
نامه ایران به سازمان ملل 
نماینده دائم ایران در نامه ای به دبیرکل و ش��ورای 
امنیت سازمان ملل اعتراض شدید ایران را به نقض 
قوانی��ن بین المللی از س��وی آمری��کا در ارتباط با 
رهگیری هواپیمای مس��افری ایران بر فراز آسمان 

سوریه را اعالم کرد.
مجید تخت روانچی طی نامه ای به آنتونیو گوترش 
دبیر کل س��ازمان ملل و همچنین ش��ورای امنیت 
سازمان ملل اعتراض ش��دید ایران به نقض قوانین 
و حقوق بین المللی از س��وی آمریکا را اعالم کرد و 
بر پیگیری این موضوع از طریق مجامع بین المللی 

تاکید کرد. 
روانچی در این نامه گف��ت: یک هواپیمای ایرباس 
A310 متعلق به ش��رکت ماهان از تهران به بیروت 
در روز 23 جوالی به ط��ور تهاجمی و غیرمنتظره 
توس��ط دو جنگنده اف-15 آمریکایی مورد تعقیب 
و رهگیری قرار گرفته است در حالیکه این هواپیما 
در ح��ال عبور از کری��دور بین المللی در آس��مان 

سوریه بوده است. باشگاه خبرنگاران 

گفت وگوی ترامپ با ماکرون 
جاد دیر دستیار ویژه رئیس جمهور آمریکا و معاون 
س��خنگوی کاخ س��فید خبر داد که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمری��کا و »امانوئل ماکرون« رئیس 

جمهور فرانسه تلفنی با یکدیگر گفت وگو کردند.
بر اس��اس گفته این مقام آمریکایی، تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ایران در ش��ورای امنیت سازمان ملل 
یک��ی از محوره��ای گفت وگ��وی رؤس��ای جمهور 

آمریکا و فرانسه بود.
ترامپ و ماکرون در این تماس تلفنی درباره حادثه 
انفج��ار عصر روز سه ش��نبه بیروت نی��ز گفت وگو 
کردن��د. دو ط��رف تواف��ق کردند که ب��ا همکاری 
یکدیگر و ش��رکای بین المللی کمک های فوری به 

مردم لبنان فراهم کنند. مهر 

معافیت های بشردوستانه هیچ
کارایی ندارد

گروهی از کارشناسان س��ازمان ملل خواستار رفع 
تحریم های یکجانبه علیه کشورهایی از جمله ایران 
و یمن ش��دند و افزودند؛ معافیت های بشردوستانه 
کار نمی کن��د و مردم کش��ورهای تح��ت تحریم از 
دریاف��ت درمان ه��ای نجات بخ��ش و محافظت در 

مقابل کروناویروس محروم هستند.
در بیانی��ه ای که منتش��ر ش��د، این گ��روه گفتند 
تحریم ه��ا باعث رن��ج و مرگ مردمان کش��ورهای 

ایران، سوریه، یمن، ونزوئال و کوبا شده  است.
آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با 
تاثیرات منفی اقدامات اجباری یکجانبه، اعالم کرد: 
تحریم ها باید برداشته شوندیا حداقل کاهش یابند 
تا مردم بتوانند به مایحتاج اولیه مثل صابون و مواد 
ضد عفونی کننده برای س��المت ماندن دسترس��ی 
پیدا کنند و بیمارس��تان ها هم بتوانند به دس��تگاه 
تنفس مصنوعی و س��ایر تجهی��زات برای زنده نگه 

داشتن مردم دسترسی یابند.
دوهان افزود؛ از زمانی که او در ماه آوریل خواستار 
رفع همه تحریم های یکجانبه شده بود که در مسیر 
مقابله کشورها با همه گیری »کووید-1۹« ممانعت 

ایجاد می کند، هیچ چیز بهبود نیافته است.
صلیب س��رخ جهانی، جوامع هالل احمر و چندین 
قانون گ��ذار آمریکایی درخواس��ت مش��ابهی را در 
ابت��دای همه گیری جهانی کرونا مطرح کرده بودند 

که به طور گسترده نادیده گرفته شده است.
دوه��ان و کارشناس��ان دیگر س��ازمان ملل بدون 
نام ب��ردن از کش��ور تحریم کننده خ��اص گفتند: 
تحریم های��ی که ب��ا نام ارائ��ه حقوق بش��ر اعمال 
ش��دند در حقیقت در حال کش��تن مردم و محروم 
کردن آنها از حقوق اساسی از جمله حق سالمتی، 

دسترسی به مواد غذایی و خود زندگی هستند.
در ادام��ه بیانیه آن ها آمده اس��ت: ما درخواس��ت 
خود از کشورهای تحریم کننده را برای رفع فوری، 
تعلی��ق یا کاهش تحریم هایش��ان تکرار می کنیم تا 
دارو، تجهیزات پزش��کی، غذا و س��وخت به دست 

مردم برسد.
در ادامه این بیانیه از کش��ورها و س��ازمان های بین 
دولت��ی به دلیل��ی تالش هایش��ان ب��رای کمک به 
کش��ورهای تحت تحریم به منظور مقابله با ش��یوع 
کرونا تش��کر ام��ا تاکید ش��ده ای��ن تالش ها کافی 
نیس��تند. آن ها افزودند: برای تضمین حقوق بش��ر 
و همبس��تگی در دوران همه گی��ری، مجوز تحویل 
کمک های بش��ر دوستانه باید به س��اده ترین روش 
ممکن فراهم ش��ود—ترجیحاً به صورت خودکار در 
صورت درخواست. افراد و سازمان های حقوق بشری 
که در ارائه این کمک ها دخیل هستند به هیچ وجه 

نباید هدف تحریم های ثانویه قرار بگیرند. ایرنا 

اخبار

ی��ک س��تون نویس نش��ریه بلومبرگ نوش��ت 
قطعنام��ه تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه 
ای��ران رأی نخواه��د آورد و چین و روس��یه به 

فروش سالح به ایران ادامه خواهند داد.
الی لیک که به داشتن مواضع ضدایرانی شهرت 
دارد، روز جمعه در یادداش��تی نوشت، قطعنامه 
تمدید تحریم تس��لیحاتی علیه ایران تقریبا به 
طور حتم در نشس��ت ش��ورای امنیت سازمان 

ملل متحد تصویب نخواهد شد.
لیک در این یادداشت نوشت: هفته آینده آمریکا 
تالش خواهد کرد ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
متحد را متقاعد کند کاری را انجام دهد که ظرف 
یک س��ال گذش��ته از متحدانش خواسته از آن 
حمایت کنند: تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه ایران که در ماه اکتبر منقضی می شود. 
تقریبا به طور حتم قطعنامه مربوط به آن شکست 
خواهد خورد اما به این معنا نیس��ت که سیاست 

آمریکا علیه ایران با شکست مواجه می شود.
این ستون نویس بلومبرگ در ادامه بیان داشت: 

یک روز پیش از این که مایک پامپئو اعالم کند 
که چهارش��نبه این قطعنام��ه را ارائه می کند، 
از اس��تعفای برایان هوک نماینده ارش��دش در 
ام��ور ایران خبر داد. پامپئو گفت، اگر ش��ورای 
امنیت به حامی شماره یک تروریسم در جهان 
اجازه خرید و فروش آزادانه سالح را بدهد، مایه 

استهزاء کامل خواهد بود.
لیک نوش��ت: کلی کرافت نماین��ده آمریکا در 
س��ازمان مل��ل این هفت��ه در نشس��ت امنیتی 
آسپن در مصاحبه ای به من گفت "قادر نخواهم 
ب��ود نظر آن ها )چین و روس��یه( را عوض کنم. 
ب��ا این حال آنچ��ه می توانیم انج��ام دهیم این 
اس��ت که دیدگاه دیگر کشورها نسبت به آن ها 
را تغیی��ر دهیم و این چیزی اس��ت که اهمیت 
دارد". راهب��رد پامپئو در کوتاه مدت این اس��ت 
ک��ه این دو ابرقدرت رقیب را در س��ازمان ملل 

خجالت زده کند.
وی افزود:  »اما پامپئ��و ورق دیگری برای بازی 
دارد. اگر و زمانی که آمریکا رأی س��ازمان ملل 
ب��رای تمدی��د تحریم تس��لیحاتی را از دس��ت 
بدهد، می توان��د همچنان به صورت تئوریک آن 
را از طریق بندی که در توافق هس��ته ای س��ال 
2015 قید شده است اعمال کند. همان طور که 
پامپئو روز چهارش��نبه به خبرنگاران گفت، این 
گزینه ای اس��ت که در اختیار آمریکا قرار داد و 
ه��ر کاری که در دایره قدرت آمریکا می توانیم، 
انج��ام خواهی��م داد تا اطمین��ان یابیم تحریم 

تسلیحاتی تمدید می شود.
لیک در ادامه نوش��ت: از نظر ظاهری، این کار 
مانور عجیبی است. تمهیدات مربوط به مکانیسم 
ماشه به عنوان ابزاری برای کشورهایی است که 
عضو توافق باشند. همان طور که آنتونی بلینکن 
معاون وزیر امور خارجه س��ابق و مشاور کارزار 

انتخابات��ی جو بایدن )رقی��ب دموکرات رئیس 
جمه��ور آمریکا( این هفته در نشس��ت امنیتی 
آس��پن گفت، "مکانیس��م ماش��ه باید توس��ط 

شرکای توافق فعال شود.
در ادام��ه این یادداش��ت آمده اس��ت: ریچارد 
گلدبرگ که کارزار فش��ار حداکثری علیه ایران 
را در ش��ورای امنیت مل��ی مدیریت می کند به 
من گفت، قطعنامه س��ازمان ملل که در توافق 
هس��ته ای تعبیه شده اس��ت، "دقیقاً به همین 
دلیل نوش��ته ش��ده اس��ت که از ح��ق آمریکا 
ب��رای فعال کردن مکانیس��م ماش��ه تحت هر 
س��ناریو در ه��ر زمان دفاع کند". اگ��ر ایران از 
تعهداتش س��رپیچی کند، آمری��کا این حق را 
دارد که قطعنامه های پیش��ین را که در پی این 
توافق برداش��ته شده بودند، صرف نظر از این که 
آمری��کا عضوی از توافق بماند ی��ا خیر، مجدداً 

بازگرداند.
لیک نوشت: صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن 
تحریم های تس��لیحاتی فعلی و آتی علیه ایران، 
روسیه و چین فرصت بسیار خوبی برای انتقال 
سالح به ایران خواهند داشت. قوانین بین المللی 
پیشتر نیز در مقابل آن ها ایستادگی نکرده بود. 
چی��ن همین ح��اال گفت وگو درب��اره همکاری 

امنیتی نزدیک تر با ایران را آغاز کرده است.
وی در ادامه نوشت: کرافت به من گفت که نقش 
پامپئو در سازمان ملل فعاًل نمادین خواهد بود. 
واق��ع بینانه ترین راهبرد آمری��کا تحت رهبری 
بایدن یا ترامپ، باید یک جانبه باش��د. تا زمانی 
که دو عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
منافع مشترکی با آمریکا و متحدانش در منطقه 
نداشته باشند، احمقانه است که از سازمان ملل 
انتظار داش��ت صلح و امنی��ت در خاورمیانه را 

تقویت کند. فارس 

فارین پالیسی گزارش داد

بالتکلیفی سیاست آمریکا در برابر ایران در 
ماه های پیش از انتخابات

پایگاه اینترنتی فارین پالیسی نوشت، با کناره گیری ناگهانی برایان هوک، دولت  
ترامپ برای دس��تیابی به یک موفقیت پس از دو سال فشار حداکثری، همچنان 

در تب و تاب می ماند.
در گزارش فارین پالیسی آمده است، دو سال پس از اینکه دونالد ترامپ از توافق 
هس��ته ای ایران خارج ش��د و ادعا کرد که می تواند یک توافق جدید و پایدار به 
دس��ت بیاورد، برایان هوک به عنوان نماینده ارش��د دولت ترامپ در امور ایران 
از مقام خود کنار رفت تا آینده بزرگترین سیاس��ت خاورمیانه ای کاخ س��فید در 

وضعیت نامعلومی قرار بگیرد.
بر اس��اس این گزارش، در حالی که چش��م انداز انتخ��اب مجدد ترامپ در ابهام 
قرار دارد، یک نشس��ت داغ س��ازمان ملل درباره ایران نش��ان می دهد که ترس 

قدرت های جهانی برای مقابله با آمریکا در حال فرو ریختن است.
بنابر نوشته فارین پالیسی، کناره گیری هوک در حالی صورت گرفت که احتماال 

ابتکار عمل بزرگ دیپلماتیک دولت ترامپ هفته آینده با شکست مواجه شود.
آمریکا پیش نویس قطعنامه ای درباره »تمدید نامحدود« تحریم های تس��لیحاتی 
ایران به ش��ورای امنیت س��ازمان ارائه کرده است اما این پیش نویس از حمایت 
کمی در میان قدرت های جهانی برخودار است که نشان دهنده انزوای واشنگتن 
اس��ت. در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داد، در حال حاضر مخالفت با 
پیش نویس آمریکا در حدی است که آمریکا احتماال نخواهد توانست ۹ رای الزم 

را به دست بیاورد تا روسیه و چین را مجبور به استفاده از حق وتو کند.
برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید دست کم ۹ 
کش��ور عضو شورای امنیت با آن موافقت کنند و در عین حال قطعنامه از سوی 
هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت )آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه( 
وتو نشود. روسیه و چین صریحا تاکید کرده اند که با پیش نویس آمریکا مخالفت 
خواهند کرد. »وانگ ون بین« یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین پنج شنبه 
اعالم کرد: »ما با فش��ار آمریکا برای گس��ترش تحریم تسلیحاتی علیه ایران در 

شورای امنیت مخالف هستیم.«
پایگاه اینترنتی شبکه خبری فاکس نیوز با اشاره به مخالفت صریح چین با تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران، نوشت که تالش های مایک پامپئو در این خصوص علنا 

به پایان خود رسیده است.
س��ه کش��ور اروپایی )آلمان، فرانس��ه و انگلیس( نیز اعالم کرده اند از تالش های 

آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران حمایت نمی کنند. تسنیم 

گزارش

شامگاه پنجش��نبه بود که برایان هوک از استعفای خود از 
سمت نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران خبر 
داد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد سابق 
در دولت آمریکا نوش��ت از هوک خواس��ته شد که استعفا 
دهد تا مس��ئولیت شکست استراتژی واشنگتن علیه ایران، 

بر دوش وی بیفتد.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در این باره نوش��ت خروج هوک 
52 س��اله هر گونه ش��انس باقی مانده برای دیپلماس��ی با 
ایران قبل از اتمام دوره اول ریاس��ت جمهوری ترامپ را از 

بین خواهد برد.
بنابر این گ��زارش، الیوت آبرامز که در حال حاضر نماینده 
دولت آمریکا در امور ونزوئال اس��ت جایگزین برایان هوک 
ش��ده اس��ت. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با تایید خبر 
اس��تعفای برایان هوک، الیوت آبرامز نماینده فعلی آمریکا 

در امور ونزوئال را جایگزین وی معرفی کرد.
مای��ک پمپئو وزی��ر خارجه آمریکا با تایید خبر اس��تعفای 
برایان ه��وک، الیوت آبرامز نماینده فعل��ی آمریکا در امور 

ونزوئال را جایگزین وی معرفی کرد.
برایان هوک که از حدود دو سال پیش نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران منصوب ش��د، به هدف اصلی سیاست موسوم 
به فش��ار حداکثری دست نیافت و مشخص نیست استفاده 
از ی��ک نومحافظ��ه  کاری که در ماج��رای کودتای ونزوئال 
ناموفق بوده اس��ت و پیش از این هم در رس��وایی دیگری 
در تاریخ آمریکا مش��ارکت داشته، درست یک هفته پیش 
از طرح قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت که از 

شکست آن هویدا است، با چه هدفی انجام می شود.
در همین رابطه؛ دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در واکنش 
به اس��تعفای نماینده وی��ژه آمریکا در امور ایران نوش��ت: 
هدف راهبرد فش��ار حداکثری از فروپاشی و تغییر نظام به 

جلوگیری از ثروتمند شدن ایران تبدیل شد.
علی شمخانی طی پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوش��ت: برای��ان هم مثل ج��ان ناکام از کاخ س��فید رفت. 
ش��اید »مایک« هم قب��ل از رفتن »دونالد« مجبور ش��ود 

چمدانهایش را ببندد.
علیرضا میریوس��فی رایزن رسانه ای و سخنگوی نمایندگی 
دائ��م جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان ملل متحد در 
نیوی��ورک در واکنش به کنار رفتن برایان هوک از س��مت 
نماین��ده ویژه رئیس جمهور آمری��کا در امور ایران و رئیس 
گروه اقدام ایران« در وزارت خارجه این کشور به خبرگزاری 

»رویت��رز« گفت: رفتن هوک ما را نگران نمی کند و چیزی 
نیست که ما آن را تغییر بازی در نظر بگیریم.

وی در ادام��ه تاکی��د کرد: آنچه کارزار فش��ار حداکثری از 
س��وی دولت آمریکا خوانده ش��ده، شکس��ت خورده است. 
ایران زانو نزده و این کار را نخواهد کرد فرقی هم نمی کند 
که چه کسی مسئول اجرای این سیاست ورشکسته باشد.

صابر گل عنبری در یادداش��تی پیرامون اس��تعفای برایان 
هوک می نویس��د: رفتن هوک حام��ل هیچ پیام مثبتی به 
ایران نیست و اگر از منظر هویت شخص جایگزین به قضیه 
بنگریم ک��ه انتخاب الیوت آبرامس به ج��ای وی می تواند 
حامل این پیام باش��د که سیاس��ت فشار حداکثری آمریکا 
سرس��ختانه تر از قبل دنبال خواهد ش��د؛ از این جهت که 
آبرام��س از طراحان اصلی جنگ عراق اس��ت و هم اکنون 
نی��ز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئالس��ت. به هر 
حال این جابجایی نش��ان از آن دارد که هر نوع گش��ایس 
دیپلماتی��ک در تنش می��ان آمریکا و ایران در س��ه ماهه 

منتهی به انتخابات غیرممکن تر از قبل خواهد بود.
آنطور که دیپلماسی ایرانی نوش��ته؛ برایان هوک، نماینده 
وی��ژه آمری��کا در امور ایران که پنج ش��نبه اس��تعفا کرد، 
از سرس��خت ترین منتق��دان جمهوری اس��المی در میان 
جمهوری خواه��ان و از هماهنگ تری��ن اعض��ای کابینه با 
دونالد ترامپ در سیاس��ت فش��ار حداکثری بود. از این رو، 
اس��تعفای ناگهان��ی وی آن هم س��ه ماه قب��ل از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا پرسش برانگیز است و هنوز دالیل 
این استعفا و یا احتماال برکناری مشخص نیست؛ این که بر 
اثر اختالفات ش��خصی با دونالد ترامپ بوده است یا انگیزه 
ش��خصی و تصمیم وی برای بازگشت به فعالیت در بخش 
خصوصی عامل اصلی است. پیام مایک پومپئو، وزیر خارجه 
آمریکا که نشان از خرسندی دولت آمریکا از عملکرد هوک 
داش��ت و چیز خاصی را رو نمی ک��رد و باید دید ترامپ در 
س��اعات و روزهای آتی در توییتی به رفتن وی و دالیل آن 

می پردازد یا نه. 
اما به هر حال رفتن هوک حامل هیچ پیام مثبتی به ایران 
نیس��ت و اگر از منظر هویت ش��خص جایگزی��ن به قضیه 
بنگریم ک��ه انتخاب الیوت آبرامس به ج��ای وی می تواند 
حامل این پیام باش��د که سیاس��ت فشار حداکثری آمریکا 
سرس��ختانه تر از قبل دنبال خواهد ش��د؛ از این جهت که 
آبرام��س از طراحان اصلی جنگ عراق اس��ت و هم اکنون 
نی��ز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئالس��ت. به هر 

حال این جابجایی نش��ان از آن دارد که هر نوع گش��ایس 
دیپلماتی��ک در تنش می��ان آمریکا و ایران در س��ه ماهه 

منتهی به انتخابات غیرممکن تر از قبل خواهد بود. 
همچنین احتماال ترامپ خواس��ته باش��د با کنار گذاشتن 
هوک این پیام را برس��اند که دوره جدیدی از تشدید تنش 

را آغاز خواهد کرد.
در این می��ان، احتم��اال برخی تالش کنن��د رفتن هوک، 
س��خنان روحانی و قالیباف درباره "خبر خوب" اقتصادی و 
اظه��ارات واعظی درباره روزهای پایانی تحریم ها و دریافت 
س��یگنال هایی از آس��یا و اروپا را به هم رب��ط دهند و این 
گمان��ه را برانگیزند که اتفاقاتی پش��ت پرده میان آمریکا و 
ایران در جریان اس��ت و گشایشی در تنش فیمابین در راه 
است، اما به نظر نمی رسد ارتباطی میان رفتن هوک و این 
اظهارنظرها وجود داش��ته باشد و هر چند در عالم سیاست 
هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد، ولی چنین گشایشی را 

در شرایط فعلی بعید می دانم.
رویترز در ادامه نوش��ت: پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت 
سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آزمایشی 
کلیدی اس��ت که برخ��ی دیپلمات ها می گویند شکس��ت 

خواهد خورد زیرا از حمایت الزم برخوردار نیست و چین و 
روسیه به عنوان قدرت های دارای وتو از قبل مخالفت خود 

را با آن اعالم کرده اند.
این مقام ارش��د پیشین که خواس��ت نامش فاش نشود به 
ای��ن روزنام��ه گفت: »ای��ران محدودیت های غنی س��ازی، 
انباشت ]اورانیوم[ و توسعه س��امانه های تأمین را شکسته 
اس��ت. طبق تم��ام داده های تجربی، ]وضعی��ت[ کنونی از 
زم��ان ]حضور آمریکا در برجام[ بدتر اس��ت و آنها به طرز 

چشمگیری اقدامات بد خود را افزایش دادند«.
وی سپس نتیجه گیری کرد: اگر به زعم شما این استراتژی 

موفق بود، نمی دانم چرا باید نماینده خود را اخراج کنید.
برای��ان هوک یکی از معدود مقام های آمریکایی اس��ت که 
از خانه تکانی های دستگاه سیاست خارجی آمریکا در امان 
مانده و بعد از اخراج رکس تیلرس��ون از سمت وزیر خارجه 

آمریکا سمتش را حفظ کرده بود.
هوک، موضع گیری های بس��یار تند و افراط��ی علیه ایران 
اتخاذ کرده و برای نمونه خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی 
ای��ران بود اما از ضرورت گفت وگوی مس��تقیم با تهران نیز 

سخن می گفت.
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بازی جدید با نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران

پیام رفتن هوک برای  ایران چیست؟

اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران به توافق می رسیم
رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت: چنانچه در انتخابات 
ریاست جمهوری به پیروزی برسد خیلی زود با ایران به توافق دست پیدا 
خواهد کرد. دونالد ترامپ به گزارش دستگاه اطالعاتی آمریکا که ایران، 
چین و روس��یه را به تالش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم کرده 

بود واکنش نشان داد.
ترام��پ خطاب به خبرنگاری که در این باره س��وال پرس��یده بود گفت که 

گزارش دس��تگاه اطالعاتی آمریکا فقط به چین و روسیه مربوط نیست و ایران را 
هم شامل می شود. او گفت: این گزارش از ایران هم اسم آورده و شما به آن اشاره 
نکردید. ایران دوس��ت دارد من رئیس جمهور نش��وم. ای��ن را اعالم کنم، اگر من 
برنده ش��وم و زمانی که این اتفاق بیفتد خیلی سریع با ایران به توافق می رسیم. 

با کره شمالی خیلی سریع به توافق می رسیم. فارس 

ایران و چین ترامپ را دوست ندارند
یک سناتور جمهوری خواه آمریکا با تاکید بر اینکه ایرانی ها و چینی ها 
دونالد ترامپ را دوس��ت ندارند، گفت که پکن و طهران به دنبال اخالل 

در روند انتخابات ریاست جمهوری 2020 هستند.
لیندس��ی گراهام گفت که ایرانی ها و چینی ها از ترامپ تنفر دارند، لذا 
سعی دارند در روند انتخابات ریاست جمهور آمریکا اخالل ایجاد کنند.

همزمان، دس��تگاه اطالعاتی آمریکا در بیانیه ای چین، روس��یه و ایران را به 
ت��الش برای دخالت در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا در ماه نوامبر متهم 

کرده است.
 در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ارزیابی ما این اس��ت که چین ترامپ را فردی 
غیرقاب��ل پیش بینی می دان��د و به همین دلیل ترجیح می ده��د او در انتخابات 

پیروز نشود.  ایسنا 

تحریم های یکجانبه جنایت جنگی است
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در روس��یه گفت: تحریم های یکجانبه 
ای که زندگی و رفاه ش��هروندان یک کش��ور را هدف قرار می دهند، 
به منزله جنگ علیه غیر نظامیان بوده و جنایت جنگی محس��وب می 
ش��وند. کاظم جاللی در رش��ته توئیتی به زبان روسی نوشت: تحریم 

های یکجانبه از سوی یک کشور بر علیه کشور دیگر، از نظر قوانین بین 
المللی هیچ مبنای حقوقی نداشته و کامال غیر قانونی است.

وی افزود: تحریم های یکجانبه ای که زندگی و رفاه ش��هروندان یک کش��ور را 
هدف ق��رار می دهند، به منزله جنگ علیه غی��ر نظامیان بوده و جنایت جنگی 
محسوب می شوند. جاللی عنوان کرد: تحریم های یکجانبه تحت شرایط پاندمی 
بیماری کرونا که توان اقتصادی و ظرفیت های بهداشتی و درمانی یک کشور را 

هدف قرار می دهند جنایت علیه بشریت هستند. صداوسیما 
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