
تبریکژائوبههمتایجدیدایرانیاش
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه چی��ن در پیامی 
توییتری انتصاب خطیب زاده به س��مت سخنگویی 
وزارت امور خارجه و سید عباس موسوی به سمت 
س��فیر ایران در آذربایجان را تبریک گفت.لیجیان 
ژائو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در صفحه 
توییت��رش انتصاب س��عید خطیب زاده به س��مت 
س��خنگویی دس��تگاه دیپلماس��ی ایران را تبریک 
گفت و نوش��ت: تبریک به سعید خطیب زاده برای 
انتصابش به س��خنگویی جدید وزارت امور خارجه 
ای��ران. به امید همکاری نزدیک ب��ا او برای ارتقای 
روابط چین-ایران. ژائو در ادامه نوش��ت: همچنین 
مایلم صمیمانه از سید عباس موسوی برای کمکش 
به دوس��تی و همکاری چین-ایران  قدردانی کنم. 
برای او در مقام س��فیر ای��ران در آذربایجان آرزوی 

ایسنا موفقیت دارم.

اقداماماراتدرراستایمنافع
منطقهنیست

علی اصغر خاجی دس��تیار ارشد وزیر خارجه ایران 
در امور سیاسی در گفت وگو با وبگاهی لبنانی اعالم 
کرد، توافق امارات و رژیم صهیونیستی در راستای 
منافع کش��ورهای منطقه قرار ندارد. وی در پاسخ 
به س��وال وبگاه لبنانی »العهد« در خصوص توافق 
امارات و رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط 
گفت: اخیرا مواضع خود در قبال این اقدام نادرست 
را اع��الم کردی��م و گفتی��م این اقدام در راس��تای 
منافع کش��ورهای منطقه و کش��ورهای اس��المی 
نیست. خاجی در ادامه گفت، در دیدار با بشار اسد 
درباره انتخابات پارلمانی س��وریه، تحوالت ادلب و 
تحریم ه��ای ظالمان��ه آمریکا تح��ت عنوان»قانون 
قیص��ر« صحبت ک��رده و آمریکایی ه��ا باید بدانند 
آنچ��ه را از طری��ق نظامی ب��ه دس��ت نیاورده اند، 
نمی توانن��د از طریق اقتتصادی به دس��ت آوردند. 
امارات هفته گذش��ته از این توافق خبر داد.  کانال 
یازده تلوزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعالم 
کرد، پس از اعالم عادی سازی روابط میان ابوظبی 
و تل آویو، هدف کابینه رژیم صهیونیس��تی توسعه 
فارس »همکاری های امنیتی« با امارات است.

اخبار

پنهانشدنسئولپشتدیوار
بشردوستانه

وزارت خارج��ه کره جنوبی با اع��الم خبر برگزاری 
اولین نشست مجازی کارگروه تجارت بشردوستانه 
با تهران، گفت قرار است درباره اقالم دارای اولویت 
جهت صادرات به ایران و دستورالعمل های تجاری 

بحث شود.
بعد از گزارش ها مبنی بر توافق تهران و سئول برای 
ایجاد کارگروه درباره تجارت بشردوس��تانه، وزارت 
خارجه ک��ره جنوبی دی��روز  از گفت وگو دوجانبه 
بی��ن دو کش��ور خب��ر داد.ب��ه نوش��ته خبرگزاری 
»یونهاپ«، این وزارتخانه ب��ا صدور بیانیه ای اعالم 
ک��رد ک��ه هیأت های ایران��ی و ک��ره ای امروز طی 
نشست ویدئوکنفرانسی، اولین جلسه کارگروه برای 
مباحثه درباره توسعه تجارت بشردوستانه را برگزار 

می کنند.
بر این اس��اس، در جلس��ه دیروز تهران و س��ئول 
درب��اره اق��الم دارای اولوی��ت جهت ص��ادرات به 
ایران، دستورالعمل های تجاری و نحوه اداره کردن 
بس��تر گفت وگوی جدی��د، بحث د ش��د.در بیانیه 
وزارت خارج��ه ک��ره جنوبی آمده اس��ت: »دولت 
ما ب��ه همکاری های روان در س��ازمان های مرتبط 
و مش��ورت های فع��ال ب��ا ایران جه��ت حمایت از 
ش��رکت های ما که خواهان ورود به بازار ایران برای 
]تامین[ اقالم بشردوس��تانه مانند دارو و تجهیزات 
پزش��کی را دارن��د، ادام��ه می دهد«.ب��ه نوش��ته 
یونه��اپ، مقام ه��ای کره جنوب��ی از وزارتخانه های 
امور خارجه، بهداش��ت، دارای��ی و صنعت به همراه 
دیگر س��ازمان های مرتبط در این نشست مشترک 
با ایران ش��رکت می کنند.در تاریخ دوازدهم مرداد 
ب��ود که خبرگزاری یونهاپ به نقل یک منبع مطلع 
مدعی ش��د که ایران و کره جنوبی برای راه اندازی 
کارگروهی جهت توس��عه تجارت بشردوستانه بین 

دو کشور به توافق رسیده اند. 
ای��ن خبرگ��زاری همچنین اذعان ک��رد که دارایی 
ای��ران در دو بانک کره جنوب��ی مجموعا به ارزش 
۷ میلیارد دالر از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بهانه 
تحریم ه��ای آمریکا ب��ر واردات نفت ایران توس��ط 

سئول، بلوکه شده است.

گزارش

گزارش

مقامات آمریکایی از جمله ترامپ طی روزهای اخیر از یک 
س��و از اجرای مکانیسم ماش��ه می گویند و از سوی دیگر 
ش��عار توافق با ایران طی 4 هفته را س��ر م��ی دهند حال 
آنکه این س��وال مطرح است که ریشه این سخنان چیست 
ایا شکست در شورای امنیت آنها را به توهم واداشته است 
یا اش��تباهات صورت گرفته در برجام و قرار دادن مکانیسم 
ماشه در بندهای آن و یا آنکه ترامپ از دلبستگان به تسلیم 

آمریکا شدن چراغ سبزهایی دریافت کرده است. 
هنوز چند روزی از شکس��ت امریکا در شورای امنیت بر سر 
قطعنامه تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران نمی گذرد که 
مقامات آمریکایی دو رویکرد را در پیش گرفته اند از یک سو 
ادعای به توافق رس��یدن با ایران در 4 هفته را سر می دهند 
و از س��وی دیگر شعار اجرای مکانیسم ماشه را. این رویکرد 
آمریکایی ها چند سناریو را مطرح می سازد. یک سناریو این 
است که آنها برای اهمیت زدایی از شکست در شورای امنیت 
این بازی را به راه انداخته اند. سناریو دیگر آن است که چون 
گذشته که برخی دلبستگان به آمریکا با اوج گیری گرانی ها 
و تورم به آمریکا چراغ سبز وادار شدن ایران به مذاکره برای 
رفع چالشهای اقتصادی را ارسال می کردند، اکنون نیز این 
اقدام در حال تکرار است و ترامپ دل خوش به غرب زدگان 
است. و سناریوی دیگر آن است که ترامپ سعی دارد از خالء 
در برجام که قرار دادن بند مکانیسم ماشه ایجاد کرده برای 
فشار بر ایران استفاده کند و بر همین اساس نیز ادعای این 
رویکرد را مطرح می س��ازد تا ایران را وادار به مذاکره پیش 
از انتخابات نماید. این سناریوها در حالی مطرح است که در 
باب مکانیس��م ماش��ه همچنان جهانیان آن را امری خالف 
واقع می دانند چنانکه سفیر روسیه در ایران معتقد است که 
آمریکا در پی ناکامی در شورای امنیت، نمی تواند از مکانیزم 
ماشه استفاده کند؛ او این تالش آمریکا را غیرقانونی می داند 

که هیچ مبنای حقوقی ندارد.
»لوان جاگاریان«، س��فیر فدراسیون روس��یه در تهران در 
خصوص موضوع مکانیزم ماش��ه معتقد اس��ت که »آمریکا 
بیش از دو س��ال اس��ت که از برجام خارج ش��ده اس��ت و 
هی��چ ربطی ب��ه قطعنامه ۲۲3۱ ن��دارد و ت��الش آمریکا 
غیرقانونی است و این کار هیچ مبنای حقوقی ندارد.«او به 
تالش آمریکا برای ایجاد مش��کل اشاره می کند و می گوید: 

»پی��ِش رو کارهای زیاد و راه دش��واری داری��م. باید خیلی 
تالش کنیم که مشکالت دیگر به وجود نیاید. آمریکا تالش 
می کند مش��کالت را ایجاد کند لذا ما با دوس��تان ایرانی و 
چین��ی و همتایان اروپایی در تماس منظم برای حل وفصل 
مش��کالتی که پیش رو داری��م، هس��تیم.«آقای جاگاریان 
می گوید که نشس��ت مجازی پیش��نهادی رئیس جمهوری 
روس��یه با حضور س��ران ایران و ۱+5 »برای تبادل نظر در 
خصوص مس��ائل مختلف، نه فقط برج��ام، بلکه وضع فعلی 
در خلی��ج فارس« اس��ت. او می گوید: »بای��د فکری بکنیم 
چ��ه اقدامی می توانیم با هم ب��رای تنش زدایی اتخاذ کنیم 
که کش��ورهای ای��ن منطقه چه ایران و چه همس��ایگان و 

کشورهای عربی احساس خطر متقابل نداشته باشند.«
در این میان ترامپ س��عی کرده ایران را سازش��کار و البته 
چش��م به راه بایدن نش��ان دهد تا ادعای دخالت ایران در 
انتخاب��ات آمریکا را باور پذیر س��ازد. رئیس جمهور آمریکا 
ب��اری دیگر ادعایش مبنی بر تمایل ای��ران به پیروزی جو 
بایدن، نماینده حزب دموکرات در انتخابات آمریکا را تکرار 
کرد.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حضور جمعی از 
هوادارانش گفت که والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، 
ش��ی رئیس جمهور چین، کی��م جونگ اون رئیس جمهور 
کره ش��مالی و رجب طیب اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه 
"ش��طرنج بازانی در س��طح جهانی هستند که منتظر پیروز 
ش��دن جو بایدن در انتخابات هس��تند".ترامپ اظهار کرد 
که بایدن قادر نخواهد بود به عنوان ش��ریکی برابر با آن ها 
همکاری کند چرا که در بهترین سال هایش عملکرد خوبی 
نداش��ته اس��ت".طبق ادع��ای ترامپ، تهران ه��م خواهان 
پیروزی این نامزد دموکرات در انتخابات سوم نوامبر است. 
وی گفت: اگر ما پیروز ش��ویم  بالفاصله به توافقی با ایران 

دست پیدا خواهیم کرد.
اما همزمان با ترامپ، آقای هوک نماینده مس��تعفی دولت 
آمریکا در امور ایران مدعی شده سیاست های رئیس جمهور 
کش��ورش در قبال ایران موفقیت آمیز بوده و او احتماالً در 
دور دوم ریاس��ت جمهوری خود با ایران به توافق می رسد.

وی همچنین در مورد سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه 
ایران مدعی ش��د: »ایران در تاریخ 4۱ ساله خود با بدترین 
بحران اقتصادی روبه رو بوده است و نایبان این کشور بسیار 

تضعیف ش��ده اند. آنها پولی که قباًل در اختیار داش��تند تا 
برای عملیات های تروریس��تی خود بودجه رس��انی کنند را 
دیگر ندارند و این به دلیل سیاس��ت موفق فشار حداکثری 
آمریکا بوده اس��ت.« ه��وک در ادامه ادعا ک��رد که ترامپ 

سیاست بازدارندگی را علیه ایران بازگردانده است.

از سوی دیگر سناتور جمهوری خواه کنگره با بی عرضه خطاب 
کردن همپیمانان اروپای��ی آمریکا به دلیل عدم حمایت از 
قطعنامه ضدایرانی آمریکا، بر لزوم فعالس��ازی »مکانیس��م 
ماش��ه« تأکید ک��رد.در ادام��ه تالش های روزه��ای اخیر 
مقام های آمریکایی برای جبران شکس��ت بزرگ واشنگتن 
در شورای امنیت، »تد کروز« س��ناتور جمهوری خواه سنا 
از ایالت تگزاس خواستار فعالسازی »مکانیسم ماشه« برای 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران ش��د. از س��وی دیگر وزیر 
خارجه آمریکا که پیامش درباره حق اس��تفاده واشنگتن از 
»مکانسیم ماشه« علیه ایران مورد تمسخر قرار گرفته بود، 

سخنانش را به »باراک اوباما« نسبت داد.
»مای��ک پامپئ��و« وزیر خارج��ه آمریکا ک��ه طبق گزارش 
شبکه روسی »آرتی« به دلیل توییتش درباره حق استفاده 
واشنگتن از »مکانسیم ماشه« علیه ایران علیرغم مخالفت 
تمامی کش��ورها، مورد تمسخر کاربران فضای مجازی قرار 
گرفته بود، در توییتی دیگر ش��بکه آرت��ی را مورد خطاب 
قرار داد و گف��ت این حرف »باراک اوبام��ا« رئیس جمهور 
پشین آمریکا بوده نه او.پامپئو خطاب به آرتی نوشت: شما 
باز هم اشتباه متوجه شدید. این سخنان درباره اسنپ بک 
)مکانیس��م ماش��ه( مال من نیس��ت—رئیس جمهور اوباما 
آن ها را گفته. او به درس��تی به کنگره گفت ایاالت متحده 
می توان��د تحریم ه��ا علیه ایران را در هر زمانی به س��رعت 
بازگردان��د و هیچ کش��وری نمی تواند مانع آن ش��ود. این 
همچنان درس��ت اس��ت. منتظر اصالح )گزارش( از سوی 

شما هستم.
در ای��ن میان در ادامه ژس��ت دموکراتیک برای انتخابات ،  

هی��الری کلینتون ، وزیر خارجه دولت »باراک اوباما« طی 
جلسه ای در یک اندیشکده آمریکایی تأکید کرد که به نفع 

آمریکا است که مجدداً به برجام بپیوندد.
» « وزیر خارجه سابق آمریکا روز گذشته )دوشنبه( در یک 
جلس��ه بحث و گفت وگو در اندیش��کده آمریکایی »شورای 
آتالنتیک«، تأکید کرد که به نفع آمریکا اس��ت که مجدداً 

به برجام بپیوندد.
در این میان نش��ریه آمریکایی »اسلیت« در مطلبی به قلم 
»ف��رد کاپالن« به ان��زوای اخیر آمریکا در ش��ورای امنیت 
پرداخته و نوش��ته تمرکز وزیر خارجه ترامپ بر تغییر رژیم 
در کش��ورهای دیگ��ر، آمریکا را بیش از ه��ر زمان دیگری 
در جهان منزوی کرده اس��ت.»فرد کاپ��الن« روزنامه نگار، 
تحلیلگر و نویس��نده آمریکایی در یادداش��تی در نش��ریه 
آمریکایی »اس��لیت« به این مس��ئله پرداخت��ه که چطور 
سیاس��ت های رئیس جمه��ور آمری��کا و وزی��ر خارجه اش، 
واش��نگتن را بیش از ه��ر زمان دیگری به انزوا در س��طح 

جهان کشانده است.
کاپالن در این مطلب نوش��ت: دو رویداد در هفته گذش��ته 
نش��ان داد تا چقدر آمریکای تحت سلطه ترامپ در جهان 
منزوی ش��ده است. اولین آن، س��خنرانی ۱۲ اوت »مایک 
پامپئو« وزیر خارجه آمریکا در پراگ بود که توانست از هر 
مس��ئله ای که فشار بر دموکراس��ی و امینت اروپا محسوب 
می ش��ود، گریز بزند. دومین روی��داد، دو روز بعد از رویداد 
اول و رای گیری شورای امنیت درباره قطعنامه آمریکا برای 
تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران بود ک��ه ایاالت متحده در 
اقلیتی تاریخی در آن بازنده ش��د.در ادامه این تحلیل آمده 
اس��ت: س��خنرانی پامپئو در مجلس سنای جمهوری چک 
خیلی عجیب بود. در این س��خنرانی تنها یک جمله درباره 
روس��یه گفته ش��د، چیزی درباره تهدیدات علیه اوکراین 
و انتخاب��ات متقلبان��ه بالروس ی��ا خیزش لیبرالیس��م در 
مجارس��تان و لهس��تان یا خطرات اتحادیه اروپای متالشی 

شده، گفته نشد.
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مواضع اخیر مقامات آمریکایی از کجا ریشه گرفته است؟

هزیان گویی ترامپ 
از مکانیسم ماشه تا توافق آنی

توهماتفرماندهناوگانپنجمآمریکا
فرمان��ده ناوگان پنجم دریایی آمریکا با اش��اره به مانورهای نظامی ایران 
در خلی��ج فارس تاکید کرد که آمریکا تمام تحرکات ایران در منطقه را 

رصد می کند.
جیمز مالوی، که در بحرین مس��تقر است در گفت وگو با روزنامه الشرق 

االوسط گفت: نیروهای ائتالف به خصوص بعد از اقدام ایرانی های و تعدی 
ب��ه یک نفتکش، تحرکات ایران در خلیج)فارس( را از نزدیک رصد می کنند. 

مدت ماموریت جیمز مالوی به پایان رس��یده اس��ت و قرار اس��ت س��اموئل بابارو 
جایگزین او ش��ود. جیمز مالوی اخیرا برای خداحافظی دیداری با حمد بن عیسی 
آل خلیفه، پادش��اه بحرین در قصر الصافریه و خلیفه بن احمد آل خلیفه، فرمانده 
کل نیروی مسلح بحرین داشته است.  فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا تاکید 

ایسنا کرد: تمام رزمایش های ایران را با دقت کامل رصد می کنیم.

آیاهنوزوقتعذرخواهیانگلیسازملتایرانفرانرسیده؟
در ش��رایطی ک��ه هنوز انگلیس پاس��خی به قتل ۹ میلی��ون ایرانی در 
قحطی ساختگی جنگ دوم جهانی نداده است، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در لندن با اشاره به نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد، گفت: آیا 
هنوز وقت عذرخواهی انگلیس از ملت ایران فرا نرس��یده است؟ حمید 

بعیدی نژاد س��فیر جمهوری اسالمی ایران در لندن دیروز در توئیتی با 
اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد نوشت: »۶۷ سال از کودتای آمریکا علیه 

دولت ملی دکتر مصدق در ایران می گذرد. انگلستان نقش موثری در این کودتا 
ایفا کرد که اس��ناد متعدد آن هم منتشر شده است. وی افزود: »دولت انگلیس 
تا امروز حتی از یک عذرخواهی رس��می ساده از ملت ایران نیز خودداری کرده 
اس��ت.« بعیدی نژاد پرس��ید: »آیا هنوز وقت عذرخواهی و جبران گذش��ته فرا 

فارس نرسیده است؟« 

تصمیمآمریکاتصمیمسازمانمللنیست
س��خنگوی سازمان ملل با اش��اره به تصمیم آمریکا برای به کارگیری 
مکانیس��م بازگردان��ی تحریم ها علیه ای��ران، این تصمی��م را تصمیم 
مستقل این کشور و جدا از سازمان ملل تلقی کرد. اسفتان دوجاریک، 
س��خنگوی س��ازمان ملل در کنفرانس خبری روز دوشنبه اش در پی 

شکس��ت تصوی��ب پیش نویس قطعنام��ه آمریکا ب��رای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران درباره حمایت از توافق هسته ای گفت: موضع بنیادین ما 

در حمایت از برجام)توافق هس��ته ای( تغییری نکرده است.او در پاسخ به سوالی 
راج��ع به تصمیم آمری��کا برای به کار گرفتن مکانیس��م بازگردانی تحریم ها در 
توافق هسته ای علیه ایران، اظهار کرد: آن چه کشورهای عضو تصمیم می گیرند 
انجام دهند، تصمیم مس��تقل آن ها در این موقعیت است. الزم به ذکر است که 

ایسنا تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر به پایان خواهد رسید.

الکاظمی: پستچی میان تهران و 
واشنگتن نیستم

در حال��ی برخی محافل رس��انه ای س��عی دارند تا چنان القا س��ازند که بغداد 
به دنبال میانجی گری میان تهران و واش��نگتن اس��ت، نخس��ت وزیر عراق در 
آس��تانه س��فر به آمریکا گفت که میان تهران و واشنگتن نقش پستچی را ایفا 

نمی کند.
مصطفی الکاظمی در آس��تانه س��فر به واشنگتن گفت که عراق اکنون نیازمند 
همکاری و کمک اس��ت اما به حمایت مستقیم نظامی و میدانی نیاز ندارد.وی 
که با خبرگزاری آسوش��یتدپرس گفت وگو می کرد در پاس��خ به این سوال که 
آیا شما حامل پیام تهران به واشنگتن هستید گفت: ما در عراق نقش پستچی 

را بازی نمی کنیم.
ای��ن اظه��ارات نخس��ت وزیر عراق در حالی اس��ت ک��ه پیش از این  مش��اور 
نخست وزیر عراق با مهم توصیف کردن سفر قریب الوقوع الکاظمی به واشنگتن 
گفت که وی مجددا درخواس��ت معافیت از تحریم های ایران را مطرح خواهد 
کرد.بر اس��اس گزارش بغداد الیوم، هش��ام داود، مش��اور نخست وزیر عراق در 
گفت وگوی��ی تلویزیونی تاکید کرده بود که مصطفی الکاظمی در س��فر قریب 
الوقوعش به واش��نگتن بار دیگر درخواس��ت معافیت از تحری��م های ایران را 
مط��رح خواهد ک��رد. وی گفت که در نتیجه سیاس��ت های اش��تباه عراق در 
۱۷سال گذشته این کشور همچنان نیازمند کشورهای منطقه برای وارد کردن 
ب��رق و گاز اس��ت و تجدید معافیت عراق از تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران با 

نیازهای ملت عراق تطابق دارد. 
روزنامه العربی الجدید نیز اخیرا در تحلیلی به جنبه ها و اهداف س��فر مصطفی 
الکاظمی، نخس��ت وزیر عراق به آمریکا پرداخت.در بخش��ی از این تحلیل آمده 
اس��ت که مصطفی الکاظمی در س��فرش به آمریکا ت��الش خواهد کرد که به 
مقامات واش��نگتن فش��ار بیاورد ت��ا در رابطه با ایران راه حل ه��ای متعادل را 
بپذیرند و تحریم ها علیه ایران را کاهش دهند. در این تحلیل آمده اس��ت : به 
س��ود عراق نیست که به یک طرف متمایل شود و با طرف دیگر دشمنی کند 
زیرا شرایط عراق نا به سامان است و توان تحمل فشار از هیچ طرفی را ندارد. 
الزم به ذکر اس��ت که پیش از این برخی مناب��ع خبری از طرح میانجی گری 
عراق میان ایران و آمریکا س��خن گفته بودند اما مقامات ایران و عراق این ادعا 
را مردود دانسته و تاکید کرده اند که هیچ برنامه ای برای چنین میانجی گری 

ایسنا وجود ندارد.

جمهوری دومینیکن بازیگری مهم 
در خلیج فارس!

در ادامه واکنش به شکس��ت س��نگین آمریکا در شورای امنیت،دیپلمات ارشد 
روس با بیان اینکه انقضای تحریم تسلیحاتی ایران فقط اجرای قطعنامه ۲۲3۱ 
ش��ورای امنیت اس��ت، تنها رأی مثب��ت جمهوری دومینیک��ن به پیش نویس 

قطعنامه آمریکا را به سخره گرفت.
 در ادامه اظهار نظرهای مقام های روسی در حمایت از پایان تحریم تسلیحاتی 
ایران و مخالفت با درخواست آمریکا برای تمدید این محدودیت ها، »میخائیل 
اولیانوف« نماینده مس��کو در س��ازمان های بین المللی مستقر در وین به بیان 
نکته ای در این موضوع پراخت.اولیانوف در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »برخی 
افراد سعی می کنند که انقضای محدودیت های تجارت تسلیحات )که دیگر به 
لحاظ قانونی و بالفعل چیزی نیس��ت که به آن تحریم تسلیحاتی می گفتیم( با 

ایران در هجدهم اکتبر را به نوعی یک فاجعه نشان دهند«.
وی در ادام��ه تاکی��د کرد: »در حقیق��ت، این فقط به معن��ای اجرای یکی از 
بندهای قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل است«.این دیپلمات روس 
همچنین در پاسخ به ادعای توئیتری »مایک گاالگر« نماینده ایالت ویسکانسین 
در مجل��س نمایندگان آمریکا در اتهام زنی به چین و روس��یه درخصوص عدم 
تصویب قطعنامه تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران، گفت: »فراموش کرده اید که 
همه چیز فقط درباره چین و روس��یه نیس��ت. برای اینکه پیش نویس قطعنامه 

آمریکایی تصویب می شد، واشنگتن به حداقل ۹ رأی موافق نیاز داشت«.
اولیانوف ضمن به س��خره گرفتن تنها رأی مثبتی که آمریکا برای پیش نویس 
قطعنامه خود به دس��ت آورد، افزود: »این ]قطعنامه[  فقط یک رأی به دس��ت 
آورد – جمهوری دومینیکن که احتماال یک بازیگر بزرگ و هم در خلیج فارس 
است! فکر نمی کنید مشکل از آمریکا است؟«وی پیشتر دلیل شکست خوردن 
قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران را »غیرقابل توجیه بودن« 
آن دانسته و گفت این اقدام در تناقض با قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت بود. 
تالش ه��ای روز جمعه آمریکا برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران در ش��ورای 
امنیت سازمان ملل با شکست مواجه شد.  پس از آشکار شدن نتایج آرای اعضای 
ش��ورای امنیت سازمان ملل در عصر جمعه )به وقت نیویورک( مشخص شد که 
تنه��ا آمریکا و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رای مثبت داده اند.انگلیس، 
فرانسه و آلمان و هشت کشور دیگر شورای امنیت سازمان ملل به این قطعنامه 

رای ممتنع داده و روسیه و چین نیز با این قطعنامه ابراز مخالفت کردند. 

پیش نویس تحریم تسلیحاتی ایران 
به زباله دان افتاد

»گلوب��ال تایمز« روزنام��ه ارگانی حزب حاکم چی��ن در تحلیلی با بیان اینکه 
پیش نویس تحریم تس��لیحاتی ایران به زبال��ه دان افتاد تاکید کرد که جامعه 
بین المللی هرگز از تحریم تس��لیحاتی ایران پشتیبانی نمی کند و رای منفی 

به تالش های آمریکا در شورای امنیت موید این امر است.
گلوبال تایمز خاطر نشان کرد: دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در 
جریان ارایه پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران به ش��ورای 
امنیت، متحمل شکس��ت تحقیر آمیزی شد و حتی کش��ورهای اروپایی نظیر 

آلمان،  فرانسه و انگلستان هم از این اقدام پشتیبانی نکردند.
گزارش افزوده اس��ت: تحریم تس��لیحاتی ایران روز ۱۸ اکتبر پایان می یابد اما 
پیش از آن اعضای جامعه بین المللی و حتی س��ه کش��ور اروپایی در ش��ورای 
امنیت نش��ان دادند که فش��ارهای آمریکا برای تمدید ای��ن تحریم ضد ایران 
کارساز نیست و مورد حمایت قرار نمی گیرد.روزنامه شکست آمریکا در شورای 
امنیت را »ش��رم آور« توصیف کرده و آورده است که این مساله در واقع نشان 
دهن��ده ان��زوای روزافزون آمری��کا در جامعه بین المللی اس��ت.  گلوبال تایمز 
نوش��ت: این شکس��ت البته دور از انتظار هم نبود زیرا از ابتدا هم آمریکا برای 
چنی��ن اقدامی هیچ توجیه قانونی و حقوقی نداش��ت زیرا بر اس��اس قطعنامه 
۲۲3۱ ش��ورای امنیت از برجام حراست می ش��ود و طبق آن تحریم ایران در 

تاریخ معین پایان می یابد.  
نشریه چینی در تحلیل خود تصریح کرد که این پیش نویس با چنین شکستی 
به زباله دان انداخته شد و طبیعی هم بود زیرا با روح برجام و قطعنامه مذکور 

شورای امنیت سازگار نیست و ضدیت دارد.
گزارش با تاکید بر اینکه اروپایی ها به دلیل اختالفات عدیده ای که با پیشنهاد 
آمریکا داشته اند و به دلیل شکاف آنها با آمریکا در خصوص ارتباط و همکاری 
ب��ا ایران از این پیش نویس حمایت نکردند این رهیافت همانند برخورد جنگ 
سرد آمریکا با چین است که جامعه بین المللی و حتی متحدان اروپایی آمریکا 
را متضرر کرده اس��ت.گلوبال تایمز اضافه ک��رد: اروپا دارای منافع ژئوپلتیک و 
انرژی در خاورمیانه است و امنیت قاره برایش با اهمیت است این کشور موضع 
قاطعی در حراست از برجام دارد و با خروج آمریکا از این توافق مخالفت کرده 
اس��ت و با فش��ارهای فزاینده و تحریم های بیش��تر آمریکا علیه ایران همراه 

ایرنا نخواهد شد. 


