
عملیات مشترک 
فرماندهی عملیات مش��ترک ع��راق تأکید کرد که 
همکاری با ایران، س��وریه و روس��یه علیه داعش و 

تبادل اطالعات با این کشورها ادامه دارد.
»تحسین الخفاجی« سخنگوی فرماندهی عملیات 
مش��ترک عراق از اس��تمرار فعالیت »مرکز امنیتی 
چهارجانب��ه« در وزارت دف��اع عراق ب��رای مبارزه 
علی��ه داعش خبر داد.او گفت که این مرکز از چهار 
کش��ور عراق، روسیه، س��وریه و ایران تشکیل شده 
و مأموری��ت آن ارائه اطالعات، هماهنگی اطالعاتی 
بین این کشور و استمرار مبارزه علیه داعش است.

الخفاج��ی تصریح کرد که مس��ئولیت این مرکز با 
اداره اطالعات نظامی به ریاس��ت یک افس��ر ارشد 
است و افس��رانی از کشورهای مذکور در این مرکز 
حضور داش��ته و به تبادل اطالعات درباره تروریسم 

و هماهنگی اطالعاتی می پردازند. فارس

آمریکا نمی تواند تحریم های ایران 
را بازگرداند

مذاکره کنن��ده ارش��د دولت آمری��کا در زمان انعقاد 
برجام با تشریح دالیل ناتوانی واشنگتن در توسل به 
مکانیسم ماشه، آن را اقدامی غیرممکن ارزیابی کرد.

وندی ش��رمن مقام س��ابق دولت آمریکا در تشریح 
علل ناتوانی دولت آمریکا در توس��ل به مکانیس��م 
ماشه یادآور شد: دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ 
از این توافق خارج شد. رئیس جمهور با صدای بلند 
اعالم کرد ما دیگر عضو برجام نیس��تیم. شما این را 
هم )روز پنج ش��نبه( شنیدید که آلمان، انگلیس و 
فرانسه، دیگر طرفین برجام، تائید کردند که آمریکا 
دیگر مش��ارکتی در برجام ن��دارد. به تبع آمریکا در 
این زمینه هیچ جایگاهی در س��ازمان ملل نداشته 
و نمی تواند تحریم های ایران را احیا کند.ش��رمن در 
خصوص پابرجایی تحریم های بین المللی علیه ایران 
گفت آمریکا تحت دولت ترامپ کلیه تحریم های لغو 
ش��ده تحت برجام را از س��ر گرفت. آنچه آن ها در 
س��ازمان ملل به دنبال آن هستند این است که در 
کنار کارزار فشار حداکثری، تحریم های بین المللی 

علیه ایران وضع شود.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

تکرار  شکست تاریخی
س��خنگوی وزارت خارج��ه ب��ا بیان اینک��ه آمریکا 
ب��ار دیگ��ر متحمل شکس��ت تاریخی در ش��ورای 
امنیت ش��د، گفت: امیدواریم شرکای ما در برجام 
و و اعضای ش��ورای امنیت نش��ان دهند که اجازه 
نخواهند داد آمریکا با ترساندن و ارعاب، از شورای 
امنیت اس��تفاده ابزاری کرده و قوانین بین المللی را 

نقض کند.
سعید خطیب زاده س��خنگوی وزارت امور خارجه ، 
در واکنش به اقدام رئیس ش��ورای امنیت سازمان 
ملل در رد درخواس��ت آمریکا مبن��ی بر بازگردان 
تحریم های س��ازمان ملل متحد علیه ایران، تصریح 
کرد: آمریکا بار دیگر شکست تاریخی دیگری را در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحمل شد.وی 
اف��زود: درخواس��ت آمریکا در ۲۴ م��رداد ماه برای 
تمدید تحریم تس��لیحاتی علیه جمهوری اس��المی 
ایران با مخالفت اعضای شورای امنیت مواجه شد، 
همچنی��ن در ۳۰ مرداد ماه نیز بار دیگر تالش این 
کش��ور برای توزیع اعالمیه علی��ه ایران با مخالفت 

اعضای این شورا روبرو شد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: ش��اید برای 
اولین بار در تاریخ شورای امنیت باشد که در کمتر 
از ۱۰ روز یکی از اعضای دائم این ش��ورا با یک »نه 
بزرگ« روبرو ش��ده است.وی افزود: برای اولین بار 
رئیس ش��ورای امنیت رس��ماً اعالم کرد که آمریکا 
اساس��اً اهلیتی برای توزیع چنی��ن اعالمیه ای بین 
اعض��ا ندارد؛ بیانیه رئیس ش��ورای امنیت مبنی بر 
اینکه درخواست آمریکا باطل و بی اثر است، تبعات 
حقوقی بس��یاری به دنبال دارد.خطیب زاده تصریح 
کرد: آمریکا از اتفاق ش��ب گذش��ته بسیار ناراحت 
و عصبانی اس��ت به حدی که س��فیر این کشور در 
س��ازمان ملل به متحدان اروپایی خ��ود نیز حمله 
کرده و آنها را ش��رکای ایران نامیده است، آنچه که 
شب گذش��ته رخ داد، هشتمین یا نهمین شکست 
آمریکا طی چند ماه اخیر اس��ت. سخنگوی وزارت 
خارجه خاطرنش��ان کرد: امیدواریم در ادامه مسیر، 
شرکای ما در برجام و همچنین تمامی اعضای دائم 
و غیردائم ش��ورای امنیت نش��ان دهن��د که اجازه 
نخواهن��د داد ت��ا آمری��کا با ترس��اندن و ارعاب، از 
شورای امنیت سازمان ملل استفاده ابزاری کرده و 

قوانین بین المللی را نقض کند. صدا و سیما 

گزارش

گزارش

وزیر خارجه آمریکا که برای مشتی رای برای ترامپ به هر 
دری می زند ایران هراسی را بهانه توجیه خیانت کشورهای 
عربی به فلسطین قرار داده است چنانکه در آستانه سفر به 
بحرین تالش با هدف جلب حمایت کش��ورهای عربی علیه 
ایران بر لزوم اتحاد کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس برای 

مقابله با ایران تأکید کرد.
ترامپ در حالی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
با وضعیتئ بحرانی مواجه اس��ت ک��ه تنها برگ برنده خود 
را روند س��ازش در خاورمیانه می داند. رویکردی که محور 
آن را خیانت امارات و سپس کشورهایی همچون بحرین و 
عربس��تان به فلسطین تشکیل می دهد. این اقدام در حالی 
صورت گرفت اس��ت که واکنش های منفی گسترده جهانی 
این س��ناریو را نیز با باهام مواجه کرده است بر این اساس 
آمریکا به دنبال توجیه این سازش��کاری است که بهانه آن 
را نیز ایران هراس��ی تشکیل می  دهد. »مایک پامپئو« وزیر 
امور خارجه آمریکا در آس��تانه ورود به کش��ور بحرین، در 
پیام��ی که در صفحه توییتر خود منتش��ر ک��رد، بار دیگر 

خواستار اتحاد کشورهای خلیج فارس علیه ایران شد.
ای��ن دیپلم��ات آمریکایی ضم��ن ابراز خرس��ندی از ورود 
به منطق��ه خلیج فارس ک��ه با هدف تش��کیل یک ائتالف 
ضدایرانی صورت گرفته است، در پیام توییتری خود نوشت: 
»خوشحالم که امروز وارد خلیج )فارس( می شود و بحرین 
به عنوان اولین توقف من اس��ت. ما در حال حاضر بیش از 
ه��ر لحظه ای به اتحاد خلیج )فارس( برای مقابله با ایران و 
ایجاد صلح و رفاه پایدار نیازمندیم. توافقات آبراهام )توافق 
رژیم صهیونیستی-امارات( نشان داد که صلح دست یافتنی 

است. غنیمت شمردن فرصت حیاتی است«.
پ��س از شکس��ت تحقیرآمیز اخیر قطعنامه بازبینی ش��ده 
واش��نگتن در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ب��رای تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی ایران، »مایک پامپئ��و« وزیر امور 
خارجه آمریکا س��فر به کشورهای منطقه را با هدف جلب 
حمایت کش��ورهای عربی علیه ایران آغاز کرده است.وزیر 
خارج��ه آمریکا پی��ش از بحرین در پروازی مس��تقیم و به 
امید بهبود روابط تل آویو با سودان وارد این کشور آفریقایی 

شد.
قبل از آن نیز، پامپئو به فلسطین اشغالی سفر کرده بود تا 
با مقام های صهیونیستی در خصوص اقداماتی برای مقابله 
ب��ا ایران رایزنی کند.وزارت خارج��ه آمریکا پیش از این در 
بیانی��ه ای اعالم کرده بود که »مای��ک پامپئو، وزیر خارجه 
آمریکا از ۲۳ تا ۲۸ آگوس��ت )۲ ش��هریور تا ۷ ش��هریور( 
به اسرائیل)سرزمین های اشغالی(، سودان، بحرین و امارات 

متحده عربی سفر خواهد کرد«.
وزیر خارج��ه آمری��کا در ادامه دوره گردی خ��ود با هدف 
جل��ب حمایت علی��ه ایران، از دیدار و گفت وگو با پادش��اه 
و ولی عه��د بحرین خبر داد. پمپئو نوش��ت در این مالقات 
ب��ا ولی عهد بحری��ن درباره اهمی��ت ایجاد صل��ح و ثبات 
منطق��ه ای و اهمیت وحدت خلیج فارس در مقابله با آنچه 
"نفوذ بدخیم" ایران در منطقه خواند، صحبت کرده اس��ت.
او همچنی��ن در توییتی دیگر از مالقات با »حمد بن عیس 
آل خلیف��ه« پادش��اه بحرین نوش��ت و اف��زود: »از او برای 
ادامه دوس��تی و همکاری اس��تراتژیک خود تش��کر کردم. 
م��ا همچنان به ایجاد صلح و امنیت برای پیش��برد وحدت 

بیشتر بین کش��ورهای خلیج )فارس( و مقابله با تهدیدات 
ایران، متعهد می مانیم.«

در ادام��ه جوس��ازی ها برای توجیه نظامی گ��ری آمریکا و 
البته سرکیسه کردن کشورهای عربی با فروش سالح و نیز 
توجیه سازشکاری کشورهای عربی، وزیر خارجه آمریکا در 
پیامی در توئیتر به اظه��ارات رئیس جمهور ونزوئال درباره 

خرید موشک از ایران واکنش نشان داد.
»مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه 
ب��ه وق��ت ته��ران در پیام��ی در توئیتر به اظه��ارات اخیر 
»نی��کالس مادورو« رئی��س جمهور ونزوئ��ال درباره خرید 

تسلیحات از ایران واکنش نشان داد.
وی در پیامی در توئیتر نوش��ت: »این ش��گفت آور نیست 
ک��ه رژیم نامش��روع مادورو ب��ه دنبال تس��لیحات مرگبار 
ایران اس��ت. این دقیقا دلیل این اس��ت که چرا ما در حال 
بازگرداندن تمامی تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران از 
جمله تحریم تسلیحاتی هستیم. ما این تحریم ها را به طور 

کامل اجرا خواهیم کرد.«
»نیکالس م��ادورو« رئیس جمهور ونزوئال بامداد یکش��نبه 
گذش��ته در واکنش به ادعای همتای کلمبیایی خود مبنی 
بر تصمیم کاراکاس برای خرید موشک از ایران، از این ایده 

استقبال کرد.
به نوش��ته خبرگزاری »رویترز«، مادورو در جلس��ه هیأت 
دولت که به صورت مستقیم از تلویزیون ونزوئال نیز پخش 
ش��د، خطاب به »والدیمیر پادرینو« وزیر دفاع این کش��ور 
تلویح��اََ گفت که چرا ایده خرید موش��ک از ایران به ذهن 
خودشان نرسیده بود.وی در ادامه افزود: »پادرینو، چه ایده 
خوبی که با ایران صحبت کنیم و ببینیم چه موش��ک های 
کوت��اه، میان و دور بردی دارند و با توجه به روابط عالی ما 
با ایران، امکان ]خرید[ آن را بررسی کنیم«. رئیس جمهور 
ونزوئال س��پس برای تحقیر همتای کلمبیایی خود با لحنی 
طنزآمیز به وزیر دفاع خود گفت که س��عی کند این نقشه 

را مخفی نگه دارد.
در همین چارچوب »روبن داریو مولینا«، معاون وزیر خارجه 
ونزوئال در امور آسیا، اقیانوسیه و غرب آسیا، در مصاحبه با 
شبکه »هیسپان تی وی«، گفت »روابط دوجانبه کاراکاس 
و ته��ران با وجود تهدید های مداوم آمریکا تقویت ش��ده و 

تعمیق می یابد.«
»داری��و مولینا« تاکید کرد »روابط ایران و ونزوئال از عرصه 
اقتص��ادی فرات��ر رفته و وارد زمینه های دیگ��ر اعم از امور 
بشردوس��تانه، علم و س��المت که در دوران شیوع بیماری 

کرونا اهمیت زیادی دارند، شده است.«
وی در بخش دیگری از این مصاحبه، به راه اندازی فروشگاه 
ایران��ی »مگاصیص« در ونزوئال اش��اره و آن را اقدامی مهم 
برای توس��عه روابط تج��اری بین دو کش��ور در مواجهه با 

تحریم های ناعادالنه و غیرقانونی خواند.
ای��ن مقام وزارت خارجه ونزوئ��ال در مورد واکنش تهران و 
کاراکاس به اقدام ه��ای غیرقانونی آمریکا در اعمال تحریم  
گفت »ایران و ونزوئال اص��ال به آنچه که دولت آمریکا فکر 
می کن��د، اهمیت نمی دهند و ب��ه قوانین بین المللی توجه 
دارند؛ به این معنا که دو کش��ور فراتر از تهدید های ترامپ 
عم��ل ک��رده و توافق های تج��اری مابین خ��ود را تعمیق 

می کنند.«
وی در ادامه تصریح کرد »آمریکا موظف اس��ت براس��اس 
مقررات بین المللی، حداقل اس��تاندارد های همس��ایگی و 
همزیس��تی را رعایت کند؛ اما اگر ب��ه تهدید ها و محاصره 
ادام��ه بدهد، می بیند که ما هم بر به اش��تراک گذاش��تن 
پتانس��یل های خود ادامه می دهیم.«ای��ن مقام دیپلماتیک 
ونزوئالی��ی ضم��ن متهم ک��ردن آمریکا ب��ه دروغگویی به 
عنوان راهی برای س��ردرگم کردن دیگران، از حمایت های 
ایران از ونزوئال در زمینه های مختلف از جمله در س��طوح 
مختلف قدردانی کرد.وی در پایان تاکید کرد »در حالی که 
تحریم های واش��نگتن به ویژه در میانه ش��یوع کرونا، جان 
مردم ونزوئال را به خطر انداخته اس��ت، ایران محموله های 
لوازم پزشکی را به ونزوئال ارسال کرد تا رنج آنها را کاهش 
ده��د.« اخیرا آژانس اطالع��ات آمریکای التین، س��فارت 
ای��ران در ونزوئال اعالم کرد قراردادهای تجاری امضاش��ده 
با ونزوئال با ارس��ال اولین محموله میوه به ایران نهایی شد. 
اولین محموله انبه و آناناس ونزوئال به ایران ارسال شد. این 
صادرات بخش��ی از روابط تجاری برد �� برد بین دو کشور 
است. ایران به همراه همسایگانش می توانند یک بازار بزرگ 
۴۰۰ میلیون نفری برای ونزوئال باشند.اتحاد اقتصادی بین 
ایران و ونزوئال طی ماه های اخیر مستحکم تر شده است. در 
نتیجه این روابط اقتصادی، 5 کش��تی ایرانی حاوی بنزین 
بی��ن ماههای مه و ژوئ��ن به این کش��ور آمریکای جنوبی 
رس��ید تا تقاضای داخلی این کش��ور برای بنزین را تأمین 
کند. تحریم های آمریکا به س��ختی ب��ه صنعت نفت ونزوئال 
آس��یب زده و باعث شده اس��ت این کشور با کمبود شدید 
بنزین مواجه شود.  این اولین باری است که ایران در نقض 
تحریمهای آمریکا و با وجود تهدیدهای این کشور، سوخت 

به آمریکای التین صادر کرده است.
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ایران هراسی کلید واژه وزیر خارجه آمریکا برای توجیه خیانت کشورهای عربی به فلسطین 

دروغ پردازی های پمپئو برای مشتی رای

طعنه آقای ظریف 
در حالی جهانیان اذعان دارند که مقاومت جمهوری اسالمی در نه گفتن 
ب��ه مذاکره به آمری��کا مجب گرایش جهانی به ایس��تادگی در برابر یک 
جانبه گرایی آمریکا ش��ده اس��ت که وزیر خارجه کشورمان با اشاره به 
فش��ار آمریکا به کش��ورها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

نوش��ت: باالخره معبار ورود و خروج کش��ورها در لیس��تهای تروریستی 
آمریکا را فهمیدیم. در این میان الزم به ذکر اس��ت،محمد جواد ظریف وزیر 

خارجه ایران در توئیتی با اش��اره به رد عادی س��ازی روابط از سوی نخست وزیر 
س��ودان با رژیم صهیونیستی نوش��ت: به لطف »مایک« پامپئو، معیار خروج یک 
کش��ور و درج نام یک کش��ور در لیست تروریس��تی آمریکا را فهمیدیم. روابط با 
اسرائیل. تهدید شماره یک اتمی جهان، ناقض حقوق بشر، اشغالگر. جهان چگونه 

میتواند سیاست خارجی ایاالت متحده را جدی بگیرد؟ فارس

استقبال از پیوستن ایران به کریدور چین-پاکستان
س��فیر چین در پاکستان از پیوس��تن ایران به همکاری های اقتصادی 
تحت کریدور اقتصادی چین-پاکس��تان اس��تقبال کرد. جینگ یائو در 
گفت و گویی با این ش��بکه با اش��اره به موضوعات��ی راجع به اقدامات 
دولت چین در زمینه مبارزه با ش��یوع بیماری کرونا از جمله در زمینه 

تولید واکس��ن اظهاراتی را نیز درباره روابط اقتصادی چین و پاکستان از 
طریق کریدور اقتصادی چین-پاکس��تان مطرح کرده و از حضور کشورهای 

دیگر در این طرح از جمله ایران اس��تقبال ک��رد. او در این باره گفت که دولت 
پاکس��تان اقداماتی سازمانی را برای تس��ریع پروژه ها تحت کوریدور اقتصادی 
چین-پاکس��تان انجام داده است و پروژه های ذیل این طرح به طور مستقیم به 
س��ود بلوچستان خواهند بود.یائو در ادامه گفت که چین از ملحق شدن ایران و 

دیگر کشورها به کریدور اقتصادی چین-پاکستان استقبال می کند. ایسنا

حمایت ایران از راهکار سیاسی 
دستیار ارش��د وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در دیدار با نماینده 
دبیرکل سازمان ملل بر حمایت از حل و فصل سیاسی بحران سوریه و 
تداوم گفت وگوهای کمیته قانون اساسی تأکید کرد.  در ادامه رایزنی های 
جمهوری اس��المی ایران با س��ازمان ملل متحد درباره اوضاع س��وریه، 

علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در امور ویژه سیاس��ی با »گیر پدرسون« نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 

در امور سوریه دیدار و به گفت وگو پرداخت.طرفین در این گفت وگو درباره آخرین 
تحوالت س��وریه به ویژه نشس��ت س��وم آن که هم اکنون در ژنو در حال برگزاری 
اس��ت، بحث و تبادل نظر کردند. دس��تیار ارشد وزیر امور خارجه در این گفت وگو 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از روند حل و فصل سیاسی بحران سوریه و تداوم 

گفت وگوهای کمیته قانون اساسی را مورد تاکید قرار داد. ایسنا

ژس��ت بشردوس��تانه «کلی کراف��ت« نماین��ده آمریکا 
در س��ازمان مل��ل و تض��اد ح��رف و عمل این کش��ور، 
روزنامه نگاران و تحلیلگران فعال در توییتر را به واکنش 

تمسخرآمیز واداشت.
تالش های »کل��ی کرافت« نماینده آمریکا در س��ازمان 
مل��ل برای بزک کردن اقدامات ضد ایرانی واش��نگتن با 
ادعاهای بشردوس��تانه بازخوردی تمس��خرآمیز داشت و 
بس��یاری از ناظران به وی یادآوری کردند حرف و عمل 
آمریکا ب��ا یکدیگر منطبق نیس��ت.کرافت در حمایت از 
تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل 
علیه ایران، در ژس��تی بشردوس��تانه روز سه ش��نبه در 
توییتر نوش��ت: ایاالت متحده مردم ای��ران یا منطقه را 

رها نخواهد کرد.
وی در ادامه به اتهام زنی پرداخت و ادعا کرد: »ما هرگز به 
ایران، حامی شماره یک تروریسم در جهان اجازه نخواهیم 
داد آزادانه س��الح های جنگی خرید و فروش کند.« او در 
ادامه، در واکنش به انزوای دوباره آمریکا بعد از اعالم نظر 
رئیس ش��ورای امنیت در خصوص تالش واشنگتن برای 
بازگرداندن تحریم های ایران، مدعی شد اکثریت مخالف 

شورای امنیت با تروریست ها همراه شده اند.
بعد از این توییت، کاربران توییتر گفتند که این اظهارات 
با مداخ��الت نظامی واش��نگتن در منطق��ه خاورمیانه، 
خیانت این کشور به متحدانش و مجتمع  نظامی صنعتی 
آمریکا سازگاری ندارد.یکی از کاربران با اشاره به فشاری 
که تحریم های آمریکا به مردم ایران در دوران همه گیری 
کرون��ا وارد کرده، به کرافت ی��ادآوری کرد که آمریکا به 
خواس��ت خود به کش��ورهای مس��تقل حمله می کند و 
بزرگترین فروشنده س��الح های جنگی به منطقه است.

یک کاربر دیگر از مس��دود ش��دن کمک های پزشکی به 
ایران در نتیجه اقدامات آمریکا و این که کش��وری دیگر 

باید برای کمک به دس��تیابی ایران به اقالم بشردوستانه 
واس��طه گری کند، نوش��ت.»گرت پورتر«، روزنامه نگار و 
نویس��نده و تحلیلگر مسائل امنیتی در آمریکا هم گفت 
که آمریکا در حالی خواستار فشار بر ایران به دلیل عدم 
تعهد کامل به مفاد برجام است که این توافق را در سال 
۲۰۱۸ ترک کرد. پورتر نوش��ت: دول��ت ترامپ در حال 
نش��ان دادن اوج الگوی تاریخی رفتار استکباری آمریکا 

در قبال توافقات بین المللی است.
ب��ه گ��زارش ش��بکه روس��ی »آرت��ی«، »م��ارک لئون 
گولدبرگ« خبرنگار حوزه س��ازمان ملل هم در انتقاد از 
سخنان نماینده آمریکا گفت که او به متحدان این کشور 
ب��ه این دلیل که به اندازه کاف��ی علیه ایران جنگ طلب 
نیس��تند، اعت��راض می کند.گولدبرگ نوش��ت: نماینده 
آمریکا در سازمان ملل می گوید بریتانیا، آلمان و بلژیک 
حامی تروریس��م هس��تند.عصبانیت کراف��ت بعد از آن 
بود که  »دیان دجانی«، رئیس دوره ای ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد روز سه ش��نبه ضمن اشاره به عدم 
اجماع نظر در این ش��ورا در خصوص طرح آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم ه��ای بین المللی علیه ایران گفت که 
این شورا در جایگاهی نیس��ت که اقدام بیشتری درباره 
درخواس��ت آمریکا انجام دهد. رئیس شورای امنیت در 
پاس��خ به پرسش نمایندگان روس��یه و چین برای اعالم 
موضع درباره درخواس��ت آمریکا برای پیشبرد مکانیسم 
بازگش��ت تحریم ها علیه ایران اعالم کرد این ش��ورا در 
جایگاهی نیس��ت که اقدامات بیشتری در این خصوص 
انج��ام دهد.کلی کرافت، نماین��ده آمریکا با عصبانیت به 
اظه��ارات رئیس ش��ورای امنیت واکنش نش��ان داد. او 
گفت: »اجازه بدهید این را بس��یار بس��یار روشن بگویم: 
دولت ترامپ هیچ بیمی از اینکه در این ماجرا همراهان 

چندانی نداشته باشد ندارد.«  فارس

»فاروغ ل��وغ اوغلو« گفت: آمری��کا انگیزه های متعددی 
برای پیش بردن موضوع ایران برای بار دوم در ش��ورای 

امنیت داشت.
 پ��س از شکس��ت مفتضحانه آمری��کا در تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، این کشور با تفسیری 
غیر حقوق��ی که مورد توافق جامعه بین المللی از جمله 
متحدان اروپایی این کش��ور نیس��ت خود را »مشارکت 
کننده« در برجام خوانده بود و بر این اس��اس خواس��تار 
فعال سازی مکانیسم ماشه جهت بازگرداندن تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران شده بود.
این درخواست آمریکا بالفاصله از سوی ۱۳ عضو شورای 
امنیت و طی نامه هایی به رئیس ادواری ش��ورای امنیت 
)کش��ور اندونزی( رد شد. از س��وی دیگر رئیس شورای 
امنی��ت نیز از عدم اجم��اع در خصوص این موضوع خبر 

داد که شکستی دیگر برای آمریکا به شمار می رود.
دکتر »عثمان فاروق لوغ اوغلو«، معاون حزب جمهوری 

خلق ترکیه به بررسی این موضوع پرداخته است.
وی تاکید دارد  که از همان ابتدا مشخص بود که آمریکا 
فاق��د هرگونه مبن��ای حقوقی برای درخواس��ت احیای 
فوری تحریم های ایران و پش��تیبانی الزم برای تصویب 
آن می باش��د. پس چرا ایاالت متح��ده برای بار دوم این 
موض��وع را در ش��ورای امنیت پیش برد؟ ممکن اس��ت 
حداقل سه انگیزه برای این کار وجود داشته باشد: یکی 
از انگیزه ها می تواند این باشد که آمریکا درصدد ساختن 
پرونده ای علیه سازمان مللی است که دولت ترامپ هیچ 
وق��ت از آن راضی نبوده اس��ت. پرون��ده ای برای توجیه 

چالش نهایی آمریکا برای سیستم سازمان ملل.
انگی��زه دوم، آوردن دالیل بهتر ب��رای ادامه تحریم های 
دوجانبه ایاالت متحده اس��ت. نهایتاً، انگیزه آخر ممکن 
اس��ت بخشی از تالش کلی آمریکا باش��د که به تنهایی 

ب��رای منزوی کردن ای��ران در خاورمیانه تالش می کند 
وبا این تفکر اشتباه، تصور می کند که توافقنامه امارات و 
اسرائیل موفقیت بزرگی برای پیشبرد اهدافش می باشد.

وی در پاس��خ به این س��وال که آیا چنین اقدامات یک 
جانبه ای می تواند نقش ش��ورای امنیت سازمان ملل را 
در حفظ صلح در جهان تضعیف کند؟ نیز پاس��خ دادمن 
اعتقاد ن��دارم که اقدام ایاالت متح��ده هر چند محدود 
بتواند بر عملکرد ش��ورای امنیت تأثیر گذارد. ما بارها و 
بارها ش��اهد بودیم که هر یک از 5 عضو دائمی ش��ورای 
امنیت، اقدام به وتوی رای ش��ورای امنیت کرده اند. من 
فکر می کنم دولت ترامپ می خواهد به مردم آمریکا این 
موضوع را القا کند که س��ازمان ملل متحد خوب نبوده و 
به نفع منافع آمریکا نیست. ترامپ ممکن است این طور 
تصور کند که به دست گرفتن سازمان ملل متحد ممکن 

است به او در انتخابات نوامبر کمک کند.
وی در باب این س��وال که بسیاری از کارشناسان مانند 
»ریچارد هاس« رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، بر 
این باورند که سیاست خارجی ترامپ، آمریکا را منزوی 
کرده است. نظر شما در این مورد چیست؟ نیز گفت من 
ب��ا ریچارد هاس موافقم. اما این فقط سیاس��ت خارجی 
نیس��ت، بلک��ه رفتار کل��ی داخلی و بی��ن المللی دولت 
ترامپ اس��ت که ایده »امریکن اکسپشنالیسم« یا همان 

»استثناگرایی امریکا« را فرو ریخته است.
نظ��ام آمریکا تحت ریاس��ت جمهوری ترام��پ با چالش 
جدی روبرو اس��ت. دول��ت ترامپ با س��ازمان ملل، ناتو، 
اتحادیه اروپا، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و بسیاری 
از کش��ورها به طور جداگانه و از جمله آلمان در ش��رایط 
ب��دی از نظر رواب��ط قرار دارد. سیاس��ت خارجی ترامپ 
مبتنی بر منافع رژیم اس��رائیل است. این مبنا برای یک 

سیاست خارجی درست و جامع کافی نیست. مهر

تمسخر ادعاهای بشردوستانه 
از سوی کاربران شبکه های اجتماعی

شکست غرب در برابر ایران 
قطعی است


