
 وقتی آمریکا برای جبران شکستهایش دست به دامان 
دروغ پردازی می شود 

توهم مصادره نفت کش ها 
روزنامه وال استریت ژورنال دیروز در گزارشی مدعی شد که دولت آمریکا چند 
فروند کش��تی حامل س��وخت ایران را توقیف کرده است حال آنکه اصال چنین 
محموله ای وجود نداشته و ادعای آمریکایی صرفا یک دروغ پردازی برای پنهان 

سازی شکست آمریکا در برابر روابط ایران و ونزوئال بوده است. 
به نوش��ته روزنامه وال استریت ژورنال، یک مقام آمریکایی مدعی شد که دولت 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار کشتی هایی را که گفته 
می شود حامل س��وخت از ایران بوده اند، توقیف کرده اس��ت.بنا بر این گزارش، 
توقیف نفتکش های مزبور بخش��ی از کمپین »فشار حداکثری« واشنگتن علیه 
تهران است.وال استریت ژورنال همچنین مدعی شد که این چهار فروند نفتکتش 
ب��ه نام های »لونا«، »پاندی«، »برینگ« و »بال« که در روزهای اخیر در آب های 

آزاد توقیف شده اند، اکنون در حال حرکت به سمت هیوستون هستند.یک مقام 
آمریکایی بدون ارائه توضیحات بیش��تر ادعا کرده که این کشتی ها بدون توسل 
به قوه قهریه توقیف ش��ده اند.این در حالی است که »حجت اهلل سلطانی« سفیر 
ایران در ونزوئال در واکنش به ادعای وال اس��تریت ژورنال مبنی بر توقیف چهار 
فروند نفتکش ایرانی در توئیتر نوشت: »یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه 
تبلیغاتی امپریالیس��م آمریکا. نه کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها 
ارتباطی به ایران دارد. ترامپ تروریس��ت نمی تواند حقارت و شکس��ت خود در 
برابر ملت بزرگ ایران را با تبلیغات دروغین جبران کند«.گفتنی اس��ت که ماه 
گذش��ته دادس��تان های آمریکایی با تنظیم یک دادخواست خواستار توقیف این 
چهار فروند کشتی شدند. به گفته این مقام های آمریکایی، در زمان صدور حکم 
دادس��تان های آمریکایی در ماه ژوئیه، کش��تی های »برین��گ« و »بال« در حال 
حرکت در نزدیکی سواحل »کاپ ورد« بودند. کشتی های »لونا« و »پاندی« هم 
آخرین سیگنال های خود را ماه گذشته میالدی از آب های عمان ارسال کردند.

این حکم بعد از آن صادر ش��د که ایاالت متحده آمریکا نتوانس��ت از ارسال پنج 
نفتکش دیگر ایران به مقصد ونزوئال جلوگیری کند.

ایران ثبات کشورهای منطقه را تهدید 
می کند!!

یک مق��ام وزارت دف��اع آمریکا مدعی ش��د ایران 
ثبات کشورهای منطقه را تهدید می کند.»جاناتان 
هافم��ن«، دس��تیار وزیر دفاع آمریکا مدعی ش��ده 
ایران کم��اکان به تهدید ثبات کش��ورهای منطقه 
ادامه می دهد.هافمن عالوه بر این گفته کش��ورش 
نگ��ران رویدادهای مدیترانه ش��رقی اس��ت و مایل 
اس��ت ش��اهد کاهش تنش ها در آن منطقه باشد.

ادع��ای هافمن درباره ایران در حالی صورت گرفته 
ک��ه دولت آمریکا بعد از خروج از توافق هس��ته ای 
برجام به سیاس��ت دامن زدن ب��ه تنش ها با ایران 

روی آورده است. تسنیم

تصورات  مقام سعودی 
نماینده عربستان سعودی در دفتر سازمان ملل در 
ژنو که کشورش 5 سال است در حال کشتار مردم 
یمن اس��ت،  ضم��ن اتهام زنی به تهران، خواس��تار 

تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران شد.
مقام س��عودی خواس��تار تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران ش��د »عبدالعزیز الواصل« نماینده عربس��تان 
س��عودی در دفتر س��ازمان ملل متح��د در ژنو، به 
اتهام زنی علی��ه ایران پرداخت. نماینده عربس��تان 
سعودی طی سخنرانی خود در سازمان ملل متحد 
ضمن درخواس��ت تمدید تحریم تس��لیحاتی علیه 
ایران، ادعا کرد: »ایران برای گروه های ش��به نظامی 
که تالش دارند منطقه را بی ثبات کنند، تسلیحات 
قاچاق می کند«.اظهارات نماینده ریاض در سازمان 
ملل در ژنو در ش��رایطی مطرح ش��ده که عربستان 
سعودی  در کش��تار صدها غیرنظامی یمنی دست 
داشته و همچنان به تجاوزات خود علیه این کشور 

ادامه می دهد. فارس

اخبار

 یک بام و دو هوای اروپا 
در قبال تحریم 

کشورهای اروپایی در حالی با همراهی با تحریم های 
آمریکا علیه ایران، روسیه و چین، گستاخی بیشتر 
آمری��کا را رقم زدند که در سیاس��ت یک بام و دو 
ه��وا به انتقاد از تحریم های آمریکا علیه خودش��ان 

پرداخته اند. 
کش��ورهای اروپایی از روی ناتوانی و یا بر اس��اس 
منافعش��ان در کنار آمریکا به تحریم سایر کشورها 
از جمله جمهوری اسالمی و ملت ایران پرداخته اند 
حال آنک��ه با ورود فاز تحریم های آمریکا به تحریم 
علیه خودش��ان فریاد نارضایتی و شکایت در پیش 
گرفته ان��د. رفت��اری ک��ه دو رویی اروپ��ا و منفعت 
طلبی آنها در قبال تحریم را بیش از پیش آش��کار 
می س��ازد. 24 کش��ور از 27 عضو اتحادیه اروپا در 
اقدامی گروهی علیه استفاده بیش از حد از تحریم 
یا تهدید به تحریم از س��وی دولت ترامپ، اعتراض 
کردند و گفتن��د این اقدامات منافع قاره اروپا را به 
خط��ر می اندازد.بنابر گزارش »بیزنس اینس��ایدر«، 
هم��ه 27 عض��و اتحادیه اروپا به جز س��ه عضو آن 
در ی��ک ویدئوکنفرانس مخالف��ت خود را به وزارت 
خارج��ه آمریکا اع��الم کردند. بنابر ای��ن گزارش، 
مخالفت حداکثری کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
باعث شگفتی دولت ترامپ شد. این ویدئوکنفرانس 
از س��وی هیات اتحادی��ه اروپا در ای��االت متحده، 
برنامه ریزی ش��ده بود. »نابیال ماسرالی« سخنگوی 
س��رویس اقدام خارجی اروپا در مصاحبه با نشریه 
»پولتیکو« تایید کرد که کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپا برای بی��ان نگرانی های خود درباره اس��تفاده 
روزافزون از تحریم ها یا تهدید به تحریم ها از سوی 
آمریکا علیه شرکت های اروپایی یا منافع این قاره، 

دولت آمریکا را خطاب قرار داده اند.
این کشورها آمریکا را به طور کلی به دلیل استفاده 
از تحریم مورد انتقاد ق��رار دادند اما به طور خاص 
تهدیدهای اخیر آمریکا علیه ش��رکت های اروپایی 
که به روس��یه در س��اخت خط لول��ه جدید )نورد 
اس��تریم 2( کمک می کنند، را ذک��ر کردند.دولت 
ترامپ با این پروژه مخالف اس��ت و می گوید آلمان 
پی��ش از این هم برای تامی��ن گاز طبیعی بیش از 
حد به مسکو متکی بود و این پروژه به روسیه اجازه 
می دهد نفوذ اقتصادی خود را در اروپا بس��ط دهد. 
به گزارش بی بی سی، او در سال 2۰۱۸ مدعی شده 
بود نورد اس��تریم 2 می تواند آلم��ان را به گروگان 
روسیه تبدیل کند. این رفتار از سوی اروپا در حالی 
س��ر می زند که آنها با حمایت از تحریم های آمریکا 
علیه سایر کشورها س��نگ بنای سیاست تحریم را 

گذاشته اند. 

گزارش

گزارش

وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران در سفر به لبنان 
و اب��راز همدردی ب��ا ملت و دولتمردان این کش��ور در پی 
فاجع��ه انفجار بیروت ، پس از دیدار ب��ا وزیرخارجه دولت 
پیشبرد امور لبنان تأکید کرد که هیچ طرف خارجی نباید 
از فاجعه لبنان سواستفاده کند و دیکته های خود را به این 

کشور تحمیل کند.
  »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران، دیروز با »ش��ربل وهبه« وزیر خارجه دولت پیشبرد 
امور لبنان دیدار و گفت و گو کرد.محمد جواد ظریف ضمن 
تأکید بر همدردی ایران با دولت و مردم لبنان در پی فاجعه 
انفجار بیروت، گفت:  »در ارتباط با چشم انداز همکاری های 
ایران و لبنان درباره بازس��ازی و دیگ��ر زمینه های حیاتی 

گفت و گو کردیم«.
ظری��ف در ادامه گفت: »ش��رکت های خصوصی ایرانی در 
ارتباط با مسئله همکاری با لبنان جهت گیری مشابه دولت 
ایران دارند. ایران بر این باور است این مردم و دولت لبنان 
هستند که صالحیت اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز را دارند 

و ایران در کنار این تصمیمات آزادانه خواهد ایستاد«.
وزی��ر ام��ور خارجه جمه��وری اس��المی ایران ادام��ه داد:  
»همانطور که لبنان بر دش��من صهیونیس��ت پیروز شد از 
ای��ن بحران نیز پیروزمدانه بی��رون خواهد آمد. هیچ طرف 
خارجی نباید از فاجعه لبنان سواستفاده کند و دیکته های 
خود را به این کش��ور تحمیل کند«.در مقابل، شربل وهبه 
گفت:  »وزیر ظریف، همدردی ایران و ایستادگی این کشور 

در کنار لبنان را ابراز کرد«.
وهب��ه ادامه داد: »امکان حمای��ت و کمک هایی را که ایران 
می تواند آنها را به لبنان ارائه کند، بررسی کردیم. پیشنهادها 
را برای بررس��ی دریافت خواهیم ک��رد و درباره آنها تصمیم 
خواهی��م گرفت«. همچنی��ن وزیر امور خارج��ه جمهوری 
اس��المی ایران ضمن تأکید بر ضرورت کمک به بازس��ازی 
لبنان بدون ش��رط گذاری، توافق اخیر بی��ن امارات و رژیم 
صهیونیستی را دردناک و به مثابه خنجری از پشت بر لبنان 
و دیگر کش��ورهای منطقه خواند.محمدج��واد ظریف وزیر 

ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران که ب��ه منظور اعالم 
همبس��تگی و همدردی با مردم و دولت لبنان به این کشور 
سفر کرده است، در محل وزارت امور خارجه لبنان با  »شربل 
وهبه« وزیر امور خارجه دولت پیشبرد امور لبنان دیدار کرد.
ظری��ف در این دیدار با ابراز تس��لیت و همدردی با خانواده 
جان باختگان حادث��ه تلخ انفجار در بندر بیروت و همچنین 
درخواست سالمتی برای مجروحان، آمادگی کشورمان برای 
کمک به بازسازی خرابی های ناشی از انفجار در بندر بیروت 
در حوزه ه��ای مختل��ف و با توجه ب��ه توانمندی طرف های 
ایرانی، خصوصا در حوزه های مربوط به تامین برق، ساخت و 
ساز،  دارو و درمان را اعالم کرد.وزیر امور خارجه کشورمان با 
اشاره به جایگاه سیاسی لبنان ضرورت کمک به بازسازی این 

کشور بدون شرط گذاری را مورد تاکید قرار داد.
ظری��ف همچنین توافق روز گذش��ته بی��ن ابوظبی و رژیم 
صهیونیس��تی را دردن��اک و به مثابه خنجری از پش��ت بر 
لبنان و دیگر کش��ورهای منطقه خواند. محمدجواد ظریف 
همچنین با »حسان دیاب« نخست وزیر دولت پیشبرد امور 
کش��ور دیدار و گفت وگو کرد.ظری��ف در این دیدار با ابالغ 
تس��لیت ایران ب��ا مردم و دولت لبن��ان، آمادگی جمهوری 
اس��المی ایران را ب��رای همیاری در بازس��ازی خرابی های 
ناش��ی از انفجار در بیروت اعالم کرد. حس��ان دیاب نیز در 
ای��ن دیدار ضمن تش��کر از اعالم آمادگی ای��ران، نیازهای 
ضروری به ویژه در حوزه های درمان و اقالم مورد نیاز برای 

بازسازی واحدهای مسکونی شهر بیروت را تشریح کرد.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه در سالگرد پیروزی لبنان 
در جن��گ ۳۳ روزه بیانی��ه ای صادر ک��رد.در بیانیه وزارت 
امور خارجه در س��الگرد پی��روزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه 
آمده اس��ت: وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران، 
چهاردهمین س��الگرد پیروزی غرورآفرین مقاومت اسالمی 
لبنان در برابر رژیم صهیونیس��تی در جنگ سال 2۰۰۶ را 
که شکس��ت تاریخی به رژیم اش��غالگر وارد آورد به ملت، 
دول��ت، ارتش و مقاومت لبن��ان و بویژه دبیر کل حزب اهلل 
تبریک و تهنیت می گوید. این پیروزی بزرگ که در س��ایه 

انس��جام داخلی میان طوایف مختل��ف و همدلی لبنانی ها 
بدس��ت آمد، ثبات، امنیت و ع��زت را برای لبنان و منطقه 
ب��ه ارمغ��ان آورد. پای��داری زن��ان و مردان لبنان��ی و رزم 
جوانان غیور مقاومت، درس عبرتی به متجاوزان و حامیان 
تروریست آنان داد که لبنان را از تهدیدات و تجاوزات رژیم 

جعلی اسراییل حفظ می نماید.
جمهوری اس��المی ایران معتقد اس��ت ایستادگی در مقابل 
دش��من صهیونیستی اس��ت آنان را به شکست حتمی می 
کش��اند؛ همانگونه که جنگ ۳۳ روزه س��مبل ایستادگی  و 
قدرت مردم در مقابل رژیم تا دندان مس��لح صهیونیس��تی 
با پیروزی ش��یرین ملت لبنان همراه بود. بدون تردید ملت 
لبنان طعم ش��یربن این پیروزی را همواره به خاطر خواهد 
داشت و اجازه نخواهد داد امنیت، استقالل و حاکمیت این 
کش��ور بازیچه دست دشمنان شود و با وحدت و همدلی، از 

بح��ران کنونی عبور خواهد کرد و این درس بزرگی به همه 
دولتها و ملت های منطقه اس��ت.  جمهوری اسالمی ایران 
هم��واره در کنار ملت و دولت لبنان بود، هس��ت و خواهد 
ماند. س��فر امروز وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
به لبنان در سالروز این حماسه بزرگ و دیدار و گفت وگو با 
مقامات و شخصیت های لبنانی، به منظور ارتقای مناسبات 
س��ازنده ایران و لبنان به عنوان دو کشور دوست و برادر در 
راستای استمرار حمایت همه جانبه جمهوری اسالمی ایران 
از دولت، ملت، ارتش و مقاومت لبنان نیز در همین راس��تا 
انجام ش��ده است. از سوی دیگر وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در پیام هایی جداگانه خطاب به همتای لبنانی 
و نیز دبیرکل حزب اهلل لبنان چهاردهمین س��الروز پیروزی 
غرورآفری��ن مقاومت در جن��گ ۳۳ روزه علی��ه متجاوزان 

صهیونیست را به دولت و ملت لبنان تبریک گفت. 
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وزیر امور خارجه در سفر به بیروت خواستار شد 

  ممنوعیت سوء استفاده طرف خارجی از فاجعه لبنان

بهانه سنتکام برای باج خواهی 
فرمانده تروریست های آمریکایی مستقر در منطقه مدعی است کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس نیازمند ایجاد سامانه هوایی مشترک برای 
مقابل��ه ب��ا تهدیدهای ایران هس��تند. »کنث مک کن��زی« فرمانده مقر 
تروریس��ت های آمریکایی مستقر در خاورمیانه و غرب آسیا، از متحدان 

منطقه ای واشنگتن خواست علیه ایران پدافند موشکی تشکیل دهند.وی 
خطاب به اعضای ش��ورای همکاری خلیج فارس، مدعی شد: در نهایت، نیاز 

واقعی ش��ما این است که توانایی سهیم ش��دن در یک تصویر عملیاتی مشترک 
را داش��ته باش��ید و بر مبنای تهدیداتی که با آنها مواجه می شوید، واکنش نشان 
دهید.مک کنزی در ادامه ادعاهای خود افزود: با ش��دت گرفتن تهدیدهای ایران، 
ایجاد س��امانه عملیاتی یکپارچه، مس��تلزم اعتماد متقابل کش��ورهای ش��ورای 

همکاری خلیج فارس و مشارکت اطالعاتی است. ایسنا

استقبال از موفقیت های روسیه در زمینه واکسن کرونا 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در مسکو ضمن اس��تقبال از موفقیت 
روس��یه در پی تولید واکسن کرونا گفت: جامعه جهانی باید از موفقیت 
های روس��یه در این زمینه استقبال کند.»کاظم جاللی« در گفت و گو 
با اس��پوتنیک اعالم کرد که ایران از موفقیت و دستاوردهای روسیه در 

زمینه تولید واکسن کرونا استقبال می کند و معتقد است جامعه جهانی 
نیز باید از آن اس��تقبال کند. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران از هر گونه 

دس��تاوردی و توسط هر کشوری که منتج به یافتن واکسن و یا داروی رفع این 
ویروس مرگبار شود، استقبال می کند. »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه 
گفت که وزارت بهداش��ت کشورش اولین واکسن کرونا در جهان را تأیید کرده 
است. پوتین ضمن اعالم این خبر عنوان کر  که دختر او نیز این واکسن را تزریق 

کرده است. ایرنا

ادعای کوشنر درباره آمادگی ترامپ 
داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا که دولت کشورش به دلیل شکست 
سیاست هایش در قبال ایران مورد انتقاد قرار گرفته مدعی شد که دونالد 
ترامپ »اهل توافق« اس��ت. »جارد کوشنر«، در یک نشست خبری روز 
پنجشنبه گفته چنانچه ایران بخواهد گفت وگو کند، ترامپ اهل توافق 

است.کوشنر که در یک کنفرانس خبری حضور داشت گفت: »اگر ایران 
گفت وگو بخواهد، ترامپ اهل توافق اس��ت.«دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه 

بار دیگر مدعی ش��د چنانچه در انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه نوامبر به پیروزی 
برس��د ظ��رف ۳۰ روز با ایران به توافق خواهد رس��ید.رئیس جمهور آمریکا مدعی 
ش��د که »ایران به شدت مشتاق توافق اس��ت« اما منتظر است تا »جو بایدن« در 
انتخابات به پیروزی برسد تا بتواند به توافق بهتری دست پیدا کند. ادعاهای کوشنر 

در حالی مطرح شده که وی از دشمنان سرسخت ملت ایران است. مهر

  

آمری��کا در حالی ترفندهای بس��یاری را برای فریب جامعه 
جهان��ی و تحمی��ل قطعنامه تمدی��د تحریم تس��لیحاتی 
جمهوری اس��المی ایران به کار گرفته اس��ت که بسیاری 
از اعضا ش��ورای امنیت این اقدام را نقض آش��کار قطعنامه 

22۳۱ این شورا می دانند و با آن مخالفت می کنند. 
یک دیپلمات ارش��د روس��یه ت��الش آمریکا ب��رای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را نقض قطعنامه شورای 

امنیت توصیف کرد.
»میخائی��ل اولیانوف«، نماینده روس��یه در س��ازمان های 
بین  الملل��ی مس��تقر در وین ت��الش آمریکا ب��رای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را محکوم کرد.اولیانوف در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است: »تالش آمریکا 
برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران مصداق نقض 
قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. تنها روش 
قانونی برای تمدید این تحریم ها و سایر بندهای "زوال پذیر" 
)برجام( اتخاذ تصمیم مرتبط از س��وی کمیسیون مشترک 
 B برجام اس��ت که باید به اتفاق آرا حاصل ش��ود )ضمیمه
قطعنام��ه 22۳۱ را ببینید.«این دپیلمات روس در توئیتی 
دیگر نوشت: »جلسه بعدی کمیسیون برجام را می توان به 

زودی تشکیل داد. کشورهای شرکت  کننده به ویژه با توجه 
به تهدیدهای آمریکا برای کلید زدن مکانیس��م بازگش��ت 
خودکار تحریم ها و احیای تحریم های قبلی س��ازمان ملل 
علیه ایران موضوعات زیادی برای بحث خواهند داش��ت.« 
همچنین نمایندگی ایران در س��ازمان ملل متحد با صدور 
بیانیه ای خواستار ایستادگی کشورهای عضو شورای امنیت 
در برابر قطعنامه ضد ایرانی آمریکا شده است. در این بیانیه 
آمده اس��ت هدف از صدور پیش نویس قطعنامه آمریکا که 
نق��ض فاح��ش قطعنامه 22۳۱ ش��ورای امنیت به ش��مار 
می رود تحت الش��عاع قرار دادن مسائل داخلی آمریکا است 
و به هیچ وجه ارتباط��ی با حفظ صلح  و امنیت بین المللی 
ندارد.   این قطعنامه، تمامیت و مرجعیت و اعتبار ش��ورای 
امنیت -و در سطحی فراتر از آن، سازمان ملل متحد را- و 
همچنین چندجانبه گرایی، حاکمیت قانون و دیپلماسی را 

نشانه گرفته است.
ایاالت متحده به منظور ارضای اعتیاد شدید خود به اعمال 
تحریم و توجیه رفتارهای غیرمس��ئوالنه خود در ش��ورای 
امنی��ت در اقدامی بی اس��اس ای��ران را به ایج��اد بی ثباتی 
در منطق��ه متهم می کند، حال آنک��ه دخالت ها، رویه های 

شرورانه، سیاس��ت های تفرقه  آمیز، اش��تهای سیری ناپذیر 
برای صادر کردن س��الح های مرگبار به کشورهای منطقه، 
حضور ش��مار زی��ادی از نیروه��ای آمری��کا در خاورمیانه، 
حمله ه��ا و عملیات های پرچم عوض��ی و مخرب خود این 
شکور اس��ت که عامل اصلی بی ثباتی، ناامنی و رنج بشری 

در این منطقه است.
انتظار می رود اعضای شورای امنیت در برابر اقدام غیرقانونی 
و ش��رورانه ایاالت متحده، ایستادگی و سوءاستفاده از این 
ش��ورا و دستکاری آن را رد کرده و ثابت کنند که این نهاد 
قادر اس��ت از توافق برجامی که خود آن را به تأیید رسانده 
حمایت، از قطعنامه 22۳۱ که آن را به اتفاق آرا به تصویب 
رسانده حراست و از مرجعیت و اعتبارش محافظت کند. در 
این میان یک مق��ام آمریکایی می گوید دولت های اروپایی 
قرار اس��ت پیشنهاداتی را به واش��نگتن درباره پیش نویس 
قطعنامه این کشور برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران ارائه کنند.»کلی کرافت«، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل متحد گفته کشورهای اروپایی قرار است پیشنهاداتی 
را ب��ه آمریکا درب��اره پیش نویس قطعنامه این کش��ور ضد 

ایران ارائه کنند.
کلی کرافت در مصاحبه با »فایننشال تایمز« درباره آخرین 
گفت وگوه��ای خود با ۳ کش��ور اروپای��ی در خصوص این 
قطعنامه گفت: »من، بازی بزدل انجام نمی دهم- مس��ئله 
خیلی جدی تر از آن اس��ت ک��ه بخواهیم بازی بزدل انجام 
دهیم.«کراف��ت گفت ۳ کش��ور اروپایی که عضو ش��ورای 

امنیت و جزو امضاکنندگان توافق هس��ته ای برجام هستند 
به او گفته ند پیش��نهاداتی درباره قطعنامه آمریکا دارند، اما 
هنوز پیش��نهادی به صورت مکتوب ارائه نداده اند.»ریچارد 
گوان«، مدیر بخش سازمان ملل در گروه بین المللی بحران 
به فایننشال تایمز گفته کشورهای اروپایی چندین طرح را 
در خصوص قطعنامه آمریکا مط��رح کرده اند.دولت آمریکا 
بع��د از خ��روج از »برنامه جامع اقدام مش��ترک« یا برجام 
تحریم ه��ا علیه ایران را از س��ر گرفته و به سیاس��ت هایی 
تحریک آمی��ز علی��ه ای��ران، از جمله ترور س��ردار قاس��م 
س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمی روی آورده است.
دولت ترام��پ گفته در صورتی ک��ه در تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی علیه ایران موفق نش��ود قص��د دارد از یکی از 
بندهای برجام که با نام هایی مانند »مکانیسم ماشه«، »ساز 
و کار حل و فصل اختالف« یا »ساز و کار بازگشت خودکار 
تحریم ها« شناخته می ش��ود برای بازگرداندن تحریم های 

بین المللی علیه ایران استفاده کند.
نماینده فرانس��ه در سازمان ملل در پاسخ به تهدید آمریکا 
مبنی بر توس��ل به مکانیسم ماشه، بر ضرورت حفظ برجام 
تاکی��د کرد.»نی��کال دو ریوی��ر« نماینده دائم فرانس��ه در 
س��ازمان ملل، در واکنش به تالش آمریکا مبنی بر تمدید 
تحریم تسلیحاتی علیه ایران و تهدید به توسل به مکانسیم 
ماش��ه برای بازگرداندن هم��ه تحریم ه��ای ضدایرانی، در 

پیامی توئیتری، ضرورت حفظ برجام را یادآوری کرد.

   واشنگتن برای تمدید غیر قانونی تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت دست و پا می زند

سراسیمگی برای نقض قطعنامه 2231


