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بازتاب گسترده سخنان مقام معظم
رهبری در رسانههای خارجی

سکوت مرموز اروپا

با وجود شدت گرفتن تحرکات دیپلماتیک ایران
و آمریکا در خصوص تحریمهای تسلیحاتی،
کشورهای اروپایی عضو برجام سیاست التزام به
سکوت را ادامه میدهند .هرچند که در پشت
پرده ،با آمریکا رایزنیهایی درخصوص برجام و
تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران انجام
میدهند.
به گزارش فرارو ،در ادامه تالشهای خود برای
تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران ،برایان هوک،
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ،به لندن سفر
کرد و با مقامات وزارت خارجه بریتانیا درخصوص
تحریمهای تسلیحاتی ایران گفتوگوهایی انجام
داد .اظهارات هوک در این گفتوگوها در رسانهها
منتشر شد .اما اینکه مقامات بریتانیا در این
گفتوگوها چه چیزی گفته اند ،به طور دقیق
مشخص نیست .این ابهام در ادامه سیاست
سکوت اروپاییها در مسئله برجام و پرونده
تحریمهای تسلیحاتی ایران است؛ پروندهای که
روز به روز فوریتر و مهمتر میشود .با این حال،
اروپاییها همچنان از اتخاذ یک موضع شفاف در
این خصوص خودداری میکنند.
همزمان با سفر هوک به بریتاینا ،وودی
جانسون ،سفیر آمریکا در بریتانیا ،در توئیتی
نوشت« :نماینده ویژه ،برایان هوک ،در لندن
حضور دارد تا این نکته را بررسی کند که چرا
ناتوانی در تمدید تحریمهای تسلیحاتی سازمان
ملل علیه ایران جهان را خطرناکتر خواهد
کرد».
به رغم اینکه سفر هوک در شرایط فعلی از
اهمیت خاصی برخوردار است ،اما وزارت خارجه
بریتانیا با خودداری از انتشار جزئیات این سفر،
عمال سعی کرد آن را کم اهمیت نشان دهد .این
در حالی است که این سفر در ادامه تحرکات
دیپلماتیک اروپا و آمریکا برای تدوین یک رویکرد
جدید در خصوص ایران انجام شد.
دو روز قبل از سفر هوک به لندن ،وزرای خارجه
بریتانیا و فرانسه ،که هر دو عضو برجام هستند،
درباره ایران گفتوگوهایی انجان دادند .دومینیک
راب ،درباره این گفتوگوها در توئیتی نوشت:
«بریتانیا و فرانسه به همکاری برای حمایت از
امنیت و ثبات جهانی ادامه میدهند .امروز با ژان
ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه ،مباحثات خوبی
درباره موضوعات دارای اهمیت مشترک منجمله
ایران و تالشها برای ممانعت از الحاق (کرانه
باختری) انجام دادم».
سفر هوک به بریتانیا بخشی از یک تور
گستردهتر این مقام آمریکایی است .او قبل از سفر
به اروپا ،ابتدا به تونس و سپس به قطر و کویت
رفت .سپس عازم بریتانیا و استونی شد .هدف همه

فارغ از اینکه اروپا چه موضعی برجام و تحریمهای تسلیحاتی دارند ،رویکرد فعلی شان دیر یا زود تغییر خواهد کرد .اروپا فعال موضع مبهمی دارد
و نمیتواند در ماههای آینده این مو ضع را ادامه دهد .چرا که حتی با فرض شکست ترامپ در انتخابات نوامبر ،او تا بعد از ماه اکتبر (موعد رفع
تحریمهای تسلیحاتی) در کاخ سفید خواهد بود و بنابراین اروپاییها ناچار خواهند بود که تا ماه اکتبر موضع خود را درخصوص تحریمهای تسلیحاتی
سازمان ملل علیه ایران مشخص کنند.

اروپاییها
برخالفآمریکا
میخواهند
برجام را حفظ
کنند و از این رو
نگرانهستند
که تمدید
تحریمهای
تسلیحاتیبه
خروج ایران
از برجام منجر
شود
این سفرها ،جلب حمایت بینالمللی برای تمدید
تحریمهای تسلیحاتی ایران است .تونس و استونی
هر دو عضو شورای امنیت هستند و به همین خاطر
هوک امیدوار بود که حمایت آنها را در شورای
امنیت به دست آورد.
هنوز معلوم نیست که بین هوک و مقامات
بریتانیایی چه مسائلی بررسی شده است .اما
ظاهرا ،درباره یک پیشنهاد اروپایی برای تمدید
تحریمهای تسلیحاتی و در عین حال جلوگیری از
فروپاشی کامل برجام رایزنیهایی انجام شده است.
به نوشته روزنامه گاردین ،هوک یک پیشنهاد
اروپایی برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی اتحادیه
اروپا را رد کرده است .چرا که این تحریمها به ایران
اجازه میدهند از خارج از اتحادیه اروپا و آمریکا
سالح خریداری کند.
اکتبر سرنوست ساز
این در حالی است که آمریکا دنبال اعمال
تحریمهای تسلیحاتی جهانی علیه ایران است.
هوک در لندن به صراحت به این امر اشاره کرد و
گفت« :عالی است که اروپا این تحریمها را ادامه

میدهد .اما آنچه ما نیاز داریم ،تحریمهای جهانی
است .اگر شما تحریمهای جهانی نداشته باشید،
این به ایران اجازه میدهد که این سالحها را بخرد».
تحریمهای تسلیحاتی اروپا در سال ۲۰۲۳
منقضی میشوند .اروپاییها در ماهها و هفتههای
اخیر ،از اتخاذ یک موضع واضح در خصوص
تحریمهای تسلیحاتی ایران خودداری کرده بودند.
آنها چندی پیش گفته بودند که رفع تحریمهای
سازمان ملل علیه ایران «تبعات بزرگی» برای
منطقه خواهد داشت .امری که به معنای نگرانی
اروپاییها از احتمال رفع تحریمهای تسلیحاتی
قلمداد شد.
اما در عین حال ،اروپاییها موضع واضحی در
خصوص لزوم تمدید تحریمهای تسلیحاتی نیز
نگرفته اند .به گفته گاردین ،اروپاییها برخالف
آمریکا میخواهند برجام را حفظ کنند و از این رو
نگران هستند که تمدید تحریمهای تسلیحاتی به
خروج ایران از برجام منجر شود .چنین نگرانیای
چندان دور از واقعیت نیست .اوایل ماه مه ،علی
شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی ،در توئیتی

گفته بود که تمدید تحریمهای تسلیحاتی سازمان
ملل علیه ایران مرگ ابدی برجام را رقم خواهد زد.
ظاهرا مواضعی از این دست باعث شده اروپا
تامل بیشتری در خصوص تحریمهای تسلیحاتی
بکند .اروپاییها نمیخواهند برجام از بین برود.
چون به گفته گاردین ،معتقدند که پیروزی جو
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
ممکن است به بازگشت آمریکا به برجام منجر
شود.
به هر حال ،فارغ از اینکه اروپا چه موضعی
نسبت برجام و تحریمهای تسلیحاتی دارند ،رویکرد
فعلی شان دیر یا زود تغییر خواهد کرد .اروپا فعال
موضع مبهمی دارد و نمیتواند در ماههای آینده
این مو ضع را ادامه دهد .چرا که حتی با فرض
شکست ترامپ در انتخابات نوامبر ،او تا بعد از
ماه اکتبر (موعد رفع تحریمهای تسلیحاتی) در کاخ
سفید خواهد بود و بنابراین اروپاییها ناچار خواهند
بود که تا ماه اکتبر موضع خود را درخصوص
تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران
مشخص کنند.

ترامپ در مسیری پرچالش تا انتخابات آمریکا

در آستانه عید قربان

عملیات تروریستی در پاکستان
خنثی شد
منابع امنیتی پاکستان اعالم کردند درگیری
میان نیروهای امنیتی و شورشیان بلوچ در
ایالت پنجاب پاکستان منجر به کشته شدن پنج
تروریست و ناکام ماندن عملیات خرابکارانه این
عناصر در فاصله یک روز مانده به عیدقربان شد.
رسانه های پاکستان روز جمعه در گزارشی
اعالم کردند ،ماموران سازمان اطالعات ارتش
و دایره مبارزه با تروریسم پاکستان امروز در
منطقه راجنپور واقع در ایالت پنجاب طی
عملیاتی مشترک ،یک گروه  ۵نفره متعلق به
گروه غیرقانونی و تروریستی ارتش آزادیبخش
بلوچستان را متالشی کردند.
در این گزارش آمده است :این عملیات یک روز
مانده به عید سعید قربان در پاکستان انجام شد
که طی آن توطئه طرح تروریستی جدایی طلبان
بلوچ نیز خنثی شد.
مردم پاکستان شنبه عید قربان را جشن
میگیرند .آیینهای عید قربان به دلیل شیوع
کرونا محدود خواهد بود و دولت پاکستان از
مردم خود خواسته که برای جلوگیری از تشدید
شیوع ویروس کووید  ۱۹نهایت احتیاط را رعایت
کنند .تدابیر شدید امنیتی در شهرهای مختلف
پاکستان تا روزهای آینده به اجرا درآمده که
هدف آن جلوگیری از هرگونه حادثه ناخوشگوار
و اقدامات احتمالی تروریستی است.
گروههای جداییطلبان بلوچ طی سالهای
اخیر عملیاتهای متعددی علیه نیروهای امنیتی،
مراکز دولتی و غیرنظامیان در ایالت بلوچستان و
برخی دیگر از شهرهای پاکستان از جمله کراچی
انجام دادهاند.
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سرانجام تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران چه خواهد شد؟

دستور وزیر جنگ صهیونیستی
برای بمباران لبنان درصورت انتقام
باهلل
حز 

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور
داد درصورتی که حزبالله وعده خود برای
گرفتن انتقام رزمنده شهیدش را عملی کند،
زیرساختهای غیرنظامی لبنان بمباران شود.
در حالی که نظامیان رژیم صهیونیستی
از آمادهباش ده روزه در مرز با لبنان خسته و
فرسوده شده و از هراس مداوم از انتقام حزبالله
گالیه میکنند ،وزارت جنگ این رژیم اما به دنبال
خودنمایی برای کاهش ابعاد این آبروریزی است.
نشریه «اسرائیل هیوم» روز جمعه به نقل از
یک مقام نظامی ارشد صهیونیست نوشت« :بنی
گانتز ،وزیر جنگ اسرائیل روز پنجشنبه به ارتش
دستور داده در صورتی که حزبالله به سربازان یا
شهروندان اسرائیلی آسیب رساند ،زیرساختهای
لبنان را بمباران کند».
این مقام ارشد نظامی که نامش فاش
نشد به این نشریه گفت گانتز در جلسهای با
«آویو کوخاوی» رئیس ستاد کل ارتش و دیگر
فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی این دستور
را صادر کرده و خواستار آمادهسازی برای اجرای
این عملیات شده است .بر این اساس ،کوخاوی
در نشست روز پنجشنبه ضمن تشریح مواضع
ارتش رژیم صهیونیستی درباره انتقام احتمالی
حزبالله ،مدعی شده که باید دولت لبنان
را مسئول هرگونه حمله و عواقب آن کنند .به
نوشته اسرائیلهیوم ،مقام نظامی مذکور توضیح
داد« :اگر حزبالله سعی کند حمله دیگری را
انجام دهد ،آنگاه ما شاهد واکنش غیرمعمول
از سوی ارتش اسرائیل علیه این سازمان و
کشور لبنان خواهیم بود ».مسئوالن ارتش رژیم
صهیونیستی همچنین روز پنجشنبه با هشدار
درباره جدیت حزبالله برای گرفتن انتقام رزمنده
شهید خود ،گفتند« :روزهای پیشرو حیاتی
خواهد بود .ارتش برای این حمله در حالت
آمادهباش قرار دارد ».عصر روز دوشنبه بود که
رسانههای صهیونیستی از وقوع حادثهای امنیتی
در منطقه مزارع شبعا خبر داده و مدعی شدند
که نیروهای حزبالله قصد انجام عملیاتی را
داشته که با پیشدستی نظامیان صهیونیست،
این عملیات خنثی شده است.
حزبالله اما دقایقی بعد با صدور بیانیهای
تاکید کرد نه تنها هیچ اقدامی از سوی نیروهای
آن انجام نشده بلکه این حادثه امنیتی محصول
نگرانی و دستپاچگی صهیونیستهاست که آنها
را مجبور به دروغپردازی و تیراندازی بیهوده کرده
است.
وبگاه عبریزبان «یدیعوت آحرونوت» روز
چهارشنبه نوشت که تلآویو از طریق مقامها و
واسطههای بینالمللی مجددا ً به حزبالله پیام
داده که به دنبال آغاز جنگی جدید نیست.
ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل نگرانیها از
احتمال اقدام تالفیجویانه حزبالله ،مواضع
نظامی خود در مرز با لبنان را تقویت کرد.
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در حالی که دونالد ترامپ با انتقادهای فراوان داخلی و
خارجی در سوءمدیریت ویروس کرونا و همچنین ناآرامیهای
تبعیضنژادی روزافزون مواجه است ،وی در فاصله کمتر از ۱۰۰
روز تا انتخابات آمریکا ،در آرزوی فتح دوباره ریاست جمهوری در
مسیری پرسنگالخ و صعب العبور قرار دارد.
تحلیلگران آمریکایی بر این باورند که اگر ترامپ و
جمهوریخواهان در مسیر رقابت انتخاباتی تغییراتی ایجاد نکنند،
در روز انتخابات  ۳نوامبر ( ۱۳آبان) با فاجعه بزرگی مواجه خواهند
شد.
تارنمای آمریکایی هیل به نقل از «مایکل استیل» رئیس سابق
کمیته ملی جمهوریخواهان نوشت :صحنه تصمیمگیری در حال
حاضر بسیار پیچیده است و همانطور که در واقعیتی آشکار شاهد
هستیم ،این احتمال وجود دارد که دموکراتها کنترل کاخ سفید،
مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا را به دست گیرند.
مایکل استیل افزود :کم کم جمهوریخواهان را باید در حکم
بازماندگان تصور کرد .هم اکنون برخی سناتورهای این حزب در
تالش برای حفظ مجلس سنا ،به دنبال فاصله گرفتن از رئیس
جمهور فعلی هستند و از آنجا که ممکن است خیلی بیشتر از کاخ
سفید را از دست بدهند ،مبارزهای طاقت فرسا پیش رو دارند.
دموکراتها (به اصطالح گروه آبی) نیز به خوبی درک میکنند
که با وجود امتیاز آشکاری که در حال حاضر نسبت به حزب رقیب
دارند ،اما در شرایط عصبیگونه فعلی این حزب همچنان نگران
است که با عدم پیشبینی شرایطی چون پیروزی غافلگیرکننده
ترامپ در برابر هیالری کلینتون در انتخابات  ،۲۰۱۶با شکست
مواجه شود.
«جاش شوورین» یکی از استراتژیستهای بزرگترین گروه
کارزار انتخاباتی «جوزف بایدن» ،رقیب انتخاباتی ترامپ گفت:

ارقام نظرسنجیهای اخیر ظاهرا ًبه نفع ماست ،با این وجود انتظار
بر این است که همه چیز در این رقابت بسیار نزدیک و تنگاتنگ
پیش برود.
براساس میانگین نظرسنجیهای «رئال کلیر پالیتیکس» ترامپ
با  ۸.۷درصد اختالف از رقیب دموکرات خود در سطح کشور
عقبتر است؛ اختالفی که پژوهش اخیر آن را با امتیاز  ۱۵درصد
نشان میدهد .طبق تحقیقات انجام شده ،امتیازهای خوب بایدن
در چهار ایالت از شش ایالت اصلی آمریکا دیده میشود که راه
وی را به سوی کاخ ریاستجمهوری هموار میکند.
بنابر نتایج نظرسنجی رئال کلیر پالیتیکس در ایاالت میشیگان،
ویسکانسن ،پنسیلوانیا و فلوریدا ،با اختالف شش امتیاز یا بیشتر
و در نتایج به دست آمده اخیر در فلوریدا با اختالف  ۱۳درصد
و در ایاالت کارولینای شمالی و آریزونا با اختالفی کمتر ،بایدن
پیشرو است.
نشریه پرنسا التینا می نویسد؛ بیل استپین ،مدیر گروه
کارزار انتخاباتی ترامپ ،روز جمعه به روزنامه نگاران گفت که
نظرسنجیها به طور دقیق مسیر انتخابات را انعکاس نمیدهند.
وی با بیان اینکه ما بر حقیم و آنها اشتباه میکنند افزود:
گرایشهایی وجود دارد که تا شب انتخابات مغفول خواهند ماند.
با این وجود ،سناتورهای جمهوریخواه در تمام مناطق نقشه
سیاسی از ایالت های اصلی همچون کارولینای شمالی ،آریزونا
تا مناطق محافظه کاران مانند آالسکا ،مونتانا ،کارولینای جنوبی،
تگزاس ،لووا و جورجیا در حال مبارزه و دفاع هستند .طبق گزارش
رسانه های محلی ،دموکرات های امیدوار در مسیر سنا در سه
ماهه دوم از تمام سناتورهای جمهوریخواه پیشی جستهاند.
در حال حاضر ،ترامپ نگاهی به راهبرد خود دارد؛ او به دو
دلیل عقب مانده است :به دلیل سوء مدیریت در همهگیری
کووید  ۱۹و همچنین ناآرامیهای نژادی روزافزون درپی قتل
شهروند آمریکایی آفریقاییتبار در  ۲۵ماه می به دست پلیس
سفیدپوست مینیاپولیس که در اذهان بسیاری از رأی دهندگان
همچنان باقی خواهد ماند.
مستأجر کاخ سفید ،تحت تاثیر این امر ،تالش میکند تا با
معکوس کردن اعداد و ارقام به ویژه درباره موضوع همهگیری
کرونا ،چارچوب اذهان عمومی را تغییر دهد و با ترویج استفاده از
ماسک و لغو جلسات جمهوریخواهان در جکسونویل و فلوریدا،
نشستهای روزانه خود را درباره بحران بهداشت به صورت
الکترونیکی برگزار میکند.
بنا به گزارش هیل ،کارزار انتخاباتی وی نیز از چند ماه پیش
برنامهریزی کرده بود صرفا بر موضوع اقتصاد متمرکز شود ،اما
ظهور کووید  ۱۹بحث انتخاب مجدد را تضعیف کرد.
اما «کریس کوفینیس» استراتژیست دموکرات ها در این
باره هشدار داد :اگر انتخابات امروز بود ،دموکراتها حتما در

موقعیتی نسبتا ًقدرتمند برای کسب اکثریت آراء قرار داشتند؛ اما
مشکل اینجاست که انتخابات امروز نیست.
وی درباره آنچه اتفاق خواهد افتاد محتاطانه تاکید کرد :هنوز
برای این که بگوییم انتخابات به هر طریقی حتما در دستان
ماست ،تردید بسیاری وجود دارد .با توجه به اینکه دولتمرد
جمهوریخواه همچنان امید و اشتیاق خود را نسبت به جایگاه
خوب خود در انتخابات حفظ کرده است ،چه بسا بیانگر آن باشد
که وی به حمایت گروههایی که مسیر انتخابات را در ماههای
پایانی سال  ۲۰۱۶به نفع او تغییر دادند ،نظر دارد.
به اعتقاد بسیاری از منتقدان ،در سیاست ۱۰۰ ،روز زمان زیادی
است و پیش بینی کردن نتیجه انتخابات در این مدت طوالنی
کار آسانی نیست؛ اگرچه آنها بر سر انتخاب شدن بین بد و بدتر
ط میبندند.
شر 
در تازه ترین تحول پیرامون رقابت های انتخاباتی در آمریکا
؛ ترامپ روز گذشته در پیام توییتری اش که جنجال زیادی
برانگیخت ،برای نخستینبار خواستار تاخیر در برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری این کشور شد و دلیل اصلی آن را احتمال
«تقلب باال» در نتیجه رایگیری پستی دانست هر چند بر اساس
قانون ایاالت متحده ،رئیس جمهوری در این کشور صالحیت به
ت جمهوری را ندارد.
تعویق انداختن انتخابات ریاس 
پیشنهاد دونالد ترامپ در روز پنجشنبه ( ۹مرداد) برای به تاخیر
انداختن انتخابات سال  ۲۰۲۰میالدی ریاست جمهوری آمریکا به
علت شیوع ویروس کرونا و احتمال بروز تقلب در نتیجه رای
گیری پستی ،بازتاب زیادی در محافل سیاسی این کشور و نیز
جهان داشته است.
رییس جمهوری آمریکا در این پیام مدعی شد« :با رأیگیری
همگانی از طریق پست (و نه رأیگیری غیابی که امر خوبی
است) ۲۰۲۰ ،تبدیل به غیردقیقترین و پرتقلبترین انتخابات
تاریخ خواهد شد .این مایه شرمساری ایاالت متحده خواهد بود».
وی افزود« :انتخابات را به تأخیر بیندازیم تا مردم بتوانند
بهدرستی ،با اطمینان و با امنیت رأی بدهند؟»
ترامپ پیش از این توئیت نیز در توئیت دیگری نوشته بود
که نتایج چنین روشی برای رأیگیری «فاجعهبار» خواهد بود زیرا
کار کشورهای خارجی برای نفوذ و «تأثیرگذاری» در آن را آسان
میکند.
به باور صاحب نظران ،اگر رئیس جمهوری آمریکا بتواند زمان
برگزاری انتخابات را تعیین کند ،میتواند تاریخی را مشخص کند
که به نفع اوست و یا انتخابات را به زمانی موکول کند که شرایط
برای او مناسب است.
زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که نخستین
سهشنبه ماه نوامبر در هر چهار سال است ،در قانون فدرال به
ثبت رسیده و تغییر آن نیازمند تصویب کنگره است.

سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی که
روز جمعه به صورت مستقیم از شبکههای
تلویزیونی و رادیویی ایران پخش شد بازتاب
گستردهای در رسانههای خارجی داشت.
بیانات حضرت آیتالله خامنهای درباره ادعای
آمریکایی ها درخصوص مذاکره و انرژی
هستهای مهمترین محورهایی است که رسانه
های خارجی به آن پرداخته اند.
خبرگزاری رویترز در خبری پیرامون بیانات
مقام معظم رهبری نوشت :آیت الله خامنه
ای رهبر عالی ایران روز جمعه مذاکره با ایاالت
متحده آمریکا راجع به برنامه موشکی بالستیک و
هستهای تهران را رد کرد و از ایرانیان خواست که
در برابر فشار آمریکا مقاومت کنند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در این
خصوص نوشت :رهبر انقالب اسالمی در
سخنرانی تلویزیونی روز جمعه گفت که کشورش
با ایاالت متحده مذاکره نخواهد کرد زیرا آمریکا
فقط از مذاکره برای اهداف تبلیغاتی استفاده
میکند.
همچنین شبکه العربیه انگلیسی نیز در بازتاب
سخنان رهبر انقالب؛ در تارنمای خود به نقل
از مقام معظم رهبری نوشت :آمریکا بزرگترین
دشمن ایران است و ما بر سر موضوع هستهای
و موشکهای بالستیک با این کشور مذاکره
نخواهیم کرد.
روزنامه آمریکایی واشینگتن پست نیز بخش
دیگری از سخنان ایشان را برجسته کرد و به
نقل از حضرت ایت الله خامنهای نوشت :ایاالت
متحده میخواهد ایران در میز مذاکره از برنامه
هستهای ،تأسیسات دفاعی و اقتدار منطقهای
خود چشمپوشی کند.
سایر رسانهها و از جمله رسانههای فارسی
زبان خارجی نیز با برجستهسازی موضوع مذاکره
با آمریکا به بازتاب سخنان مقام معظم رهبری
پرداختند.
به گزارش ایرنا ،حضرت آیتالله خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی در سخنرانی روز جمعه
خود درخصوص ادعای آمریکایی ها برای مذاکره
با ایران خاطر نشان کردند:
من علت مذاکره نکردن با آمریکاییها را بارها
گفتهام اما برخی یا متوجه نمیشوند و یا وانمود
میکنند که متوجه نشدهاند.
ایشان تأکید کردند :هدف اصلی امریکاییها
از ادعای مذاکره ،گرفتن تواناییهای حیاتی ملت
ایران است .البته رئیس جمهوری فعلی آمریکا
هم به دنبال برخی منافع شخصی و انتخاباتی
است همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره
شمالی.
ایشان گفتند که جمهوری اسالمی ایران با همه
کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی
مذاکره میکند.

آمریکا تحریمهای اعمالی
علیه ایران را گسترش داد
وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیهای
لیست فلزات تحت تحریم ایران را گسترش داد.
به گزارش ایسنا ،وزارت خارجه آمریکا روز
جمعه با صدور بیانیهای با طرح این ادعا که برنامه
هستهای ،موشکهای بالستیک و برنامههای
نظامی ایران تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه
هستند ،اقدام به گسترش تحریمهای فلزات علیه
ایران کرد.
طبق این بیانیه  ۲۲فلز آلومینیوم ،۳۱۹
آلومینیوم  ،۱۱۰۰آلومینیوم  ،۲۲۵آلومینیوم
 ،۶۰۶۱آلومینیوم  ،۶۰۶۳آلومینیوم ،۶۰۸۲
آلومینیوم  ،۷۰۷۵آلیاژ برنز آلومینیوم UNS
 ،C63600اکسید آلومینیوم ،فوالد  ،۳۰۲فوالد
 ،۴۱۳۰فوالد ضدزنگ  ،۳۲۱فوالد ضدزنگ
 ،۳۱۶فوالد  ،A877فوالد  ،A228فوالد
 ،52100-100Cr6فوالد ماراجینگ  ،۳۵۰فوالد
ماراجینگ  ،۳۰۰مس بریلیم-UNS C37000 ،
 ،CuZn38Pb1مس تنگستن و پودر آلومینیوم
با خلوص باالی  ۹۸درصد در لیست جدید
تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.

پوتین عید قربان را به مسلمانان
روسیه تبریک گفت
رئیس جمهوری روسیه با اشاره به نقش
مسلمانان این کشور در حفظ تنوع فرهنگی
روسیه ،فرا رسیدن عید قربان را به آنها تبریک
گفت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت النشرة،
والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون روسیه در
پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید قربان خطاب به
مسلمانان این کشور اظهار کرد :این عید مذهبی
مهم برای تمامی مسلمانان در واقع نماد وفاداری
به آرمانهای معنوی ،تقوا ،عدالت ،مهربانی و
عشق است که اساس قرآن کریم هستند.
پوتین در ادامه گفت :دوست دارم به این نکته
اشاره کنم که حمایت از آداب و رسوم اسالمی
در طول قرنها ،موجب شده مسلمانان در حفظ
تنوع فرهنگی کشور و تقویت همبستگی در
جامعه نقش بزرگی را ایفا کنند.

