
مخالفت قاطعانه مسکو با تحریم های آمریکا علیه ایران

معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد:  مسکو به طور قاطع با افزایش 
تحریم های آمریکا علیه ایران مخالف است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف معاون وزیر 
امور خارجه روسیه در گفت وگو با این خبرگزاری روس، تاکید کرد که این کشور 
به طور قاطع با افزایش تحریم های واشنگتن علیه تهران مخالف است چرا که به 
نظر می آید آمریکا از هر فرصتی برای اعمال فشار بر کشورهایی که از آنها خوشش 

نمی آید استفاده می کند.
ریابکوف افزود: فارغ از این که به چه دلیلی و به چه بهانه ای و علیه چه کشوری 
آمریکا تحریم های یک جانبه اش را وضع می کند ما قاطعانه با آن مخالف هستیم. 
استفاده از تحریم های یک جانبه فرامرزی و غیر قابل قبول به عنوان یک ابزار سیاست 

خارجی کماکان اصلی ترین مساله مورد مخالفت ماست.
فشار در  اعمال  برای  واشنگتن  نظر می آید که  به  تصریح کرد:   ادامه  در  وی 
کشورهایی که از آنها خوشش نمی آید از جمله ایران به هیچ محدودیتی توجه ندارد.
بنا بر این گزارش وزارت خزانه داری آمریکا سه شنبه شب اعالم کرد که علیه ۲۰ 
شرکت و نهاد ایرانی که با نیروهای بسیج همکاری دارند تحریم وضع کرده است.  این 
تحریم ها  ۴ بانک ایرانی شامل بانک ملت، بانک سینا، بانک پارسیان و مهر اقتصاد 
و ۵ شرکت سرمایه گذاری از جمله گروه مالی مهر اقتصاد و شرکت نگین ساحل 

رویال را هدف قرار می دهد.

ضمن بررسی اوضاع منبج و تحریم های آمریکا

پامپئو: تا زمان روشن شدن سرنوشت خاشقجی با 
مقامات عربستان و ترکیه در ارتباط خواهیم بود

وزیر خارجه آمریکا که بعد از عربستان وارد ترکیه شده است، اعالم کرد: 
تا زمان مشخص شدن زوایای پرونده خاشقجی در تماس نزدیک با مقامات 

سعودی و ترکیه خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه با مایک پامپئو همتای آمریکایی اش دیدار و گفت وگو کرد. این دیدار که 
به مدت ۴۰ دقیقه به طول انجامید، پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران 

برگزار شد.
پامپئو پس از این دیدار بر اهمیت ادامه تحقیقات درباره پرونده جمال خاشقجی 

تاکید کرد.
او در ادامه اظهاراتش افزود که واشنگتن درباره این پرونده نگران است.

پامپئو اعالم کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از وی خواسته است که 
برای پیگیری مساله خاشقجی به ترکیه سفر کند.

او تاکید کرد: تا زمان ادامه تحقیقات و بررسی و مشخص شدن تمام زوایای پرونده 
خاشقجی در تماس نزدیک با مقامات ترکیه و عربستان خواهیم بود.

چاووش اوغلو نیز پس از پایان دیدار با پامپئو اعالم کرد: در این دیدار دوجانبه درباره 
مساله منبج و مساله خاشقجی و بسیاری از مسائل دیگر از جمله مبارزه با نیروهای 

پ . ک . ک گفت وگو و تبادل نظر کردیم.
وی ادامه داد: پامپئو در این دیدار پیام های ترامپ و نتایج دیدارش با مقامات 

سعودی را اعالم کرد.
چاووش اوغلو اضافه کرد: متاسفانه به دلیل همکاری نکردن مقامات سعودی روز 
گذشته )سه شنبه( بازجویی ها و بازرسی ها در اقامتگاه سرکنسول عربستان انجام 
نگرفت. طرف مقابل اعالم کرد که خانواده  سرکنسول در آنجا حضور دارند. تنها پس 

از پایان تحقیقات و بررسی ها می توان اظهارنظر کرد.
وزیر خارجه ترکیه افزود: امیدواریم امروز در اقامتگاه و خودروهای سرکنسولگری 
بررسی ها ادامه یابد. خود آنها نیز می دانند که تاخیرهایی و تعلل هایی داشته اند. 

امیدواریم بتوانیم وارد اقامتگاه شده و تحقیقات را انجام دهیم.
وی درباره خروج سرکنسول عربستان از ترکیه گفت: اینکه سرکنسول چه زمانی 

بازمی گردد، به من مربوط نیست. مقامات سعودی در این باره تصمیم می گیرند.
این در حالی است که برخی از رفتارهای کنسولگری عربستان در استانبول 
تمسخرآمیز بوده و این مساله واکنش هایی به همراه داشت. در واقع برخی رفتارهای 
عربستانی ها مانند باز کردن کمدها و نگاه های تمسخرآمیز آنها مبنی بر اینکه 

خاشقجی اینجا نیست، باعث واکنش های بسیار شد.
وی درباره تحریم های آمریکا نیز گفت: این تحریم ها مساله اشتباهی بود. اکنون 
هر دو طرف موافقند که درباره سرمایه گذاری و حوزه های دیگر نباید چنین مسائلی 

وجود داشته باشند. زیرا ادامه اتخاذ مواضع منفی روابط ما را به جایی نمی رساند.
وزیر خارجه ترکیه درباره سازمان فتو گفت: درباره مساله فتو با وزارت دادگستری 
آمریکا در ارتباط هستیم. اسناد الزم هم به اف بی آی و هم به وزارت دادگستری 

داده شده است.
چاووش اوغلو در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: اردوغان به پامپئو تاکید 
کرده که اگر دولت آمریکا در پاکسازی منبج از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا 
)یگان های مدافع خلق کرد( تعلل کند ترکیه به راحتی قادر به پاکسازی شمال 

سوریه خواهد بود.
وی افزود: دولت آمریکا پذیرفته است که توافق با ترکیه برای پاکسازی منبج از 

کردها با تاخیر همراه بوده است.

 این روزها در فضای پر ابهام و راز آلود قتل یا مفقود شدن 
'جمال  از  سخن  جا  هر  عربستانی،  منتقد  و  نگار  روزنامه 
خاشقچی' است نام 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی نیز می 

درخشد.
خاشقچی که زمانی به خاطر عقبه فامیلی عیان، ارائه مشاوره و نیز 
تحسین سیاست های سعودی، جایگاه و نفوذی در درباره پادشاهی 
سعودی داشت، طی سال های اخیر به علت زاویه پیدا کردن با برخی 
سیاست های 'خودسرانه' محمد بن سلمان ولیعهد عربستان جالی 

وطن کرده بود و در آمریکا به سر می برد.
اما بازی تخاصم و نفی، سرنوشت مبهمی را برای خاشقچی در زمین 
کنسولگری عربستان در ترکیه رقم زد و وی را در دام حریفی غلطاند 

که مدت ها چشم انتظار چنین روزی بود.
ماجرای خاشقچی از 1۰ مهر ماه و پس ورود بی بازگشت او به 
کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه آغاز و اکنون به موضوعی داغ 
نزد افکار عمومی جامعه جهانی تبدیل شد اما باز شدن پرونده اختالف 
نظر وی با محمد بن سلمان، ظن و گمان ها را در مورد سرنوشت این 

روزنامه نگار متوجه ولیعهد سعودی کرد.
این ظن و گمان ها وقتی قوت بیشتری یافت که منابع امنیتی 
ترکیه، تصاویری را منتشر کردند که نشان می داد 1۵ مامور اطالعاتی 
سعودی از جمله دو محافظ شخصی محمد بن سلمان پیش از جمال 
خاشقچی به کنسولگری عربستان وارد شده و سپس آنجا را ترک 
کرده اند. از این افشاگری به هنگام به بعد بود که پرونده سرنوشت 
مبهم خاشقچی با نام محمد بن سلمان پیوند خورد و ظن دخالت وی 
را در این ماجرا به ویژه نزد رسانه ها و افکار عمومی به یقین تبدیل 
شد. گرچه ولیعهد سعودی در تماسی تلفنی با 'جراد کوشنر' داماد 
پر نفوذ 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا درصدد تطهیر خود 
بر آمد و دخالت در ماجرای خاشقچی را رد کرد اما این موضوع نیز 
مانع از توقف هجمه ها به وی نشد و همچنان فضای رسانه ای جهانی 
از محمد بن سلمان به عنوان متهم ردیف اول یاد و بر خلع وی از 
عرصه سیاسی عربستان تاکید می کنند. روزنامه 'واشنگتن  پست' 
که پیشتر در گزارشی تصریح کرده بود، دستگاه های اطالعاتی آمریکا 
گفت  وگوهای مقام های سعودی درباره طرح دستگیری خاشقچی را 
شنود کرده اند با انتشار گزارش جدیدی به انتشار محتوای این شنودها 
پرداخت که نقش محمد بن سلمان در ناپدید شدن خاشقچی اذعان 
داشت. مطابق سند روزنامه واشنگتن پست، نتیجه این شنودها نشان 
می دهد محمد بن سلمان دستور عملیاتی را صادر کرده که هدف آن 
طعمه گذاشتن برای کشاندن خاشقچی به عربستان از منزل وی در 

ایالت ویرجینای آمریکا و دستگیری او بوده است.
به نوشته واشنگتن  پست، این موضوع که مقام های آمریکایی آن 
را مطرح کرده اند، گواه دیگری است که نقش مقام های بلندپایه رژیم 
سعودی را در ناپدید شدن روزنامه نگار منتقد سعودی بعد از ورود به 

کنسولگری عربستان در استانبول نشان می دهد.
این روزنامه به نقل از چند نفر از دوستان خاشقچی نوشت: طی چهار 
ماه گذشته مقام های ارشد نزدیک به محمد بن سلمان با خاشقچی 
تماس گرفته  و به او پیشنهاد داده اند در صورت بازگشت به عربستان 

تحت حفاظت قرار خواهد گرفت و شغل رده باالیی در حکومت به 
او پیشنهاد می شود. اما خاشقچی به این پیشنهادها مظنون بود. او 
به یکی از دوستانش گفت حکومت سعودی هیچ گاه به قولش برای 
صدمه نزدن به او عمل نخواهد کرد. روزنامه 'نیویورک تایمز' نیز در 
یادداشتی با تاکید بر لزوم تحقیقات درباره سرنوشت خاشقچی در 
ترکیه تصریح کرد، آمریکا باید روشن کند که عربستان بهتر است یک 
ولیعهد جدید پیدا کند زیرا جای ولیعهد دیوانه کنونی در زندان است. 
این روزنامه آمریکایی همچنین در گزارشی دیگر با اشاره به حضور 
محافظان محمد بن سلمان در ماجرای جمال خاشقچی، خواستار 
تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بین المللی در رابطه با این پرونده 
شد. دخالت ولیعهد سعودی در رابطه با قتل و مفقود شدن خاشقچی 
نیز افزون بر رسانه ها، از نگاه مقامات سیاسی آمریکا دور نماند و 
'لیندسی گراهام' سناتور ارشد و پرنفوذ آمریکایی اعالم کرد، محمد 
بن سلمان دستور قتل خاشقچی را صادر کرده است. این سناتور 
جمهوریخواه، محمد بن سلمان را یک »ولیعهد خودسر« نامید و 
افزود: در عربستان سعودی بدون اطالع ولیعهد هیچ اتفاقی نمی افتد. 
این مرد ویرانگر است. او دستور قتل یک نفر در کنسولگری استانبول 

را صادر کرده و انتظار دارد آن را نادیده بگیریم.
به گفته گراهام، محمد بن سلمان شخصیتی زیان  بار دارد و هیچ 
 گاه نمی تواند در صحنه جهانی یک رهبر بین المللی تلقی شود. روزنامه 
اشپیگل چاپ آلمان نیز در گزارشی محمد بن سلمان را مسؤول 
ناپدید شدن خاشقچی دانست و از ریاض خواست سرنوشت او را 

مشخص کند. این روزنامه با تصریح این نکته که سازمان های اطالعات 
خارجی آلمان پیشتر پیرامون سیاست های بی پروای محمد بن سلمان 
هشدار داده بودند، نوشت: نتیجه این سیاست های بی پروا خطراتی از 
قبیل ابتذال سیاسی و بی مباالتی است که ولیعهد درباره کشورهای 
منطقه دارد و آماده انجام ماجراجویی های نظامی، مالی و خطرات 
سیاسی است. همچنین روزنامه اسپانیایی 'لوفیگارو' با پرداختن به 
موضوع جمال خاشقچی، در تحلیلی نوشت: بی پروایی و بی تجربگی 
محمد بن سلمان، سرکوب در این کشور را به خارج از مرزهای آن 
کشانده است. به نوشته این روزنامه، این بی تجربگی و بی پروایی در 
برخی فعالیت های محمد بن سلمان از جمله اقدام اخیر وی در رابطه 

با خاشقچی روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی دیده می شود.
نیز با اشاره  سردبیر سایت خبری - تحلیلی 'میدل ایست آی' 
به نقش کلیدی رئیس جمهوری آمریکا در قدرت یافتن ولیعهد 
سعودی، تصریح کرد، او باید پس از قتل خاشقچی جلوی سلطنت 
محمد بن سلمان را بگیرد. 'دیوید هرست' در مقاله خود با اشاره 
به ماجرای خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه نوشت: اگر 
مرگ خاشقچی را عملی نابخردانه بدانیم، حتما دیوانه ای دستور آن 
را صادر کرده است. فردی بی منطق که به هیچ قانونی پایبند نیست. 
فردی که می تواند با دست باز عمل کرده و کسی از او در امان نیست. 
وی نوشت: کسی که محمد بن سلمان را خلق و تبلیغ کرد و اعتماد 
دستگاه سیاست خارجی و نهادهای امنیتی و نظامی آمریکا را به او 
جلب کرد، ترامپ است. ترامپ اجازه داد که ولیعهد عربستان بدون 

هراس از عقوبت رفتارش عمل کند. هرست افزود: حمایت بی پرده 
ترامپ از زمان انتصاب محمد بن سلمان به سمت والیت عهدی و 
همچنین مطالب بی وقفه و بی شرمانه رسانه های آمریکا که وی 
مایه شرمساری است. شبکه  را اصالح طلبی جوان می خواندند، 
تلویزیونی 'الشروق' الجزایر نیز در تحلیلی تصریح کرد، اکنون انگشت 
اتهام در مورد خاشقچی به سمت عربستان و به ویژه محمد بن سلمان 
ولیعهد این کشور نشانه رفته و ممکن است او را از گردونه قدرت 
خارج کند. به گزارش این شبکه تلویزیونی، موضوع خاشقچی مقام 
های سعودی را شدیدا در تنگنا گذاشته و آنها را در سطح بین الملل و 
حتی در خصوص روابط با متحدانشان هم دچار مشکل کرده است و 
در این میان بن سلمان آماج حمالت قرار گرفته و از او به عنوان عامل 

اصلی و پشت پرده ناپدید شدن خاشقچی یاد می شود.
الشروق افزود: اگر ثابت شود ریاض در این حادثه نقش داشته، 
محمد بن سلمان از نظر سیاسی دیگر آینده ای در عربستان نخواهد 
داشت زیرا بی اعتمادی واشنگتن و دیگر کشورهای غربی به طور قطع 
باعث انزوای بین المللی عربستان می شود و در نتیجه این مساله 
باعث می شود بلندپروازی های بن سلمان برای پادشاه شدن را نقش 
بر آب کند. روزنامه 'المانیتور' نیز در گزارشی نوشت: ممکن است 
هرگز نفهمیم چه بر سر خاشقچی آمده، اما 'اشک تمساح ' محمد بن 
سلمان هم احتماال از سر دروغ و فریب است. افزون بر فضای سنگین 
و منفی رسانه ای، انتشار خبرهای مبنی بر احتمال جایگزینی محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی را در روزهای آتی در تنگنای بیشتری قرار 
خواهد داد. پایگاه خبری اینترنتی 'الخلیج آنالین' به تازگی در گزارشی 
نوشت، کشورهای غربی در حال بررسی گزینه های احتمالی برای 
جایگزینی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی هستند. به 
گزارش این پایگاه خبری، بر اساس اطالعات به دست آمده، تالش های 
گسترده ای داخل خاندان حاکم سعودی در جریان است تا شاهزاده 
'احمد بن عبدالعزیز' اقدامات خود را در عرصه بین المللی، علیه محمد 
بن سلمان آغاز کند. به نظر می رسد برخی کشورهای غربی به وی 
پیشنهاد کرده اند که جانشین احتمالی ملک سلمان پادشاه عربستان 
سعودی شود، پادشاهی که در شرایط کنونی در اداره کشور ناتوان 
است. احمد بن عبدالعزیز روابط بسیار خوب و قدرتمندی با مقامات 
آمریکایی و انگلیسی دارد. همچنین منابع نزدیک به دولت قطر نیز 
اعالم کرده اند که اروپایی ها پیشنهاد جایگزینی محمد بن سلمان با 
احمد بن عبدالعزیز را به آمریکا داده اند و از ترامپ خواسته اند که برای 
برکناری محمد بن سلمان اقدام کند. شاید با در نظر گرفتن چنین 
احتمالی است که پس از دعوا و تهدیدهای فریبکارانه بین آمریکا 
و ریاض بر سر ماجرای خاشقچی، عربستان با هماهگی واشنگتن 
چنانکه شبکه خبری 'سی ان ان' اذعان کرده در پی ساختن داستانی 
برای مختومه کردن این پرونده باشد. به ظاهر و بر اساس معامله 
صورت گرفته، قرار است 'عوامل خودسر اطالعاتی سعودی' به عنوان 
بانیان قتل یا مفقود شدن خاشقچی معرفی شوند، شاید این اقدام 
پرونده ماجرای وی را ببنند اما به طور قطع پرونده خودسری های 
محمد بن سلمان را نیز خواهد بست. خودسری های که با جنگ یمن 
رقم خورد و با تعیین تکلیف نهایی جمال خاشقچی مختومه می شود.
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 عربستان 100 میلیون دالر به آمریکا پرداخت کرد
 روزنامه نیویورک تایمز امروز خبر داد که دیروز و همزمان با ورود وزیر امور خارجه آمریکا به ریاض، عربستان سعودی 100 میلیون دالر بابت تامین بخشی از هزینه های حضور آمریکا در سوریه به واشنگتن پرداخت کرد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از این نشریه آمریکایی؛ مایک 

پمپئو دیروز برای گفت و گو با مقام های سعودی در مورد سرنوشت جمال خاشقچی روزنامه نگار مفقود شده عربستانی وارد ریاض شد و امروز برای رایزنی با مقام های ترکیه ای به آنکارا رفت. به نوشته نیویورک تایمز، دریافت این وجه برای دونالد ترامپ که همیشه از هزینه های 
خارجی آمریکا شکایت داشت یک پیروزی به شمار می آید ولی زمان این واریز برخی را متعجب ساخته است. یکی از مسئوالن آمریکایی مرتبط با امور سوریه که خواست نامش فاش نشود، با تائید واریز این مبلغ در روز سه شنبه، گفت: این زمان بندی تصادفی نیست.

اخبار هر جا سخن از جمال خاشقچی است نام محمد بن سلمان ولیعهد سعودی می درخشد

 ولیعهد خودسر

نیویورک پست:

برای تنبیه عربستان ایران را تقویت نکنید

واکنش ایران به تحریم های جدید آمریکا

شدن  مفقود  ماجرای  به  اشاره  با  گزارشی  در  آمریکایی  روزنامه  یک 
روزنامه نگار عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول نوشت: دولت 
باید  که  روبروست چرا  دیپلماتیک خود  دوراهی  با حساس ترین  آمریکا 

عربستان را به گونه ای مجازات کند که موجب تقویت ایران نشود.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک پست، دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا هم اکنون با پیچیده ترین دوراهی دیپلماتیک خود تا به امروز مواجه است: اینکه 
چگونه یک متحد سرکش یعنی عربستان سعودی را مجازات کند، بدون آنکه دشمنان 
منطقه ای اش به ویژه آنهایی که با آمریکا خصومت دارند، همچون ایران را تقویت 
کند. این یک مسئله به مراتب بزرگتر از توئیت های ناپخته ترامپ یا توافقات قبلی 
وی با سعودی هاست. انسان های معقول در همه جا از آنچه اکنون آشکارا قتل جمال 
خاشقجی به نظر می رسد، وحشت زده اند، کسی که از یک فرد نزدیک به حکومت به 
یک منطقه تبدیل شد و حامی اخوان المسلمین بود که از سوی ریاض مورد تنفر است.
جزئیات این ماجرا توسط موسساتی همچون واشنگتن پست در حال شاخ و برگ 
دادن است که به شکلی توجیه پذیر خواهان مجازات مناسب برای قاتالن ستون نویس 

است.
اما این تمام داستان نیست. همچنان که ایران بوی خون در این ماجرا را حس 

می کند مشوقان غربی اش خواهان پایان اتحاد میان آمریکا و ریاض هستند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه در تالش برای ارائه زیرکانه یک پاسخ 
هماهنگ به ریاض رفت به گونه ای که هم تنفر واشنگتن )از ماجرا( را نشان دهد و 
هم موجب تقویت ایران یا پایان این اتحاد نشود. یک راه حل احتمالی این است: یک 
مجازات از سوی کنگره برای مقاماتی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند نه تنبیه 

برای خود کشورها.
این روزنامه آمریکایی با اشاره به اینکه در اینجا الزم است که یک سرهم بندی انجام 
شود، نوشت: برای جلوگیری از هرج و مرج در عربستان که ممکن است به سقوط 
آن بینجامد باید چنین کاری انجام شود. در حال حاضر در سراسر خاورمیانه شاهد 
ناآرامی هایی هستیم که در صورت وقوع در عربستان می تواند خوشایند تهران هم 
باشد. به عنوان مثال، هرگونه جرقه مبتنی بر اخالل در تولید نفت عربستان، ممکن 
است واشنگتن را مجبور به چشم پوشی از تحریم های نفتی اش علیه ایران کند که در 

هفته های پیش رو اعمال خواهد شد.
در این میان، متحدان غربی ایران نیز از آمریکا می خواهند تا در تصمیم خود برای 
خروج یک جانبه از توافق هسته ای با ایران که در دوران ریاست جمهوری اوباما حاصل 

شد، تجدید نظر کند.
بن رودز معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا چندی پیش به نشریه آتالنتیک 
گفت که ترامپ تنها به دلیل مخالفت با اوباما و هم پیمانی با محمد بن زاید در امارات 

و نتانیاهو در اسرائیل، این توافق )هسته ای( را لغو کرد.
نیویورک پست در پایان نوشت: به همین دلیل است که مساله خاشقجی بسیار 
پیچیده و بغرنج است و به همین دلیل هم، پمپئو می بایست برای ارائه اظهارات با 
حداقل التهاب تالش کند. در این میان، تهران نیز نباید برنده انزجار تعدیل شده 

واشنگتن علیه ریاض باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تحریم های بی اعتبار 
جدید آمریکا توهین آشکار ایاالت متحده به ساز و کارهای حقوقی و بین 

المللی و ناشی از کینه ورزی کور دولت آمریکا با ملت ایران است.
به گزارش ایسنا، به نقل از وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی در واکنش به اعالم 
لیست جدیدی از شرکت های ایرانی تحریم شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا 
آن را بخشی از جنگ و فشار روانی آمریکا دانست و گفت: این اقدام را توهین آشکار 
ایاالت متحده آمریکا به سازو کارهای حقوقی و بین المللی می دانیم که برخاسته از 

خودخواهی و کینه ورزی کور دولت آمریکا با ملت ایران است.
این دیپلمات ارشد کشورمان افزود: دولت آمریکا برخالف ادعاها و اظهارات 
ریاکارانه خود در حمایت از مردم ایران، با اینگونه اقدامات در راه بهره مندی آنها 
از روابط اقتصادی خارجی و ارتباط اقتصادی و تجاری با جامعه بین المللی سنگ 

اندازی و مانع تراشی می کند و به صورتی ظالمانه و ناعادالنه و برخالف موازین 
حقوق بین المللی و حقوق بشری منافع آنها را با تهدید مواجه می کند که البته 

راه به جایی نخواهند برد.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به قرار موقت اخیر صادر شده از سوی دیوان بین 
المللی دادگستری که از آمریکا می خواهد از دست زدن به هر اقدامی که مناقشه را 
تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل آن را دشوارتر کنند، خودداری کند، 
گفت: رفتارها و رویکردی که دولت آمریکا در پیش گرفته است و عدم پایبندی این 
کشور به سازو کارها، قواعد و حقوق بین المللی نه تنها منافع مردم ایران بلکه ثبات و 
امنیت جهان را مورد تهدید قرار می دهد؛ این در حالی است که ایران و جامعه بین 
المللی با حسن نیت می کوشند که پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، زمینه های 

تحقق و دستیابی ایران به منافع خود در این توافق بین المللی را فراهم کند.

شبکه ان بی سی به نقل از منابع آگاه گزارش داد: دولت 
آمریکا در حال تدوین یک استراتژی است که اجازه اعمال 
تحریم علیه شرکت های روسی و ایرانی به دلیل همکاری 

برای بازسازی سوریه را خواهد داد.
به گزارش ایسنا، منابع آگاه مطلع از این موضوع به شبکه  ان 
بی سی گفته اند که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
حال تدوین پیش نویس یک استراتژی است که اجازه می دهد این 
کشور علیه شرکت های ایرانی و روسی که در بازسازی سوریه پس 

از جنگ مشارکت دارند تحریم اعمال کند. به گفته  این منابع آگاه، 
این استراتژی بر تالش های دیپلماتیک و سیاسی برای بیرون 
راندن ایران از سوریه از طریق اعمال فشار اقتصادی بر این کشور 
تاکید می کند. تهدیدات این طرح مانع از کمک برای بازسازی در 
مناطقی خواهد شد که نیروهای ایرانی و روسی در آنجا حضور 
دارند و بعالوه شرکت های این دو کشور را که با بازسازی سوریه 

همکاری می کنند هدف تحریم قرار خواهد داد.
بنا به گزارش ان بی سی، هدف نهایی واشنگتن مجبور کردن 

ایران و نیروهای مورد حمایتش به خروج از سوریه است. اگر چه 
این استراتژی جدید به نیروهای آمریکایی اجازه نمی دهد که به 
طور مستقیم ایرانی ها را هدف قرار دهد کماکان این فرصت را 
برای ارتش آمریکا حفظ می کند که در صورت احساس تهدید به 

نیروهای ایران حمله کنند.
همچنین این منابع آگاه گفتند که با وجود اظهارات علنی 
واشنگتن مبنی بر این که هدف اصلی نیروهای آمریکایی برای 
حضور در سوریه مقابله با گروه تروریستی داعش است، کاخ سفید 

و وزارت امور خارجه آمریکا تمرکز خود برای مقابله با ایران از 
طریق فشار اقتصادی و دیپلماتیک را افزایش خواهند داد.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که مقامات ایران بارها تاکید 
کرده اند حضور ایرانی ها در سوریه بنا به درخواست دولت مشروع 
دمشق و تنها به صورت مستشاری برای مقابله با تروریسم بوده 
است همچنین مقامات سوری و روسی نیز ضمن تایید این مساله 
تاکید کرده اند که ایران به درخواست دمشق و برای مقابله با 

تروریسم در سوریه حضور دارند.

ان بی سی خبر داد

تالش آمریکا برای تحریم ایران و روسیه به بهانه  مشارکت در بازسازی سوریه


