که در 4 س��ال اخیر رویکرد ی��ک جانبه گرایی 
را اجرا کرده اس��ت اکنون که شکس��ت  این سیاست بر 
همگان آش��کار شده به دنبال چند جانبه گرایی است تا 
ش��اید با این حربه بتواند تمدید تحریم های غیر قانونی 
تسلیحاتی علیه ایران را اجرایی سازد. بر اساس قطعنامه 
۲۲3۱ و برج��ام در اواخر مهر ماه این تحریم ها لغو می 
شود و آمریکا سراسیمه به دنبال مقابله با این مهم است 
در حالی که تمام ش��واهد امر حکایت از شکس��ت طرح 
آمری��کا دارد و ل��ذا آنها به دنبال خرید زمان و س��ناریو 
س��ازی برای فرار از گس��تردگی این رس��وایی هستند.  
آمری��کا می داند که س��ایر اعضا بویژه چین و روس��یه از 
پذی��رش این قطعنامه س��ر باز خواهند زد و لذا س��عی 
دارد با جو روانی و ادعای تعدیل قطعنامه، یک قطعنامه 
حداقل��ی را به تصویب برس��اند تا از آن در جهت اهداف 

انتخاباتی بهره گیرد. 
خبرگ��زاری رویترز به نقل از خبرنگار خود س��ازمان ملل 
گزارش داد که واش��نگتن در پیش نویس قطعنامه تحریم 
تس��لیحاتی علیه ایران اصالحاتی انجام داده است. آمریکا 
در این پیش نویس به زبان س��اده از اعضای شورای امنیت 
خواس��ته است که تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران را تا 
زمانی که شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد، تمدید کنند.

از دیگر اصالحات اعمال شده در این پیش نویس قطعنامه 
می ت��وان به تقلی��ل آن از 3۵ پاراگراف به ۲ یا 4 پاراگراف؛ 
حذف تحریم مقام های سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ عدم 
تمدید تحریم ه��ا برای مدت نامعل��وم و در عوض، تمدید 
این تحریم ها تا زمان اتخاذ تصمیم مقتضی دیگر از س��وی 
شورای امنیت؛ و همچنین حذف بندی که خواستار بازرسی 

از کشتی های حامل کاالهای ایرانی می شود.
افزون بر این، آمریکا از اعضای ش��ورای امنیت خواسته 
اس��ت که تا س��اعت ۱۰ صبح روز چهارش��نبه )به وقت 
محل��ی( نظر خود را درب��اره این پیش نوی��س قطعنامه 
ارائ��ه دهند.آمریکا در ادامه تالش های خود برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران پیش نویس دیگری را در اختیار 

اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار داد.
یک��ی از دیپلمات های چین��ی حاضر در س��ازمان ملل 
به ش��رط افشا نش��دن نامش در خصوص تالش ها برای 
تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران گف��ت: »تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ای��ران فاقد بنی��ان قانونی ب��وده و تالش ها 
برای حف��ظ برج��ام را تضعی��ف می کن��د. پیش نویس 
ارائه ش��ده هیچ شانس��ی ب��رای تصوی��ب ندارد«.اما در 
عوض »کیلی کرافت« نماینده آمریکا در س��ازمان ملل 
مدعی شد: »روس��یه و چین می خواهند از پایان تحریم 
تس��لیحاتی ایران سود برده و تسلیحات خود را به تهران 
بفروشند«. وی همچنین اعالم کرد که رای گیری درباره 
پیش نویس تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران یک هفته به 
تعویق افتاده اس��ت. نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متح��د، قطعنامه جدید آمریکا برای تحریم تس��لیحاتی 
ای��ران را نق��ض قطعنامه ۲۲3۱ دانس��ت و گفت: بطور 
حتم ش��ورای امنیت ب��ار دیگر این اق��دام را رد خواهد 
کرد.یک��ی از دیپلمات های ارش��د س��ازمان ملل گفت، 
پیش نویس جدید قطعنام��ه چهارپاراگرافی آمریکا علیه 
ایران همچنان مجوز تحریم های نامحدود ایران را صادر 
می کن��د، بنابراین احتم��االً این قطعنامه ت��ا روز جمعه 
شکس��ت خواهد خورد.»ریچ��ارد گاون« مدی��ر »گروه 
بحران بین المللی« در س��ازمان ملل با اشاره به قطعنامه 
جدید آمریکا در صفحه تویتیر خود نوشت: »اجازه ندهید 
که مختصر بودن پیش نویس جدید آمریکا ش��ما را گول 
بزند. نکته کلیدی این اس��ت که این )پیش نویس( مجوز 
تمدید نامحدود تحریم های تس��لیحاتی ایران را می دهد 
و ... چین و روس��یه چنین چیزی را دوس��ت *ندارند*. 
بنابرای��ن به احتم��ال خیلی زیاد، پ��س این پیش نویس 

آمریکا تا روز جمعه شکست خواهد خورد«.
 نماینده آمریکا در سازمان ملل در سخنانی تلویحا گفت 
اصالح��ات صورت گرفته در پی��ش نویس قطعنامه ضد 
ایرانی واشنگتن با هدف جلب نظر اعضای شورای امنیت 
به منظور همراهی آن ها با تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران انجام ش��ده است.خبرنگار ش��بکه سی بی اس به 
نقل از کل��ی کرفت گ��زارش داد در پیش نویس جدید 
قطعنامه آمریکا، نظرات ش��ورای امنیت نیز لحاظ شده 
و به بیان س��اده آنچه را ک��ه همگان می دانند باید انجام 
شود، یعنی تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران را در نظر 

گرفته است.  

اروپا در حالی ادعای استقالل اقتصادی و سیاسی را سر 
می ده��د که نوع رفتار عملی آنها توهم بودن این ادعا را 
نش��ان می دهد چنانکه ظریف که همواره خوشبینانه به 

اروپا می نگریسته نیز تاکید کرده است که 
اکنون خزان��ه داری دولت آمریکا اس��ت و نه دولت های 
اروپایی که تصمیم می گیرد ش��رکت های اروپایی با چه 
کسی فعالیت های تجاری داش��ته باشند، چه در ارتباط 
با اجرای قطعنام��ه ۲۲3۱ و چه اجرای خط لوله انتقال 

گاز نورداستریم.
در ادام��ه واکنش ب��ه رفتارهای غیر مس��ئوالنه و تحت 
س��لطه آمریکا، محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه 
جمهوری اسللمی ایران در مقاله ای در ایران دیلی آنالین 
می نویس��د: آنچه ما در ایران - که هدف شرورانه ترین و 
کورتری��ن تحریم ها قرار گرفته ایم - از رژیم فعلی ایاالت 
متحده مش��اهده کرده ایم کامال واضح اس��ت: این دولت 
هیچ چشم انداز روشنی برای آینده جامعه جهانی ندارد.

وی می افزای��د: سرس��ختی و غیرقاب��ل پیش بینی بودن 
ایاالت متحده هی��چ ارتباطی با اج��رای ماهرانه تئوری 
بازی ها ندارد. رژیم فعلی در واش��نگتن صرفنظر از سوء 
مدیری��ت کووید-۱۹ در کش��ور خود ی��ا تضعیف کردن 
صلح و ثبات در خارج از کشور، هیچ برنامه واقعی ندارد، 
مگر اینکه کورکورانه به تمام کسانی که حامی حاکمیت 
قانون هس��تند، حمله کند.ظریف عن��وان می کند: نحوه 
برخورد ایاالت متحده با قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت 
مل��ل متحد،که تائید کننده- و تفکیک ناپذیر از- برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام(، که معموال با عنوان توافق 
هس��ته ای ایران ش��ناخته می ش��ود،  در این زمینه یک 
مثال روشن اس��ت.وی می افزاید: با این حال در ماه می 
س��ال ۲۰۱۸ دولت ایاالت متحده اعالم کرد که به طور 
یکجانبه تصمیم به »متوقف کردن مشارکت« در برجام 
گرفت��ه اس��ت. از آن زمان به بعد، ای��ران و باقی جامعه 
بین المللی در موقعیت خ��ارق العاده ای قرار گرفته اند تا 
شاهد این باش��ند که ایاالت متحده، نخستین دولت در 
تاریخ ملل متحد است که نه تنها یک قطعنامه الزام آور 
را ک��ه خود بانی آن بوده نقض می کند، بلکه آن دولت ها 
و شرکت هایی را که با اجرای مفاد آن قطعنامه، از حقوق 
بین الملل حمایت می کنند، مجازات می کند.وزیر خارجه 
می نویس��د: همانطور که ماه گذش��ته به شورای امنیت 
هش��دار دادم، ای��ن وضع موجود نه  مطلوب اس��ت و نه 

پایدار. بنابراین ما در یک گذرگاه هستیم.
وی می افزای��د: آمریکا در فروپاش��اندن قطعنامه ۲۲3۱ 
علیرغ��م دو س��ال تحمی��ل بی رحمان��ه ترین »فش��ار 
حداکثری« که تاکنون به یک ملت تحمیل ش��ده است 
- از جمله محروم کردن مردم عادی ایران از دسترس��ی 
به داروها و تجهیزات پزش��کی در هنگام کش��نده ترین 
بیم��اری همه گیر که دنی��ا در دهه های متمادی به خود 
دیده است - شکس��ت خورد.ظریف خاطرشان می کند: 
اکنون آمریکا امیدوار اس��ت که با س��وء تفس��یر خود از 
مف��اد همان قطعنامه ای که در س��ال ۲۰۱۸ آن را ترک 
کرد، س��رانجام همان قطعنامه را ناب��ود کند. این رفتار 
عمیقا مخرب ایاالت متحده، کل س��اختار ملل متحد را 
هدف گرفته اس��ت. ش��یوه ای که آمریکا در پیش گرفته 
اس��ت تا با استفاده از سازوکار خود ملل متحد، این نهاد 
جهان��ی را نابود کند.ظری��ف می افزاید: ما نباید فراموش 
کنیم که همین رژیم حاکم بر آمریکا به طرز کودکانه ای 
در زمان بدترین همه گیری جهانی بیماری، از س��ازمان 
بهداش��ت جهانی خارج شد، اما اکنون در تالش است تا 
هدایت روند اصالحات همان سازمان بهداشت جهانی را 
حت��ی به قیمت آزرده کردن نزدیک ترین متحدان عربی 
خود در دس��ت گیرد.وی می نویسد: در حالی که تاکنون 
اصوال این ایاالت متحده آمریکا بوده اس��ت که به دنبال 
گسترش صالحیت قوانین داخلی خود بوده، هیچ دلیلی 
وجود ندارد که این روند منحصر به آمریکا باقی بماند.وی 
می نویسد: در حالی که ایران تاب آوری و پاسخ قاطعانه 
خود در قبال قلدرمآبی بدس��گاالنه را ثابت کرده اس��ت، 
م��ن اطمینان دارم که - در هفته ها و ماه های حس��اس 
بعدی - اعضای شورای امنیت تالش مذبوحانه انتخاباتی 
دولت مستأصل ایاالت متحده برای نابود سازی موفقیت 
دیپلماتیک قرن بیس��ت و یکم را ناکام س��اخته و اجازه 
نخواهند داد که در این روند آنچه از چند جانبه گرایی و 

حقوق بین الملل باقیمانده است، نابود شود.
محمد جواد ظریف در گفت وگو با ایس��نا درباره انتش��ار 
اظهار نظری در خصوص پیش��نهاد آلم��ان مبنی بر لغو 
تحریم ه��ای غیر هدفمند از س��وی آمریکا ب��ا تاکید بر 
اینکه این موضوع ش��ایعه  اس��ت، اظهار ک��رد: کل این 
ش��ایعه غیرتخصصی و معلوم است که برای اهداف غیر 
سیاس��ی مطرح شده اس��ت؛ چراکه آدم سیاسی چنین 

شایعه ای را نمی سازد.

پشت پرده تعدیل قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت 

هراس بانیان تحریم از یک رسوایی جهانی 
استقالل اقتصادی و سیاسی قاره سبز توهمی بیش نیست 

چشم اروپا به دهان خزانه داری آمریکا 


