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ادعای رویترز درباره طرح آمریکا برای قطع
صادرات نفت ایران

روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از یک
مقام وزارت خارجه آمریکا از تالش برای
به صفر رساندن واردات نفت کشورهای
مختلف از ایران تا ماه نوامبر (اواسط پاییز)
خبر دادند.در دوره اوباما تحریم نفتی ایران
ازسویآمریکابهصورتپلکانیبرقرارشدو
یکیازدالیلاصلیآنمشکلفنیپاالیشگاه
ها برای جایگزینی نوع نفت جدید با نفت
ایران بود .اکنون مشخص نیست رویترز به
نقل از این مقام آمریکایی بر چه اساس این
ادعارامطرحکردهاست .پیشازاینمحمد
جواد ظریف ،وزیر خارجه با اشــاره به خبر
پراکنی علیه کشورمان اعالم کرده بود که
خبرگزاریرویترزروزانه 50خبردروغعلیه
ایران منتشر می کند.به گزارش تسنیم ،به
نقل از رویترز ،یک مقام مسئول در وزارت
خارجه آمریکا گفت که هیئتی آمریکایی
طی هفته آینده به خاورمیانه خواهد رفت

تا تولیدکنندگان نفتی در منطقه خلیج
فــارس را به تأمین نفت بــازارهــای جهانی
همزمان با قطع صادرات نفت ایران ترغیب
کند.به نوشته رویترز ،این مقام مسئول در
وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورهای
خریدار نفت ایران باید خود را آماده کنند
تا زمانی که ایــاالت متحده در مــاه نوامبر
[حــدود آبــان] بار دیگر تحریمهایش علیه
ایــران را از سر میگیرد ،تمامی واردات
[نفت از ایــران] را متوقف کنند.همچنین
به نوشته آسوشیتدپرس ،در شرایطی که
کشورهایاروپاییبهطورخاصتالشدارند
تا در خصوص مستثنی کردن شرکتهای
اروپایی [با آمریکا] مذاکره کنند ،این مقام
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تأیید کرد
که ترامپ قصد دارد به ضرباالجل 180
روزهاش [برای اعمال دوباره تحریمها علیه
ایران]پایبندباشد.
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انتقادروسیهازبیتوجهیغرببهخروجآمریکاازبرجام
روسیهازبیانیهکشورهایغربیدربارهبرجامورویکردآنهابرایجلوگیری
از انتشار سالح های کشتارجمعی انتقاد کرد .اشاره روسیه به بیانیه ای
است که  25کشور غربی در روز  22خرداد در حمایت از برخی قطعنامه
هایسازمانمللازجملهقطعنامه 2231درتاییدبرجاممنتشرکردند.به
انتقادوزارتخارجهروسیهبخشمربوطبهایرانبیانیه 25کشورغربیبی
موردوبیاساساست.چراکه«مولفانبیانیهخواهاناجرایکاملبرجام
از طریق بازرسی تمام محموله های ارسالی به ایران هستند اما آگاهانه
هیچاشارهایبهخروجآمریکاازاینتوافقبسیارمهمنکردهاندکهمنجربه



خدشهدارشدنتالشهایبینالمللیبرایجلوگیریازانتشارسالحهای
کشتارجمعیمیشود».دیروزظریفوزیرخارجهکشورمانبهمجلسرفت.
مهردادالهوتیسخنگویفراکسیونمستقلینمجلسدرتشریحصحبت
هایوزیرخارجهدراینفراکسیونگفت:ظریفدرخصوصحفظضوابط
و چارچوب در مذاکره با اروپاییها درباره برجام می گوید روسیه در جهت
روابط ایران با اروپا در حال مذاکره است .همزمان اعالم شده نیکی هیلی
نمایندهآمریکادرسازمانمللمتحدقراراستبرایدیداریسهروزهوبحث
دربارهبرجامعازمهندشود.
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