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اظهارات یک مقام اسرائیلی علیه ایران 
نماینده رژیم صهیونیس��تی در واش��نگتن ابراز امیدواری 
کرد ظرف هفته های آینده تغییرات مهمی در سیاست آمریکا 

در قبال ایران به وقوع بپیوندد.
به گزارش تس��نیم، ران درمر این اظهارات را در مراسمی 
به مناس��بت آغاز س��ال نو یهودی در جمع نمایندگان کنگره 
آمری��کا و مقام های دول��ت دونالد ترام��پ، رئیس جمهور این 

کشور ابراز کرد.
»درمر« در بخش دیگری از اظهاراتش ایران را بزرگترین 
تهدید علیه رژیم صهیونیستی و منطقه خواند و از سیاست های 

دولت ترامپ در منطقه استقبال کرد.

ادعاهای دیپلمات صهیونیس��ت در حالی مطرح می شود 
که حمایت رژیم اس��رائیل از تروریس��ت های سوریه و درمان 
آنها در بیمارستان های فلسطین اشغالی در گزارش های متعدد 

رسانه های بین المللی مستندسازی شده است.

 

در ادامه سیاست های ضد ایرانی صورت گرفت
بیانیه اتحادیه عرب علیه ایران

ش��ورای اتحادیه عرب در بیانیه  پایانی مدعی شد: امارات باید 
ب��ر جزایر س��ه گانه )تنب کوچ��ک، تنب بزرگ و ابوموس��ی( معادلـــــه

حاکمیت کامل داش��ته باش��د و تمام اقدام��ات و تالش های 
امارات برای باز پس گیری این سه جزیره مسالمت آمیز و قابل تایید است.

شورای اتحادیه عرب در نشست روز سه شنبه در سطح وزیران خارجه در قاهره 
بیانیه ای را صادر کرد که در آن ادعاهای بی اساسی علیه ایران مطرح شده است.

به گزارش الریاض، شورای اتحادیه عرب در بیانیه  پایانی مدعی شد: امارات باید 
بر جزایر سه گانه )تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی( حاکمیت کامل داشته باشد 
و تمام اقدامات و تالش های امارات برای باز پس گیری این سه جزیره مسالمت آمیز 

و قابل تایید است.
در این بیانیه همچنین ادعا ش��ده اس��ت که ما اش��غال جزایر سه گانه و نقض 
حاکمیت دولت امارات از س��وی ایران را محکوم می کنیم و این اقدامات در منطقه 

بی ثباتی و ناامنی ایجاد می کند و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند.
وزیران خارجه کش��ورهای عربی همچنین مدعی ش��دند: ایران در امور داخلی 
کش��ورهای عرب��ی دخالت می کن��د و ما حمله به س��فارت عربس��تان در تهران و 
کنس��ولگری آن در مشهد را مجدد محکوم می کنیم و مس��وولیت این اقدامات بر 
عهده ایران اس��ت و از ایران می خواهیم که به توافقات و معاهدات بین المللی و به 

خصوص توافق وین در مورد روابط دیپلماتیک در سال 1963 پایبند باشد.
در این بیانیه ادعا ش��ده اس��ت: از ایران می خواهیم که ب��ه اظهارات خصمانه، 
اقدامات تحریک آمیز و حمالت رسانه ای علیه کشورهای عربی پایان دهد. زیرا این 

اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای عربی به شمار می رود.

معاون وزی��ر خارجه ای��ران ابراز 
امی��دواری ک��رد که در نشس��ت دیپلمـــات

آس��تانه ششم در خصوص سوریه 
مختصر مسائل باقیمانده نهایی شود و این نشست یک 

روند تکاملی را در مجموعه آستانه نمایندگی کند.
حس��ین جابری انص��اری با بیان اینک��ه برخی از 
مجموعه اس��نادی که در س��ه ماه گذش��ته بین س��ه 
کش��ور ضامن روند آس��تانه مطرح بوده، در دو نشست 
کارشناس��ی اخیر در تهران و آنکارا نهایی ش��ده اظهار 
داش��ت: مسئله مهمی که در دس��تورکار آستانه شش 
خواهد ب��ود، ترتیبات امنیتی یکی از مهمترین مناطق 
چهارگان��ه کاه��ش تنش در س��وریه، منطقه ش��مال 
و منطق��ه ادل��ب خواهد بود که در س��ه ماه گذش��ته 
گفتگوهای بسیار جدی و جزیی بین سه کشور ضامن 

در جریان بود.
وی با اش��اره به دو نشست کارشناسی در آنکارا و 
یک نشس��ت کارشناسی در مس��کو عنوان کرد: برخی 
اختالفات موجود بین سه کشور باعث شد که توافق در 
ارتباط با جزییات ترتیبات امنیتی مناطق کاهش تنش 

چهارگانه و به ویژه منطقه ادلب حاصل نشود
در س��فرهایی ک��ه در چن��د ماه گذش��ته به ویژه 

یک ماه گذش��ته اینجانب به مس��کو، آنکارا و دمشق و 
همینطور برخی پایتختهای دیگر داشتم جزیی اساسی 
از گفتگوه��ای ما مرتبط با مذاکرات آس��تانه و همین 
مس��ائل و مش��کالتی که در س��طح کارشناسی وجود 

داشت، بود.
جابری انصاری ادامه داد: بحمداهلل در گفت وگوهای 
سطح عالی که با مقامات سیاسی و امنیتی این کشورها 
داشتیم به ویژه روس��یه، ترکیه و سوریه، امکان توافق 
برای حل این مش��کالت فراهم شد و در نشست اخیر 
کارشناس��ی در تهران و نشس��تی که هفته گذشته در 
آنکارا برگزار ش��د، در تهران توافقات انجام و در آنکارا 

نهایی شد و پاراف اولیه آن صورت گرفت.
وی تصریح کرد: امیدواریم در نشست امروز و فردا 
س��طح عالی کنفرانس آس��تانه شش��م مختصر مسائل 
باقیمان��ده ای که نیاز به تصمیم گیری روس��ای هیاتها 
و سطح عالی دارد نهایی شود و آستانه شش یک روند 
تکاملی را در مجموعه آستانه نمایندگی کند و بتوانیم 
در جه��ت تثبیت آرام��ش در س��وریه، کاهش فجایع 
انس��انی و کشتار و خس��ارتهایی که به مردم سوریه و 
امکانات زیربنایی این کشور وارد می شود به این سمت 

حرکت کنیم

جابری انصاری گفت: بحمداهلل این تحوالت مثبت 
در آس��تانه با موفقیت های بزرگ میدانی و سیاسی در 
ماه های گذش��ته در سطح سوریه و بحران عراق همراه 
است، مجموعه این تحوالت میدانی و سیاسی متضمن 
منافع ملت های منطقه و بویژه ملت سوریه خواهد بود 
و جمهوری اس��المی ایران هم در چارچوب سیاس��ت 
اصولی خود که پایان هر چه سریعتر بحران های جاری 
و جنگهای داخلی در منطقه است تالش می کند برای 
اینکه در قالب روند آستانه و روندهای سیاسی دیگری 
که وجود دارد و مجموعه رایزنی هایی که بطور مستمر 
با کشورهای مختلف موثر در بحران وجود دارد، زمینه 

های پایان هر چه سریعتر این بحران را فراهم کند.
معاون وزیر خارجه درب��اره رایزنی های ظریف در 
سوچی روسیه و محور گفت وگوها نیز خاطرنشان کرد: 
در س��فر آقای ظریف و در دیدار ب��ا مقامات عالیرتبه 
روس��یه، هم مس��ائل رواب��ط دوجانب��ه در جنبه های 
مختل��ف و هم مس��ائل منطقه ای مطرح ش��د و یکی 
از نکات تمرکز هم مس��ائل مرتبط با سوریه بود و این 
مباح��ث صرفا مرتبط با س��وریه نیس��ت و هم روابط 
دوجانبه و هم مس��ائل کلی منطق��ه ای و بین المللی را 
در برخواه��د گرفت و رایزنی خواهد ش��د.در ارتباط با 
مس��ئله س��وریه و آخرین تحوالت سیاس��ی و میدانی 
س��وریه و هماهنگی هایی که باید بین دو کشور انجام 

شود گفت وگوهایی صورت خواهد گرفت.

 عدم استقبال فرانسه
 از مذاکره مجدد درباره برجام  
س��فیر فرانس��ه در آمریکا بار دیگر درب��اره برخی 
گمانه زنی ه��ا درباره تالش برای مذاک��ره مجدد درباره 
توافق هس��ته ای ایران گفت: »فرانسه از مذاکره مجدد 

درباره توافق)برجام( حمایت نمی کند«.
به گزارش فارس، چند روز قبل  که س��فیر فرانسه 
در آمری��کا به گزارش یک رس��انه آمریکایی که مدعی 
ش��ده پاریس و لن��دن از مذاکره مجدد درب��اره توافق 

هسته ای با ایران حمایت می کنند، واکنش نشان داد. 
وب��گاه ش��بکه بلومبرگ ب��ه نق��ل از دو دیپلمات 
آمریکایی مدعی ش��ده بود فرانس��ه و انگلیس مایل به 
اعمال فشار بر ایران جهت »رفع نقائص برجام« هستند.   
»جرارد آرود« س��فیر فرانس��ه در آمریکا در واکنش به 
این خبر در توئیتر خود نوش��ت: »فرانس��ه از هیچگونه 
بازگش��ایی )پرونده( برجام حمایت نمی کند. این توافق 

به همین شکلی که هست اجرا شود«.
او در تازه تری��ن اظهارنظر درباره برجام تصریح کرد: 
»فرانسه از بازگش��ایی )پرونده( توافق حمایت نمی کند. 
این توافق به همین شکلی که هست باید به صورت دقیق 

اجرا شود. چند بار ما باید این موضوع را تکرار کنیم؟«

ینی از برجام حمایت مجدد موگر
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا با اعالم 
مجدد حمایت از برجام گفت این توافق نش��ان داد عدم 

اشاعه هسته ای قابل دست یابی است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، »فدریکا موگرینی« 
طی جلسه پارلمان اروپا با اعالم مجدد حمایت از اجرای 
توافق هسته ای ایران گفت برجام به جهان نشان داد که 
با صبر، پشتکار، دیپلماسی و اراده سیاسی، عدم اشاعه 
هس��ته ای قطعا قابل دس��ت یابی اس��ت. وی همچنین 
درباره کره ش��مالی نیز گفت حمله به این کشور، فقط 
ش��به جزیره کره یا شرق آسیا را درگیر بحران نمی کند 
بلکه »تبعات حمله نظامی به کره ش��مالی، برای مردم 
این کش��ور، برای مردم منطقه و به احتمال قوی، برای 

مردم کل دنیا، چشمگیر خواهد بود.«

ادعای یک رسانه غربی در قبال توافق هسته ای 
رژی��م  داده  گ��زارش  بین الملل��ی  رس��انه  ی��ک 
صهیونیستی و عربستان سعودی علی رغم مخالفت های 
اولیه با برجام، اکنون خواس��تار ماندن واشنگتن در این 

توافق هسته ای هستند.
ب��ه گ��زارش مهر، خبرگ��زاری رویترز با اش��اره به 
مخالفت ترامپ با توافق هس��ته ای ایران نوش��ته است: 
»مقام ه��ای آگاه می گویند اکثر دس��تیاران امنیت ملی 
ترامپ از ماندن )آمریکا( در این توافق حمایت می کنند. 
موضع اس��رائیل و عربس��تان س��عودی ه��م علی رغم 
مالحظاتی ک��ه درباره پایبندی ایران ب��ه توافق دارند، 

همین است.«
ی��ک مقام آمریکایی گفت: »مس��ئله اصلی برای ما 
این بود که رئیس جمهور را متقاعد کنیم که این توافق 
را لغ��و نکن��د. اما او مخالفت های ش��دیدی در این باره 
داش��ت. نیکی هیلی )نماینده آمریکا در س��ازمان ملل( 
ه��م از این موضع حمایت می کرد. آنها معتقد بودند که 

بایستی در برابر ایران، تهاجمی تر عمل کنند.«
اظه��ارات این مقام های آمریکایی در گزارش��ی که 
رویترز درباره راهبرد جدید دولت ترامپ در قبال ایران 
منتشر کرده، منعکس ش��ده اند. رویترز در این گزارش 
به نقل از ش��ش مق��ام فعلی و س��ابق آمریکایی مدعی 
ش��ده ترامپ در حال تدوین راهبردی اس��ت که اجازه 
واکنش های تهاجمی تر و سختگیرانه  تر علیه »نیروهای 

ایرانی ایران در عراق و سوریه« را می دهد.

 جنگ لفظی نمایندگان قطر و عربستان
 بر سر ایران

تمجی��د نماینده قطر از ای��ران در اجالس اتحادیه 
عرب، خشم نماینده سعودی را برانگیخت.

به گزارش تس��نیم ، نشست دوره ای وزیران خارجه 
اتحادی��ه ع��رب، صحنه درگی��ری لفظی ش��دید بین 
نماین��دگان قطر و نماین��دگان هیئت های عربس��تان، 

مصر، امارات و بحرین بود.
بر اس��اس این گزارش، س��لطان بن سعد المریخی 
وزیر مش��اور در امور خارجه قطر طی س��خنانی در این 
نشس��ت گفت: ایران ثابت کرد که دولت شریفی بوده و 
هرگز ما را به بازگشایی با بستن سفارتمان را در اینجا و 
آنجا مجبور نکرده است. ما خودمان سفارتمان در ایران 
را که قبال به خاطر همبستگی با عربستان، بسته بودیم، 
بازگش��ایی کردیم. اما حتی حیوانات نیز از دس��ت شما 

در امان نماندند. این پاسخ من است.
وی اف��زود: کش��ورهای محاصره کنن��ده قطر پس 
از 100 روز هن��وز هی��چ دلیلی که ثاب��ت کند قطر از 

تروریسم حمایت می کند ارائه نکرده اند.
این در حالی است که احمد قطان نماینده عربستان 
در این جلسه، گفت: قسم می خورم تا زمانی که به این 
دروغ ها پاسخ ندهم، از سالن خارج نمی شوم و در نهایت 
تصمیم گرفته شد که نشس��ت برای پاسخ به اظهارات 

نماینده قطر، تا آخر ادامه یابد.
وی در پاس��خ ب��ه اظه��ارات وزیر مش��اور در امور 
خارج��ه قطر گف��ت: »نماینده قطر می گوی��د که ایران 
دولت شریفی اس��ت، این مضحک است. ایران کشوری 
اس��ت که علیه کشوره توطئه می کند و سفارتخانه ها را 

آتش  می زند. حال چگونه این کشور شریف است؟«

یل برای حل دیپلماتیک بحران  درخواست گابر
کره شمالی 
وزیر امور خارجه آلمان مذاکرات هسته ای با تهران 
را الگوی مناسبی برای حل بحران کره شمالی دانست.

به گزارش ایرنا، "زیگمار گابریل نگران یک مسابقه 
تس��لیحاتی جدید در صورت متوقف نشدن برنامه های 
تس��لیحات اتمی کره شمالی است. وی در این باره ابراز 
تعج��ب کرد که کره ش��مالی به ص��ورت جدا و منزوی 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مع��اون صدر اعظم آلمان همچنین خواس��تار حل 
دیپلماتیک بحران کره ش��مالی شده و در اظهار نظری 
مشابه مرکل مذاکرات اتمی با ایران را نمونه خوبی برای 

حل این مسئله دانست.

جمه��وری اس��الی ایران در 
مع��ادالت  آمری��کا پرونـــــده حال��ی 

بین الملل  و  منطقه  درعرصه 
را  بهم ریخته که مقامات این کش��ور برای مقابله 
با نفوذ تهران سناریویی را آماده  و برای اجرا روی 

میز ترامپ رفته است.
دشمنی این رژیم اس��تکباری از زمان انقالب 
اس��المی تاکنون با انواع مختلف نیرنگ ها، فتنه و 
آتش افروزی ها ادامه داشت؛ حتی قرارد بین المللی 
توافق هس��ته ای نیز نتوانس��ت مانع  این دشمنی 
شود و کاخ س��فید به جای پایبند بودن به اجرای 
برج��ام به بهانه های مختلف کارش��کنی می کند و 
همچنان نیز سیر بد عهدی های این کشور در قبال 

توافق هسته ای ادامه دارد. 
به باور ناظران سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
تمام اهداف مغرضانه واش��نگتن را در منطقه بهم 
ریخته اس��ت، پیروزی های اخیر در سوریه وعراق 
اضمح��الل هر روزه گروهک تروریس��تی داعش و 
شکس��ت پی درپی آنان موجب وهم و ترس بیش 
از ان��دازه مقامات آمریکایی ش��ده؛ از این رو برای 
مقابله با نقش��ه برآب ش��دن تمام سناریوهایشان 
دست به کار ش��دند تا نگذارند تهران بیش از این 

معادالتشان را درهم بریزد.
پیش��تر نیز آمری��کا تقاضای بازدی��د از مراکز 
نظام��ی جمهوری اس��المی ای��ران داده بود که با 
واکنش  قاطع مقامات کشورمان روبرو شد حاال هم 
سه عضو ارشد کابینه دونالد ترامپ رییس جمهور 
آمریکا طرحی به منظ��ور مقابله با نفوذ منطقه ای 
و برنامه موش��کی ایران تهیه و تس��لیم کاخ سفید 
کرده  اند. به گزارش عصر ایران؛  خبر این طرح را 6 
مقام کنونی و سابق ایاالت متحده آمریکا به شرط 

افشا نشدن نامشان به رویترز داده اند.

به نوش��ته رویترز ترامپ ب��ا دریافت این طرح 
مش��غول بررسی استراتژی تازه آمریکا برای مقابله 
با ای��ران و نیروهای تحت حمایت این کش��ور در 
عراق، س��وریه، یمن و بحرین و نیز برنامه موشکی 
تهران است. این طرح درحالی ارائه شده که حدود 
3 هفته دیگر دونالد ترامپ قرار است برای سومین 
باردرباره تداوم یا تغییر روند اجرای برجام و تایید 
پایبن��دی ایران ب��ه اجرای این تواف��ق بین المللی 

تصمیم بگیرد.
پیش��تر گفته شده است ترامپ تیمی را مامور 
بررسی اس��تراتژی کلی دولت خود در قبال ایران 
ک��رده و پرون��ده برج��ام را از وزارت امور خارجه 
گرفته و تحت نظر شورای امنیت ملی آمریکا قرار 

داده است.
مقام ه��ای آمریکایی به رویت��رز گفته اند در 
چارچوب طرح تهیه ش��ده که ممکن است تا یک 
ماه دیگر اعالم عمومی شده و اجرای آن آغاز شود، 
اختیارات دیپلمات ه��ا و فرماندهان نظامی آمریکا 
در منطقه برای مقابله با تحرکات و اقدامات ایران 
و نیروهای تحت حمایت این کشور افزایش خواهد 
یافت. نکته قابل توجه اینکه  در طرح جدید اعمال 
تحریم ه��ای جدی��د علیه ای��ران در صورت تخلف 
تهران از مفاد توافق هس��ته ای )برجام( پیش بینی 

شده است.
دقی��ق  رهگی��ری  همچنی��ن  ط��رح  ای��ن 
محموله های مظنون به حمل سالح از سوی ایران 
به حوثی های یمن  فلسطینی های غزه و صحرای 
س��ینا در مصر را فراهم میاورد. جمهوری اسالمی 
ایران همواره اتهام ارس��ال س��الح به یمن و دیگر 

نقاط منطقه را تکذیب کرده است.
هنوز به طور مش��خص معلوم نیست تهیه این 
ط��رح جدید چه نس��بتی با احتم��ال بازنگری در 

برجام از سوی دولت ترامپ خواهد داشت.
این س��ه طرح پیشنهادی ضد ایرانی در حالی 
روی می��ز ترام��پ ق��رار گرفته »جمی��ل جعفر« 
بنیان گذار و رئیس اندیش��کده امنیت ملی جورج 
میس��ون در آمریکا به کاخ س��فید توصیه کرد در 
اولی��ن فرص��ت، »از ش��ر برجام خالص ش��ود« و 

گزینه هایی را برای جایگزینی آن پیشنهاد کرد.
جعفر با اس��تقبال از دس��تور »دونالد ترامپ« 
رئی��س جمه��ور آمریکا ب��رای یافت��ن گزینه های 
سیاسی بهتر برای جایگزینی توافق هسته ای گفت 
اول اینک��ه ترامپ می تواند به س��ادگی طی مهلت 
90 روزه ای ک��ه دارد، پایبن��دی ای��ران به توافق 

هسته ای را اعالم نکند.
به نوش��ته وبگاه »یو  اس نیوز« وی عدم اعالم 
پایبندی ایران به توافق هس��ته ای از سوی رئیس 
جمهور آمری��کا را »گام ابتدای��ی مهم« برای وی 
توصیف ک��رد زیرا این مس��ئله راه را برای کنگره 
جهت احیای مج��دد تحریم های قبل��ی یا اعمال 

محدودیت های جدید باز می کند.
رئی��س اندیش��کده آمریکای��ی ادام��ه داد که 
ترام��پ در همین زمان می تواند توافق هس��ته ای 
را مج��ددا تنظیم کرده و ب��ه ایرانیان بگوید که نه 
تنها از سیاست دولت قبلی برای تسهیل تحریم ها 
پیروی نمی کند بلکه طی بازه ای 90 یا 180 روزه 
تحریم های ش��دیدی که اقتصاد ایران را فلج کرده 

بود را بازمی گرداند.
جمی��ل جعف��ر تاکی��د کرد ب��رای ای��ن کار، 
رئیس جمه��ور آمریکا باید به ای��ران بگوید یا »با 
من و ش��روط من« توافق ک��رده، مجددا پای میز 
مذاکره برای توافق بهتر بیاید )توافقی که آزمایش 
موشکی بالستیک ایران را ممنوع، تحقیق و توسعه 
س��انتریفیوژها را متوق��ف و ب��ه خودآزمایی ایران 

س��ایت های نظام��ی پایان دهد( یا ب��ا تحریم های 
اولیه و ثانویه یشتری مواجه شوند.

وی همچنی��ن توصیه کرد که ترامپ می تواند 
زمانی که کنگره مش��غول ارزیاب��ی تصمیم اعالم 
عدم پایبندی ایران به برجام است، با آنها همکاری 
کند ت��ا تحریم های قوی تری علیه ای��ران، بخاطر 

فعالیت های غیرقانونی در جهان اعمال کند.
ای��ن تحلیلگر آمریکایی در پایان مدعی ش��د 
با اینکه کش��ورهای اروپایی اکن��ون از مخالفت با 
آمری��کا در صورت عقب نش��ینی از توافق و اعمال 
تحریم علیه ایران صحب��ت می کنند اما زمانی که 
بحث بر س��ر همراه ش��دن با ایران یا همراه شدن 
ب��ا آمریکا جدی ش��ود، آنها گزین��ه ای جز آمریکا 
ندارن��د. برج��ام در حال��ی برای آمری��کا به کالف 
سردرگم تبدیل ش��ده  که برخی منابع  از رایزنی 
دیپلمات ه��ای آمریکایی برای همراه کردن اروپا با 
سیاس��ت تمدید محدودیت های غنی سازی  ایران 
خب��ر داده اند؛  مناب��ع آگاه به بلومب��رگ گفته اند 
دیپلمات های آمریکایی در حال رایزنی  با مقام های 
اروپایی هس��تند ت��ا امکان همراه��ی آنها با طرح 
آمری��کا ب��رای تمدید محدودیت های غنی س��ازی 

اورانیوم ایران را بررسی کنند. 
تیلرس��ون ک��ه به دلی��ل ارائه دو گ��زارش به 

کنگره آمری��کا در تأیید پایبندی ای��ران به توافق 
هسته ای مورد انتقاد ترامپ قرار گرفته، قرار است 
توصیه های خ��ود در زمینه رویک��رد فوق الذکر را 

قبل از 15 اکتبر تقدیم وی کند.
منابع مورد استناد بلومبرگ گفته اند تیلرسون 
و س��ایر مقام های ارشد دولت ترامپ ماندن آمریکا 
در توافق هس��ته ای با ای��ران را مفیدتر از خروج از 
آن می دانند. اما آنه��ا هنوز ترامپ را در این مورد 

متقاعد نکرده اند.
در حالی که دولت ترامپ اعالم کرده در حال 
بازبینی سیاس��ت های خود در قبال ایران اس��ت، 
میان تیلرس��ون و سایر مقام های دولت آمریکا این 
اتفاق نظر وجود دارد که توافق هس��ته ای بایستی 
بخشی از راهبرد گسترده تر واشنگتن برای مقابله 
با سیاست های تهران، از جمله برنامه موشکی این 
کشور باش��د. بلومبرگ نوش��ته آمریکا و شریکان 
این کش��ور، به جای بازگش��ایی پرون��ده برجام به 
دنبال حصول توافق هایی مجزا برای محدود کردن 
دسترسی ایران به فناوری  موشک های بالستیک و 

غنی سازی اورانیوم خواهند بود.
ی��ک مقام اروپای��ی که خواس��ته نامش فاش 
نش��ود تأکید کرده ک��ه توافقی میان کش��ورهای 

اروپایی و دولت ترامپ حاصل نشده است. 

واشنگتن برای مقابله با تهران سخت مشغول است

اتخاذ سیاست تهاجمی تر علیه ایران
طرحی برای مقابه با نفوذ منطقه ای و برنامه موشکی ایران روی میز ترامپ قرار گرفته است

جابری انصاری:
یم در نشست آتی آستانه مختصر مسائل باقیمانده نیز حل شود امیدوار

وزیر خارجه کشورمان گفت: 
ن بازدیده��ای گفتمــــا از  هیچک��دام 

بهانه ای  نمی توان��د  آژان��س 
باشد برای اطالع یافتن از اسرار کشور.

ب��ه گزارش تس��نیم، محمد ج��واد ظریف در 
ب��دو ورود به روس��یه در جمع خبرن��گاران گفت: 
در موض��وع برجام با توجه به سیاس��ت های اخیر 
آمریکا در این خصوص نیاز به هماهنگی بین ایران 
و روسیه اس��ت. در این باره هماهنگی های خوبی 
هم در گذش��ته وجود داشته و دو کشور از مواضع 
یکدیگ��ر در س��ازمان های بین الملل��ی از مواض��ع 
یکدیگ��ر حمای��ت کرده اند و روس��یه نیز حمایت 

خوبی از ایران در بحث برجام داشته است.
وی ادامه داد: ما با چالش های مشترکی روبرو 
هس��تیم که مهمترین آنه��ا چالش های منطقه ای 

است.
وزی��ر خارجه با بیان اینکه ایران و روس��یه در 

س��وریه توانس��تند به کمک مردم س��وریه آمده و 
تروریس��ت ها را به عقب برانند و امروز وضعیت در 
میدان بسیار خوب است، اظهار داشت: با همکاری 
خوب ایران، روس��یه و ترکی��ه، وضعیت در صحنه 
سیاس��ی هم بهبود یافته و حتی توانس��تیم تا حد 

زیادی از تنش ها و درگیریها جلوگیری کنیم.
ظری��ف ادام��ه داد: یک��ی از موضوعاتی که ما 
می توانیم با روس��یه درباره آن همکاری و مذاکره 
داشته باشیم، منطقه و سوریه است. این سفر یک 
تمرکز درباره س��وریه دارد به عالوه موضوعات دو 

جانبه و چند جانبه که دنبال می کنیم.
وزیر خارجه کش��ورمان درباره س��خنان آمانو 
که گفت��ه بود بین اماک��ن نظامی و غی��ر نظامی 

برای بازرس��ی تفاوتی قائل نمی ش��ویم نیز گفت: 
هم پروتکل الحاقی مش��خص اس��ت و هم برجام 
و چارچوب ه��ای آنه��ا برای بازدی��د از مکان هایی 
است که امکان فعالیت های هسته ای در آنها وجود 
داشته باش��د و جمهوری اسالمی هم همانطور که 
آژان��س تاکن��ون در زمینه ع��دم فعالیتهای اعالم 
نش��ده بارها اثبات کرده، کاماًل به درس��تی عمل 
کرده و همانط��ور که در بند 74 ضمیمه یک ذکر 
ش��ده هیچکدام از این بازدیدها نمی تواند بهانه ای 

باشد برای اطالع یافتن از اسرار کشور.
واکنش وزیرخارجه کشورمان به سیاست های 
گس��تخانه آمریکا در قبال برجام در حالی اس��ت 
ک��ه پیش��تر بیش از 80 کارش��ناس ام��ور »خلع 

س��الح« با امضای یادداش��تی مش��ترک به دونالد 
ترام��پ رئیس جمه��ور آمریکا درب��اره برهم زدن 
برجام هش��دار دادند و او او خواس��تند در مواضع 
خود نس��بت ب��ه توافق هس��ته ای ای��ران و گروه 
1+5  تجدیدنظ��ر کند چرا که ای��ن توافق موثر و 
کارس��از بوده است. کارشناس��ان در این یادداشت 
که توس��ط »انجمن کنترل تسلیحات« مستقر در 
واشنگتن منتشر ش��ده، برجام را تالشی در جهت 
عدم گس��ترش س��الح های اتمی خواندند و از آن 

حمایت کردند.
آنها با اش��اره ب��ه ابزاره��ای قدرتمند نظارت 
بر تاسیس��ات هس��ته ای ایران، مدعی ش��دند که 
توانمن��دی ایران برای حصول به س��الح اتمی »به 

شدت کاهش یافته است«.
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: »اق��دام یکجانبه 
آمریکا به ویژه با توس��ل به ادعاهای تایید نش��ده 
درباره تقلب ایران، آمریکا را منزوی خواهد کرد«.

در گزارش نیویورک تایم��ز درباره این بیانیه 
آمده اس��ت: »امضا کنندگان این بیانیه که از آقای 
ترامپ خوس��تند به توافق)برجام( احترام بگذارد، 
کارشناس��انی از سراسر جهان در حوزه دیپلماسی 

عدم گسترش سالحهای اتمی هستند«.
»هان��س بلیک��س« مدی��رکل اس��بق آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، »نوبویاس��و آبه« کمیس��ر 
کمیس��یون انرژی اتمی ژاپن و »توماس ای شیا« 
مقام س��ابق عضو امور پادمان آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی از جمله کارشناس��انی هستند که این 

بیانیه را امضا کردند.
گفتنی اس��ت آمریکا همچنان برمدار سیاست 

ضدایرانی خود خواهان برچیدن برجام است.

ظریف: 

هیچ بازدید هسته ای نمی تواند بهانه ای برای اطالع یافتن از اسرار کشور باشد

عطوان بررسی کرد

 ناکامی نتانیاهو
 در تحریک پوتین علیه ایران

در پرتو تالش نافرجام نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی برای تحریک روس��یه علیه دیــــدگاه

ایران باید پرس��ید آیا بنیامین نتانیاهو در 
مالقات با دونالد ترامپ برای تحریک علیه ایران شانسی خواهد 

داشت؟
به گ��زارش روزنامه رای الیوم، عبدالباری عطوان س��ردبیر 
این روزنامه نوش��ت: در پرتو تالش نافرجام نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی برای تحریک روسیه علیه ایران و سابقه شکست 
ه��ای این رژیم در جنگ های منطقه ای از لبنان گرفته تا غزه 
باید پرسید آیا بنیامین نتانیاهو در مالقات با دونالد ترامپ برای 

تحریک علیه ایران شانسی خواهد داشت؟
ب��رای پی بردن به نتیجه حدود هفت س��ال جنگ خونین 
در س��وریه چاره ای نداریم جز اینکه در واکنش های سیاس��ی 
و میدانی اس��رائیل و نیز اظهارات مس��ئوالن بلند پایه آن دقت 

داشته باشیم.
اگر بگوییم که رژیم اشغالگر اسرائیل اکنون در نوعی ترس 
به س��ر می برد، مبالغه نکرده ایم به ویژه اینکه نیروهای ارتش 
س��وریه در نبردی مهم و تعیین کننده موفق ش��دند محاصره 

دیرال��زوررا پایان دهند و چه بس��ا این آخری��ن نبرد بزرگ در 
سوریه بوده و روند تسلط بر چاههای نفت و گاز  را تکمیل کند 
و به این ترتیب دولت س��وریه خواهد توانس��ت مانند وضعیت 
پیش از بحران در س��ال 2011 ، روزانه 300 هزار بش��که نفت 

صادر کرده و بیشتر نیاز گازی خود را نیز تامین کند.
با توج��ه به موارد باال باید گفت چه��ار دلیل برای ترس و 
وحشت اس��رائیل می توان برشمرد که عبارتند از:اول: شکست 
محاصره دیرالزور و بی��رون راندن عناصر داعش از اکثر مناطق 
این شهر و اطراف آن به گونه ای که این پیروزی امکان گشودن 
راههای امداد رسانی راهبردی از ایران به حزب اهلل در لبنان از 
طریق خاک س��وریه و عراق را فراهم می کند؛ مس��یری که در 

طول سه سال گذشته بسته شده بود.
دوم: نزدیک شدن پایان جنگ در سوریه به این معنی است 
که نیروهای حزب اهلل به جنوب لبنان باز گش��ته و بار دیگر بر 
دش��من یعنی اسرائیل متمرکز می ش��وند آن هم پس از اینکه 
در س��وریه در دو بخش جنگ کالسیک و چریکی مهارت های 

میدانی زیادی به دست آورده اند.
س��وم: بی تاثیر بودن شش س��ال جنگ بر ارتش سوریه به 
گونه ای که انس��جام ارتش این کش��ور حفظ ش��ده و مهارت و 
تجربه آن نیز دو چندان ش��ده اس��ت  و به این ترتیب با وجود 
جنگ فرسایشی شدید علیه ارتش سوریه تمام محاسبات مبنی 
بر از هم پاش��یده شدن آن ناکام ماند به گونه ای که ارتش این 
کش��ور به یک نیروی نظامی منطقه ای تبدیل خواهد ش��د که 

نمی توان آن را نادیده گرفت.
چهارم: ق��وت گرفتن حضور سیاس��ی و نظام��ی ایران در 
س��وریه و منطقه به عنوان کش��وری که در کنار روس��یه نقش 

بزرگی در حفظ نظام حاکم سوریه و تثبیت آن ایفا کرد.
در ای��ن می��ان پایگاه اس��تراتفورد آمریکا چن��د روز پیش 
گزارش��ی را منتش��ر کرد که در آن تاکید شده بود، اسرائیل در 
تکاپوی جنگی جدید قبل از پایان جنگ س��وریه اس��ت زیرا از 
قدرت ارتش سوریه بیم دارد، از همین رو رزمایش های بزرگی 
را با دو رویکرد هجومی و دفاعی اجرا کرد که در آن بیش از ده 
هزار سرباز شرکت داشتند به گونه ای که این مانورها بزرگترین 

مانورها در نوع خود در طول 20 سال اخیر به شمار می آید.
آنچه به این گزارش اعتبار زیادی می بخشد و مهر تاییدی 
بر نگرانی و وحشت اس��رائیلی ها است، اظهارات ایالیت شکید 
وزیر دادگس��تری اس��رائیل در کنفرانس بی��ن المللی مبارزه با 
تروریس��م اس��ت مبنی بر اینکه » اگر اس��د بخواهد در قدرت 
بماند باید ایران را بیرون از مرزهای خود نگاه دارد و اس��رائیل 
کشورهای بزرگ جهان را تحت فشار قرار خواهد داد تا مانع از 
این ش��وند که ایران در س��وریه و لبنان زیرساخت های نظامی 
)تولید موشک( داشته باشد و چنانچه به خواست اسرائیل پاسخ 

داده نشود، می داند چه باید بکند«.
از س��وی دیگ��ر بنیامی��ن نتانیاه��و نخس��ت وزی��ر رژیم 
صهیونیس��تی با همین ترس و وحش��ت عازم مس��کو شد و از 
والدیمیر پوتین خواس��ت به حضور ایران در سوریه پاین دهد و 

آماده است همین نگرانی را تا چند روز دیگر در حاشیه نشست 
مجمع عمومی س��ازمان مل��ل با دونالد ترام��پ رئیس جمهور 

آمریکا نیز در میان بگذارد.
نکته قابل توجه اینکه پوتین به صحبت های نتانیاهو گوش 
داد اما در پاسخ به او اعالم کرد روسیه بر اساس منافع خود و نه 
منافع اس��رائیل عمل می کند و ایران متحد قوی روسیه است و 
اینجا بود که نتانیاهو برای بمباران حمص به نیروی هوایی چراغ 
سبز داد تا با این کار روسیه را تحریک کرده و پوتین را در تنگنا 
قرار دهد. اما خونس��ردی روسیه در قبال این اقدام تحریک آمیز 
اسرائیل بسیار سنگین بود و تالش برای رویارویی جدید و سوق 

دادن روسیه و سوریه و ایران به سمت جنگ را ناکام گذاشت.
با این توضیحات هر چند معلوم نیس��ت آیا نتانیاهو پس از 
مالقات با پوتین در دیدار با ترامپ خوش شانس تر خواهد بود 
یا خیر اما در پرتو بحران با روسیه و اختالفات متحدان عرب در 
منطقه خلیج فارس و نیز افزایش چالش طلبی هس��ته ای کره 
ش��مالی در اینکه بخت با نتانیاهو یار باشد، تردید است به ویژه 
اینکه ارزش راهبردی اسرائیل در نقشه های آمریکا کاسته شده 

است و همچنان رو به رکود هرچه بیشتر است.
نکت��ه قابل توجه اینکه اس��رائیل از اکتب��ر 1973 تا کنون  
تم��ام جنگ ه��ا را در منطقه را باخته اس��ت و ارتش این رژیم 
حت��ی در ی��ک نبرد در لبنان و غزه پیروز نش��د و در این میان  
هرجن��گ جدیدی با  س��وریه و ایران و یا ح��زب اهلل نیز برای 

اسرائیل شکست هرچه بیشتر به بار خواهد آورد.


