
دنبال جنگ با ایران نیستیم
فرمانده ستاد نیروهای تروریست آمریکایی در غرب 
آسیا )س��نت کام( گفته که کش��ورش دنبال جنگ 
با ایران نیس��ت. کنث مک کنزی ک��ه در یک ویدئو 
کنفرانس با اندیشکده ش��ورای ملی روابط آمریکا-

کش��ورهای عربی صحبت می کرد در توضیح درباره 
این ادعا مدعی شده گروه های نیابتی ایران در عراق، 
۵۰ حمل��ه راکتی علیه پایگاه های آمریکا و نیروهای 
ائت��اف انج��ام داده ان��د. وی در بخ��ش دیگری از 
اظهاراتش گفت که کشورش به دنبال جنگ با ایران 
نیست. او گفت سیاست فشار حداکثری بعد نظامی 
ندارد. کنث مک کنزی با وجود این گفت چنانچه ایران 
وارد دور فزاین��ده رفتارهای تنش زا با ایاالت متحده 
شوند، سرانجام کار برایشان خوشایند نخواهد بود. او 
گفت: ایران از عراق ب��ه عنوان میدان جنگ نیابتی 
خ��ود علیه ایاالت متحده اس��تفاده می کند و هدف 

نهایی اش اخراج آمریکا از عراق و منطقه است.
رئیس تروریس��ت های س��نتکام در بخش دیگری از 
این ادعا گفت: »سیاست فشار حداکثری هیچ مولفه 
نظامی ندارد. فش��ار حداکثری، کام��ا یک رویکرد 

دیپلماتیک و اقتصادی است.«
او در ادامه ادعاهایش گفت آمریکا وابستگی خود به 
نفت منطقه خاورمیانه )غرب آس��یا( را کاهش داده 
اس��ت. مک کنزی گفت: زمانی این استدالل مطرح 
می شد که تنها دلیل حضور آمریکا در خاورمیانه به 
خاطر نفت این منطقه است. اگر امروز به واقعیت ها 
بنگرید، ما به طرز محسوس��ی وابستگی مان به نفت 
خاورمیان��ه را کاهش داده ای��م. وی در ادامه تصریح 
کرد: با آنکه ما وابس��تگی مان به نفت این منطقه را 
کاهش داده ایم هیچ ش��کی وج��ود ندارد که قیمت 
نف��ت به عرضه ایمن این محصول در دنیا بس��تگی 
دارد. رئیس تروریس��ت های آمریکایی در غرب آسیا 
مدعی ش��د که ایران امنیت عرضه نفت در دنیا را به 
خطر می اندازد. او گفت: »تهدیدی دیرینه علیه ثبات 
منطقه وجود داشته که از ایران نشأت می گیرد. ایران 
با انجام فعالیت های مخرب از هنجارهای بین المللی 
س��رپیچی کرده اس��ت.« دولت آمریکا بعد از خروج 
از برنامه جامع اقدام مش��ترکیا برجام تحریم ها علیه 
ایران را از سر گرفته و به سیاست هایی تحریک آمیز 
علیه ایران، از جمله ترور س��ردار قاس��م س��لیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی 
روی آورده اس��ت. ترامپ  وع��ده داده بود با خروج 
از برجام و پیگیری سیاست موسوم به کارزار فشار 
حداکث��ری ایران را به حضور پای میز مذاکره برای 
رس��یدن به توافقی بهتر -به زعم او- مجاب خواهد 

کرد.  ایرنا

خبر گزارش

ناظ��ران سیاس��ی می گویند؛ آمریکا می دان��د هزینه حمله 
نظامی به تاسیس��ات جمهوری اس��امی ایران چقدر زیاد 
اس��ت؛ از این رو تا زمانی که توان دفاعی-نظامی کشورمان 
در حدی اس��ت که بتواند برای ط��رف مقابل هزینه را باال 
ببرد، اطمینان داشته باشیم که بحث حمله نظامی به ایران 

منتفی است.
چند روزی اس��ت که برخی محافل رسانه ای آمریکا ادعایی 
را مبنی بر حمله نظامی آمریکا به تأسیس��ات کش��ورمان 
مط��رح می کنند، چناچنه چند روز پیش روزنامه نیویورک 
تایمز در گزارش��ی نوش��ت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا، در کاخ س��فید همراه با مشاوران ارشد خود، گزینه 
حمله نظامی علیه سایت اصلی هسته ای ایران در هفته های 

آینده را بررسی کرده است.
نیویورک تایمز به نقل از چهار مقام فعلی و سابق آمریکایی 
در گزارش��ی که ش��امگاه دوش��نبه ۱۶ نوامبر منتشر شد، 
نوشت که این جلسه یک روز پس از آن رخ داد که بازرسان 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی از افزایش قابل توجه ذخایر 

اورانیوم ایران خبر دادند.
طبق این گزارش، مشاوران ارشد دونالد ترامپ پس از طرح 
این موض��وع، وی را از حمله نظامی منص��رف کردند. این 
مشاوران از جمله مایک پنس معاون رئیس جمهور، مایک 
پمپئو وزیر امور خارجه، کریس��توفر میلر سرپرست وزارت 
دف��اع و ژنرال مارک مایلی رئیس س��تاد مش��ترک ایاالت 
متحده آمریکا هش��دار دادن��د که حمله علیه تاسیس��ات 
هس��ته ای ایران می تواند به یک درگیری گس��ترده تبدیل 
شود. این گزارش تاکید دارد، هر گونه حمله � چه موشکی 
و چه س��ایبری � تقریبا معطوف به نطنز خواهد بود؛ جایی 
که روز چهارشنبه گذش��ته، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعام کرد، ذخایر اورانیوم ایران در آنجا اکنون دوازده برابر 
بیش��تر از حد مجاز در توافق هسته ای است. دولت ترامپ 
در س��ال ۲۰۱۸ از این توافق خارج ش��د. آژانس همچنین 
در گزارش خود تصریح کرده که ایران اجازه دسترس��ی به 
یک س��ایت مشکوک دیگر را که در آن شواهدی از فعالیت 

هسته ای گذشته این کشور وجود داشته نداده است.
دونالد ترامپ هفته گذشته مایک اسپر وزیر دفاع را برکنار 
و کریس��توفر چارل��ز میلر را به ج��ای او منصوب کرد. این 
جابجای��ی در باالتری��ن منص��ب نظامی و امنیت��ی کابینه 
سواالت زیادی را پیش روی متخصصان و کارشناسان قرار 
داده اس��ت. هفته گذش��ته نیز نیویورک تایمز بار دیگر در 
گزارشی نوشت که مقامات وزارت دفاع آمریکا، غیر رسمی 
اب��راز نگرانی کرده ان��د که رئیس جمهور ممکن اس��ت در 
آخرین روزهای دوره صدارتش، عملیاتی را آشکار یا مخفی 

علیه ایران یا سایر دشمنان آغاز کند.
فضاس��ازی رس��انه ای و خبری در مورد حمل��ه به ایران از 
سوی مقامات و رسانه های آمریکایی در حالی بارها دنبال 
شده که به گفته بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی 

واشنگتن معتقدند این یک بلوف سیاسی روانی است.

 حمله نظامی به ایران تبعات دارد
عماد آبشناس کارشناس مس��ائل سیاست خارجی در باره 
برخی تهدیدات دولت آمریکا مبنی بر احتمال حمله نظامی 
این کش��ور به ایران و و رسانه ای کردن این موضوع آن هم 
در ش��رایطی که جو بایدن ب��ه عنوان رییس جمهور جدید 
آمریکا انتخاب ش��ده اس��ت، گفت: وقتی تکلیف انتخابات 
آمریکا مش��خص ش��د و آقای جو بایدن ب��ه عنوان رییس 

جمهور جدید آمریکا انتخاب ش��د، عربس��تان س��عودی و 
رژیم غاصب صهیونیس��تی  که چند س��ال ب��ر روی دونالد 
ترامپ س��رمایه گذاری کردن��د دلواپس این بودند که همه 
این س��رمایه گذاری ها سوخت می شود، از این رو به ترامپ 
گفته ان��د تا قبل از پایان ریاس��ت جمه��وری اش، در قبال 
مل��ت ایران اقداماتی را انجام دهد تا پس از روی کار آمدن 
جو بایدن او نتواند این سلس��له اقدامات را به راحتی حذف 
کند. وی افزود: یکی از پیشنهادهای آنها این بود که ترامپ 
عملیات��ی نظامی علیه جمهوری اس��امی ایران انجام دهد 
ت��ا در ذیل آن مقامات ایران مجبور ش��وند واکنش نش��ان 
دهند، در این میان هم اهمیتی نداش��ت که چندین سرباز 
آمریکایی کش��ته ش��ود، بگونه ای که ای��ران و آمریکا وارد 
ش��رایط جنگی ش��وند تا بایدن برای مصالحه نتواند اقدام 

مفیدی انجام دهد.
آبش��ناس به پیش��نهاد دوم سران س��عودی و رژیم غاصب 
صهیونیس��تی نیز اش��اره کرد و اظهار داش��ت: یک سری 
تحریم ها با ادعای حمایت ایران از تروریس��م و پولشویی و 
غیره علیه ایران اجرا ش��د، طبیعتاً اگر بایدن بخواهد طبق 
مفاد توافق هسته ای تحریم ها را لغو کند، نتواند تحریم های 
مرب��وط به موضوع تروریس��م را ملغی کند، آنها بخش دوم 
که همان اعم��ال تحریم های ظالمانه علیه ایران بود عملی 
کردند و بحث حمله نظامی به تاسیس��ات ایران را به دلیل 

هزینه های بس��یاری که برای آمریکا دارد، ظاهراً در شرایط 
کنونی منتفی دانستند.

وی ب��ا تاکید بر اینکه سیس��تم نظامی-دفاع��ی آمریکا با 
طرح حمله نظامی به تاسیسات ایران مخالفت کرده است، 
خاطرنش��ان کرد: آنه��ا می دانند که هزین��ه حمله نظامی 
به تأسیس��ات جمهوری اس��امی ایران چقدر زیاد اس��ت؛ 
از این رو ت��ا زمانی که توان دفاعی-نظامی کش��ورمان در 
حدی اس��ت که بتواند برای طرف مقابل هزینه را باال ببرد، 
اطمینان داش��ته باش��یم که بحث حمله نظام��ی به ایران 

منتفی است.

 پیامدهای سیاسی برای آمریکا در ازای
 اقدام نظامی 

حس��ن هانی زاده دیگر کارشناس مسائل سیاست خارجی 
در ب��اره برخ��ی تهدیدات دولت س��ابق آمری��کا مبنی بر 
احتمال حمله نظامی این کش��وربه ایران و رسانه ای  کردن 
ای��ن موضوع آن هم در ش��رایطی که ج��و بایدن به عنوان 
رییس جمهور جدید آمریکا انتخاب شده است، به سیاست 
روز گف��ت: در واقع تهدیدات اخیر آمریکا و برخی ش��ایعه 
سازی ها صرفاً با هدف ایجاد آشوب روانی در جامعه و تاثیر 

آن بر شرایط اقتصادی کشور صورت می گیرد.
وی اف��زود: از آنجا که دونالد ترام��پ در طول دو ماه باقی 
مانده از ریاست جمهوری اش نمی تواند تصمیم جدی علیه 
ایران اتخاذ کند، لذا این تهدیدات، تهدیداتی با هدف ایجاد 
بار روانی علیه جمهوری اس��امی ایران است، طبق مصوبه 
کنگره آمریکا رییس جمهور این کشور رأساً نمی تواند علیه 

کشوری دیگر تصمیم به اقدام نظامی بگیرد.
دونالد ترامپ در این مدت باقی مانده از مستأجری در کاخ 
سفید سعی می کند که حمله به تاسیسات هسته ای را  در 
ذهن بپروراند، این صرفاً یک بلوف سیاسی است لذا او قادر 

به اتخاذ چنین تصمیمی نیست.
هانی زاده با تاکید بر اینکه آنها دست به دامان تداوم اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران ش��ده اند، خاطرنش��ان 
کرد: حتی اگر ترامپ بخواهد خارج از قوانین کنگره دست 
ب��ه حمل��ه نظامی علیه تأسیس��ات ایران بزن��د بطور حتم 
پیامدهای سیاس��ی برای او و همپیمانانش خواهد داشت، 
چرا که همه آنها می دانند جمهوری اسامی ایران از قدرت 

بازدارندگی باالیی برخوردار است.

غریب آبادی: 
رژیم صهیونیستی فورا و 

بدون قید و شرط به 
ان.پی.تی بپیوندد

نماین��ده دائم ایران در آژانس بین 
الحاق  اتم��ی گفت:  انرژی  المللی 
ف��وری و بدون قید و ش��رط رژیم 
اس��رائیل به معاه��ده ان.پی.تی و 
ق��رار دادن تمام م��واد، فعالیت ها 
و تاسیس��ات هسته ای خود تحت 
پادمان جام��ع کاظم غریب آبادی، 
در نشس��ت فصلی ش��ورای حکام آژانس در مورد قابلیت 
های هس��ته ای رژی��م صهیونیس��تی، خاورمیانه عاری از 
ساح های هسته ای و وضعیت اجرای پادمان های هسته 
ای در عربس��تان سعودی و امارات متحده عربی سخنرانی 

و مواضع جمهوری اسامی ایران را تشریح کرد.
غریب آبادی با اش��اره به اینکه مش��روط کردن الحاق به 
ان.پی.تی به ایجاد شرایطی خاص، توجیه غیرقابل قبولی 
برای عدم جهان شمولی معاهده است، گفت: جای تأسف 
جدی اس��ت که رژیم اس��رائیل به عن��وان تنها غیر طرف 
معاهده عدم اش��اعه در خاورمیانه بوده و به این ترتیب، از 

جهانی شدن آن جلوگیری می کند. 
سفیر و نماینده دائم کش��ورمان ضمن گوشزد کردن این 
نکته که کس��ب قابلیت های هسته ای مخفی توسط رژیم 
اسرائیل، در سایه نادیده گرفتن کامل قوانین و هنجارهای 
بی��ن الملل��ی، تهدید جدی برای امنی��ت و ثبات جهان و 
منطقه اس��ت، اظهار داش��ت: الحاق ف��وری و بدون قید و 
ش��رط رژیم اس��رائیل به معاهده ان.پی.تی، به عنوان یک 
عضو بدون ساح هسته ای، و قرار دادن تمام مواد، فعالیت 
ها و تاسیسات هسته ای خود تحت پادمان جامع آژانس، 
تنه��ا گام برای جبران بحران هس��ته ای فعلی در منطقه 

خاورمیانه است.

ای��ن دیپلمات ارش��د ایران��ی در ادامه با اش��اره به اینکه 
ظاهرا توس��ل به ع��دم عضویت در ان.پی.ت��ی و عدم دارا 
ب��ودن موافقتنامه جامع پادمان با آژانس، تبدیل به الگوی 
ش��ناخته ش��ده ای برای ش��انه خالی کردن از بار اجرای 
کامل و قابل راس��تی آزمایی تعهدات ش��ده است، از عدم 
اجرای موافقتنامه جامع پادمان توس��ط پادشاهی سعودی 
و وضعی��ت امارات متحده عربی در این زمینه ابراز نگرانی 
کرد.  غریب آبادی با هش��دار در این خصوص که کوتاهی 
در اجرای پادمان های آژانس آن هم در زمانی که به نظر 
می رسد توانایی های هسته ای امارات و عربستان سعودی 
با ش��تاب به جلو می رود، به آنها اجازه می دهد تا برخی 
فعالیت های هس��ته ای خودرا بدون اینکه تحت بازرسی 
های آژانس قرار بدهن��د، پنهان کنند، افزود: علیرغم این 
وضعیت، متاسفانه طرفداران به اصطاح اصلی عدم اشاعه 
س��کوت انتخاب کرده اند و برخی اعضای آژانس نیز بدون 
هی��چ توافق قبلی برای پذیرش اج��رای کامل موافقتنامه 
پادمان و اجرای هنجارهای عدم اشاعه، با این کشورها در 

توسعه توانایی هسته ای آنها همکاری می کنند.
 نماین��ده دائم ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
بخش پایانی س��خنان خود ضمن بی��ان اینکه جامعه بین 
المللی چاره ای جز اعمال فش��ار پیوسته بر رژیم اسرائیل 
برای پیوس��تن سریع و بی قید و ش��رط به ان.پی.تی، به 
عنوان یک طرف غیردارنده س��اح هسته ای این معاهده 
و قرار دادن تمامی فعالیت ها و تأسیس��ات هس��ته ای آن 
تحت پادمان های جامع آژانس ندارد، از درخواست رسمی 
اخی��ر آژانس از کش��ورهای دارای پروتکل مقادیر کوچک 
برای لغو آنها اس��تقبال کرد و افزود: قویا از امارات متحده 
عربی و عربستان می خواهیم که بافاصله پروتکل مقادیر 
کوچ��ک خود را لغو ک��رده و به طور کام��ل، وارد اجرای 

موافقتنامه جامعه پادمان شوند. 
وی، همچنین هرگونه شکست تاش ها در متقاعد کردن 
عربستان سعودی و امارات به شفافیت در فعالیت هایشان 
را تاسف بار خواند، چرا که می تواند منجر به تضعیف کل 
سیستم راستی آزمایی و پادمان آژانس شود.  تسنیم 

بیش از ۳۰۰ تحریمی که بعد از 
خروج آمریکا از برجام علیه ایران 

اعمال شد!

در ۲ س��ال و نیم گذشته آمریکا بیش از ۳۰۰ 
نوع تحریم علیه ایران و شرکت ها و نهاد مرتبط 

با آن را اعمال کرد.
آمری��کا در چهل س��ال گذش��ته تحریم های 
متعددی علیه ایران اعمال کرده اس��ت، اما ش��دت و میزان 
ای��ن تحریم ها در دوران ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ در 
کاخ سفید بیش��تر شده است. در واقع ترامپ از همان ابتدا 
و قبل از تکیه زدن به کرس��ی ریاس��ت کاخ س��فید، طبل 
خروج از برجام را می کوبید تا اینکه باالخره بعد از دو س��ال 
کش و قوس ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ )۹ می ۲۰۱۸( 
رس��ما از برجام خارج ش��د. در این مدت، ام��ا آمریکا ذیل 
دولت ترامپ فهرست بلند و باالیی از تحریم ها را علیه ایران 
اعمال کرد؛ تحریم هایی که از مراکز، ش��رکت ها، سازمان ها، 
نهاد ها، موسس��ات داخلی و حتی خارجی مرتبط با ایران تا 

شخصیت های مختلف را دربرمی گیرد.
گفته ها حاکی از این اس��ت که دولت ترامپ بعد از خروج از 
توافق هس��ته ای، ۶۰ اقدام تحریمی علیه کش��ورمان انجام 
داده اس��ت ک��ه برخی از آنها، دس��تورات اجرایی هس��تند 
مثا دس��تور اجرای��ی ۱۳۹۰۲ که کلیت اقتص��اد ایران را 
تحریم کرده اس��ت، در واقع از این نوع دس��تورها، حداقل 
۵ مورد وجود دارد، همچنین ۵۵ مورد هم شناس��ایی های 
جدیدی که انجام شده و افراد و نهاد های جدیدی به لیست 
تحریم های آمریکا اضافه ش��ده اند یا ب��ه بهانه های جدیدی 
مجددا تحریم شدند. این مجموعه اقدامات دولت ترامپ در 
زمینه تش��دید تحریم های ایران که از سوی اندیشکده های 
آمریکایی به عنوان راهبرد تحکیم دیوار تحریم )FSW( نام 
گرفت، به این شکل بود که تحریم هایی که در فضای واقعی 
وجود داش��ت، با دالیل و بهانه های مختلف تحکیم شد، به 
عنوان مثال با وجود اینکه بانک مرکزی ایران به دلیل برنامه 

هسته ای کش��ورمان تحریم بود، مجددا به بهانه حمایت از 
تروریسم و با اس��تفاده از تگ SDGT، تحریم شد و عما 
دیوار مستحکمی از تحریم ها شکل داد، به همین دلیل دیگر 
صرف برداشتن تحریم بانک مرکزی در قانون دفاع ملی که 
ذیل برجام برداشته شده است، شرایط را برای فعالیت بانک 
مرکزی فراهم نمی کند و ش��رایط همان طور س��خت باقی 
می مان��د، چراکه بان��ک مرکزی ایران ذیل دس��تور اجرایی 
۱۳۲۲۴ به صورت مجدد تحریم ش��ده است. همین شرایط 
در زمینه نفت کش��ورمان هم وجود دارد، چراکه این بخش 
هم اوایل آبان ماه در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، مجددا تحریم شد. در واقع، تمام تحریم هایی که در 
برجام اجرای آن ها موقتا تعلیق ش��ده بود، در دولت ترامپ 
با عنوانی دیگر مجددا تحریم ش��ده اند! آمریکا ۱۴ آبان ماه 
سال ۱۳۹۷ رسما دور جدید تحریم های ایران را اعام کرد. 
شبکه بانکی س��وئیفت، س��تون فقرات برای تبادالت مالی 
جه��ان، ۵ نوامبر س��ال ۲۰۱۸ )۱۴ آبان ماه س��ال ۱۳۹۷( 
گفت که خدمات بانکی خود را به چندین بانک ایران، بعد از 
اینکه آمریکا تحریم هایی علیه تهران را تجدید کرد به حالت 
تعلیق درآورده اس��ت. منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در 
این باره گفت که س��وئیفت دادن خدمات به بانک مرکزی 
ایران را قطع و نهاد های مالی ایران را لیس��ت گذاری خواهد 
ک��رد. همچنین ۱۷ آب��ان ماه س��ال ۱۳۹۷، رئیس جمهور 
آمری��کا »فرم��ان اجرایی برقراری وضعی��ت اضطراری ملی 
در رابط��ه با ایران« را برای یکس��ال دیگ��ر تمدید کرد. در 
متن اطاعیه کاخ س��فید آمده اس��ت که »روابط ما با ایران 
هنوز عادی نش��ده است و پروس��ه اجرای توافقات با ایران 
ب��ه تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ ادام��ه دارد. در ادامه آمریکا در 
آوریل سال ۲۰۱۹ کشور هایی را که همچنان به خرید نفت 
از ایران بعد از پایان فرصت ش��ش ماهه، ادامه بدهند تهدید 
به تحریم کرد. ۸ مه س��ال ۲۰۱۹ )۱۸ اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۸( ترام��پ، با صدور یک فرم��ان اجرایی صنایع فوالد، 
آهن، مس و آلومینی��وم ایران را تحریم کرد. در ادامه دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در روز 
جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ طی بیانیه ای اعام کرد که ایاالت 
متحده آمریکا، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ 

زیرمجموعه و نمایندگی های فروش آن در خارج از ایران را 
در فهرست سیاه قرار داده است.

۱۳ آب��ان ماه س��ال ۱۳۹۸س��تاد کل نیرو های مس��لح به 
همراه ۹ ش��خص حقیقی ش��امل )س��یدمجتبی خامنه ای، 
محمدمهدی گلپایگانی، ابراهیم رئیس��ی، علی اکبر والیتی، 
غامعلی حدادعادل، محمدحس��ین باقری، غامعلی رشید، 
حس��ین دهقان، وحی��د حقانیان( در فهرس��ت تحریم های 

وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند.
۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ وزارت خارجه آمریکا، حسن شاهوارپور، 
فرمان��ده ق��رارگاه، ولی عصر س��پاه پاس��داران در اس��تان 
خوزس��تان را تحت تحریم ق��رار داد. ۱۰ بهمن ماه س��ال 
۱۳۹۸ تراکنش های مالی کانال سوئیس مربوط به بیماران 
مبت��ا به س��رطان و نیازمند پیوند اعضا را هم بس��ت. در 
اس��فند ۱۳۹۸ در پی ش��یوع ویروس کرون��ا، بازهم دولت 
ترامپ دس��ت ب��ردار نب��ود و تحریم های ت��ازه ای را علیه 
جمهوری اس��امی ای��ران وضع ک��رد. وزارت امور خارجه 
آمریکا، اس��امی پنج نفر از اف��رادی را که تحت تحریم قرار 
گرفتند به این ش��رح اعام کرد که عبارتند از محمدمهدی 
هدوی، کامران دانشجو، عارف بالی الشک، مهدی تهرانچی 
و علی مهدی پورعمرانی. آمریکا همچنین س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی و همه افراد، سازمان ها و مراکزی مرتبط با 
آن، نام سازمان فضایی، مرکز تحقیقات فضایی و پژوهشگاه 
فضایی ایران، عمران و مواد مرتبط با فعالیت های هسته ای، 

نظامی و موشک بالستیک ایران اعمال کرد
. ای��ن وزارت خانه آمریکا در این راس��تا اع��ام کرد که در 
نتیج��ه این تحری��م، فروش آه��ن، گرافیت، زغال س��نگ 
ناخالص یا آماده و نرم افزار هماهنگ سازی اهداف صنعتی، 
در ص��ورت به کار رفتن این م��واد در بخش عمرانی ایران، 
قابل تحریم خواهند بود. ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، آمریکا هرچند 
تمام توانش را برای بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل و 
جلوگیری از لغو محدودیت های تس��لیحاتی به کار گرفت، 
اما با پاس��خ »نه« سازمان ملل و شورای امنیت مواجه شد. 
در ادامه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، آمریکا تحریم های جدیدی را 
علیه وزارت دفاع وضع و س��ایر بخش های این وزارت خانه 

را نیز تحریم کرد. 

ارزیابی کارشناسان از ادعای حمله نظامی آمریکا به تاسیسات ایران 

تهدید جنگی برای تأثیرگذاری بیشتر فشار حداکثری

خبر تماس عراقچی با تیم بایدن ساختگی است
س��خنگوی وزارت خارجه خبر تماس عراقچی با تیم بایدن را ساختگی 
خواند و گفت: خبرس��ازی های زرد شیوه مرسوم برخی رسانه ها به ویژه 
در این روز ها شده است. سعید خطیب زاده خبر روزنامه نیویورک تایمز 
درباره تماس س��ید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارجه 

جمه��وری اس��امی ایران با تیم ج��و بایدن را س��اختگی خواند و گفت: 
خبرسازی های زرد ش��یوه مرسوم برخی رسانه ها به ویژه در این روز ها شده 

است. سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما عنوان کرد: 
این خبر مربوط به اول هفته و کاما ساختگی است. 

وی با تاکید بر اینکه این دس��ت رس��انه ها از این پس از اینگونه اخبار هر روز بیشتر 
خواهند س��اخت، اظهار داشت: در نیویورک همان روز توسط دفتر نمایندگی جواب 

داده شده که هیچ تماسی مستقیم یا غیر مستقیم نبوده است.  فارس

بایدن باید به فشار حداکثری علیه ایران ادامه دهد
س��ناتور سابق ایالت کنتیکت ضمن »اش��تباه« خواندن توافق هسته ای 
ایران، مدعی شد بازگشت سریع دولت احتمالی بایدن به برجام، آمریکا 
را به دوران بس��یار بدتری بازخواهد گرداند. جو لیبرمن مدعی ش��د در 
صورت��ی که »جو بایدن« نامزد دموکرات انتخابات آمریکا که پیروزی او 

تا این لحظه به صورت غیر رسمی تایید شده، بخواهد به سرعت به توافق 
هسته ای ایران بازگردد، ایاالت متحده به زمان بسیار بدتری بازخواهد گشت. 

وی مدعی شد: اگر دولت بایدن به سرعت به مذاکره با ایران بازگردد و راحت با آن ها 
برخورد کند، به زمانی بسیار بدتری بازخواهیم گشت. این سناتور سابق دموکرات در 
مصاحبه با یکی از برنامه های »فاکس بیزنس« گفت در ارتباط با رویکرد دولت بایدن 
در قبال ایران نگران اس��ت و افزود توافق دوران اوباما یک اش��تباه بود و بهتر است که 

آمریکا رویکرد فشار حداکثری علیه ایران را به کار بگیرد.  صداوسیما 

برای مقابله با ایران، هنوز هم تمام گزینه ها روی میز است
وزیر خارج��ه آمریکا با تایید اینکه هنوز هم تم��ام گزینه ها برای مقابله 
با ایران روی میز اس��ت، مدعی ش��د کارزار فشار حداکثری و تحریم های 
یکجانبه علیه تهران موفق بوده اند. پامپئو در پایان سفر خود به فلسطین 
اشغالی، طی مصاحبه با روزنامه »جروزالم پست«، مدعی شد کارزار فشار 

حداکث��ری علیه ایران ادام��ه دارد و هنوز هم تمام گزینه ها برای مقابله با 
تهران روی میز است. وی در پاسخ به اولین سوال خبرنگار جروزالم پست مبنی 

بر اینکه آیا هنوز هم تمام گزینه ها علیه ایران روی میز اس��ت، گفت: قطعا. دولت آمریکا 
در تمام این چهار س��ال در این باره ش��فاف بوده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که امروز یا 
فردا این رویکرد را تغییر دهد. وزیر خارجه آمریکا با ادعای اینکه کارزار فشار حداکثری و 
تحریم های یکجانبه واشنگتن علیه ایران موفق بوده، مدعی شد: آنها به میزان چشمگیری 

توانایی ایران برای آسیب رسانی در سراسر جهان را کاهش داده است.  تسنیم  
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