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واکنش بحرین به اظهارات قاسمی
وزارت خارجه بحری��ن در بیانیه خود در واکنش 
به اظهارات بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت خارجه 
ای��ران، تأکید کرد که چنین اظهارات��ی درباره احکام 
مستقل قضایی در بحرین بیانگر ماهیت تجاوزکارانه و 

ریشه دار نظام ایران است.
در این بیانیه آمده اس��ت که این اظهارات بیانگر 
خط مش��ی ای��ران در عدم احت��رام به اص��ول روابط 
بین الملل، حس��ن همجواری و سیاس��ت آن مبنی بر 
دخال��ت در امور داخلی بحرین و کش��ورهای عربی و 
نیز تالش مس��تمر برای گسترش هرج  و مرج، تنش و 

خشونت در منطقه است.
وزارت خارجه این کش��ور اف��زود که هدف از این 
سخنان س��رپوش گذاش��تن بر درد و رنج ملت ایران 
در نتیج��ه اقدامات نظام ای��ران و اولویت دادن آن به 
حمایت از تروریس��م و تروریست های منطقه بر منافع 
ملت تحت فقر خود است و )ایران( از ابزارهای مختلف 
تروریسم، سرکوبگری، ارعاب علیه ملت خود استفاده 

می کند.  باشگاه خبرنگاران 

رایزنی های عراقچی با مقامات اسلواکی
معاون وزیر خارجه ایران در س��فر به براتیسالوا با 
معاونان وزرای خارجه و اقتصاد اسلواکی ابعاد مختلف 
مناس��بات دوجانبه و تحوالت منطقه ای را مورد بحث 

و تبادل نظر قرار داد.
س��ید عباس عراقچی در این دیدارها در خصوص 
توسعه مناسبات دوجانبه بویژه همکاری های اقتصادی 
و سیاسی و همچنین تحوالت مهم منطقه ای و جهانی 
ب��ه تبادل نظر پرداخت. در ای��ن دیدارها،  بر حمایت 
از توس��عه همکاری های میان ایران و اسلواکی تاکید 

شد. صداوسیما 

اخبار

عراق در هیچ محور ضد ایرانی وارد نخواهد شد
وزیر خارجه عراق که به روس��یه سفر کرده است، در کنفرانس مطبوعاتی با 
سرگئی الوروف وزیر خارجه این کشور در مسکو اظهار داشت موضع عراق مبنی 

بر وارد نشدن به هیچ محوری علیه ایران، واضح و روشن است.
محمد علی الحکیم افزود ما در مس��کو درباره نابودی تروریسم در سوریه و 

مس��ئله وحدت و یکپارچگی این کش��ور که عامل اساسی برای این است که یک 
دولت مستقل و دارای حاکمیت کامل باشد، بحث و تبادل نظر کردیم.

وزیرخارجه عراق خاطر نش��ان کرد: دولت عراق از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
حمای��ت می کند. الحکی��م همچنین تصریح کرد نیروهای عراقی ب��ا هماهنگی و اطالع 

دمشق )برای مقابله با تروریسم(وارد شرق سوریه خواهند شد.
گفتنی اس��ت، جمهوری اسالمی ایران نقشی موثر در تارومار کردن تروریست ها در 

عراق و سوریه داشته است.  ایسنا 

معادله 
ایران تنها کشور حامی مقاومت فلسطین است

عالی ترین مقام جنبش جهاد اسالمی فلسطین با بیان اینکه کشورهای عربی 
از ملت فلس��طین حمایت نمی کنند و سازش به کشور فلسطین ختم نمی شود، 

گفت: مقاومت هر چه دارد، به برکت جمهوری اسالمی است.
زی��اد الَنّخال��ه در تازه ترین مصاحبه، با تمجید از حمای��ت ایران از مقاومت 

فلس��طین، فاش کرد که کشورهای عربی از ملت فلس��طین حمایت نمی کنند و 
روند سازش به تشکیل کشور فلسطین منجر نخواهد شد.

النخاله، پرونده آشتی ملی فلسطین را مرتبط با ذهنیت اسرائیلی دانست و یادآوری 
ک��رد که تش��کیالت خودگردان به ریاس��ت محمود عباس ابوم��ازن نمی تواند با طرحی 

موافقت کند که اسرائیل با آن موافق نیست. 
این مقام عالی رتبه مقاومت فلس��طین، در موضعی کم س��ابقه اعالم کرد که مشکل 

فلسطین فقط با اسرائیل نیست.  فارس 

دیدگاه
اظهارات ضد ایرانی یک مقام آمریکایی 
رئیس س��ازمان مرکزی اطالعات آمریکا با بیان اینکه عدم بهره مندی ایران 
از عواید اقتصادی برجام باعث بروز مجادالتی در داخل این کشور شده اما تایید 

کرد که تهران هنوز هم به توافق هسته ای پایبند است.
جینا هاس��پل با رد ک��ردن ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کش��ور 

مبنی بر نقض توافق هسته ای توسط ایران، تاکید کرد که تهران از سال 2015 تا 
کنون به مفاد برجام پایبند بوده است. وی  طی جلسه استماع کمیته اطالعات مجلس 

سنای آمریکا با بیان اینکه علی رغم خروج ترامپ از برجام، ایران هنوز آن توافق را رعایت 
می کند، گفت: در حال حاضر، آنها در واقع از نظر فنی )به برجام( پایبند هستند.

وی در ارزیابی خود از رویکرد آتی ایران درباره توافق هس��ته ای اینگونه توضیح داد: 
ب��ه گمانم، جدیدترین اطالعاتی که داریم این اس��ت که آنها در حال بررس��ی گام هایی 

جهت کاهش پایبندی خود به برجام هستند.   صداوسیما 

درحاشیه

رنا
ای

ادامه از صفحه اول
 روزنام��ه آلمانی هاندلزبالت نوش��ت؛ راهبرد 
اتحادیه اروپا  برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا 
علیه ایران به س��ختی شکس��ت خورده اس��ت. به 
نوشته این روزنامه، بروکسل می خواهد شرکت های 
اروپایی را از پیامدهای منف��ی تحریم های آمریکا 
حفاظت کند، این روش کارایی ندارد و چندان هم 

جدی گرفته نمی شود.
برنام��ه جامع اقدام مش��ترک ذی��ل برنامه ها 
و معاهدات��ی تدوین ش��ده بود که ط��رف ایرانی و 
1+5بع��د از امضای توافق نامه هس��ته ای در تاریخ 
23تیرماه 94 به امضا رساندند، جمهوری اسالمی 
ای��ران حت��ی زودتر از موع��د اج��رای برجام پای 
تعهدات خودش ایستاد اما هرچه منتظر ماندیم نه 
از اجرای برجلم خبری بود و نه از تعهدات 1+5در 

این توافق نامه.
قرار ب��ود تمام تحریم های ض��د ایرانی ملغی 
ش��ود، دو س��ال و نیم پای میز مذاکره نشستیم تا 
تم��ام تحریم ها رفع ش��ود، ب��ه ازای آن در راکتور 
اراک بتن ریختیم و س��انتیریفیوژهایمان را کاهش 
دادی��م، پای میز مذاکره نه از توان دفاعی و نظامی 
و بحث موش��کی س��خن گفتیم و نه از موضوعات 
منطقه ای، اعالم رس��می هم کرده بودیم که توان 
دفاعی و موش��کی کش��ورمان قابل مذاکره نیست، 
اما با آم��دن دونالد ترامپ و خروج به یکباره اش از 
برج��ام، اروپا به جای اینکه پای تعهدش در برجام 
بماند و تحریم های ضد ایرانی را ملغی کند با دنباله 
روی از سیاست های آمریکا تا همین چند روز پیش 
نی��ز به صراحت ایران را تهدید کرد باید در موضوع 
موشک های بالستیک کوتاه بیاید، چناچنه لودریان 
وزیر خاجه فرانس��ه تهدید کرد اگ��ر در مذاکرات 
موشکی با ایران پیشرفتی حاصل نشود تحریم های 

سخت تری علیه این کشور وضع خواهیم کرد. 
پیشتر نیز برخی حوادث تروریستی در آلمان 
هلند و دانمارک را ب��ه ایران ربط دادند و با متهم 

کردن کشورمان برای دست داشتن در این حوادث 
تروریس��تی، اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه 

جمهوری اسالمی ایران پیش قدم شد.
البت��ه در میان اروپ��ا یکی به میخ زد و یکی به 
نعل، چناچنه بحث راه اندازی سازوکار مالی ویژه یا 
هم��ان اس.پی.وی با ای��ران را مطرح کرد اما، هنوز 
خود اروپایی ها بر سر جزییات آن به توافق نرسیدند 
و مدام ام��روز و فردا می کنند. تازه به نقل از برخی 
منابع آگاه گویا قرار است این سازوکار در حوزه دارو 

و غذا ورود پیدا کند، به عبارتی نفت در برابر غذا.
حال سوال این است آیا توافق کردیم که اروپا 
بحث س��ازوکار مالی را با ای��ران راه اندازی کند و 
تنه��ا بخواهد در بخش دارو و غذا ش��رایط را برای 
تهران تسهیل کند؟ مگر قرار نبود تمام تحریم های 
ضد ایرانی لغو ش��ود؟ این امیدواری و خوش بینی 
به اروپا قرار اس��ت تا چه زمان��ی ادامه پیدا کند؟ 
آیا زم��ان تصمیم گیری قاطعانه در برابر تمام این 

بی تعهدی های غرب  فرا نرسیده است؟ 
در ادام��ه گزارش روزنامه آلمانی آمده اس��ت؛ 
ش��رکت های اروپایی اقدامات اتحادیه اروپا در رد 
تحریم های آمریکا را نادیده گرفته اند و در راستای 
مناف��ع آمریکا حرکت می کنن��د و این یعنی، همه 

چیز برای هیچ.
اتحادی��ه اروپ��ا هیچ ش��رکتی را از پیامدهای 
تحریمی معاف نکرده است و به همین دلیل بیشتر 
آنه��ا روابط بازرگانی با ای��ران را متوقف کرده اند و 
یا به س��رمایه گذاری در این کش��ور پایان داده اند. 
فقط س��ه شرکت پیشنهاد حمایت اتحادیه اروپا را 

دریافت کرده اند و هیچکدام هم آلمانی نیستند.
شرکت فرانسوی توتال از پروژه چند میلیاردی 
خود در منطقه پارس جنوبی واقع در جنوب ایران 
چشم  پوشی کرده اس��ت. زیمنس، دایملر و دیگر 
ش��رکت های آلمانی هم همکاری خ��ود با ایران را 

متوقف کرده اند.
م��اه م��ی گذش��ته پ��س از اینک��ه دونال��د 

ترامپرئیس جمهور آمریکا اع��الم کرد که از توافق 
هس��ته ای با ایران )برجام( خارج می شود، اتحادیه 
اروپا به صورت یکجانبه س��اختاری را تصویب کرد 
تا به ش��رکت های اروپایی کمک کن��د تا با وجود 
تحریم های آمریکا، با ایران همکاری داشته باشند.

در ادام��ه این گ��زارش آمده اس��ت که با این 
وجود اتحادیه اروپا حتی کانال مالی ویژه پرداخت  
را ایجاد نکرده اس��ت؛ کانالی که امکان بازرگانی و 
داد و س��تد نفت ایران در برابر کاالهای اروپایی را 
فراهم می کند. قرار بود اس.پی.وی تا پایان س��ال 
201۸ نهایی ش��ود، اما تهدید تحریم های آمریکا 
این موضوع که چه کش��ور میزبان این س��از و کار 
باشد و چگونه باید از آن حمایت شود را در هاله ای 

از ابهام قرار داده است.

اینکه وضعیت اتحادیه اروپا در این زمینه چقدر 
بد است را »کالوس ارنست« نماینده پارلمان آلمان 
که ریاس��ت کمیته اقتصادی حزب چپ را بر عهده 
دارد، روش��ن کرد. وی گفت که قوانین مسدودساز 
کارایی ندارد و جدی گرفته نمی ش��ود. او از دولت 

خواسته تا در این زمینه روشنگری کند.
به نوشته هاندلزبالت، به نظر می رسد که  این 
تدابیر کامال شکس��ت خورده اند و برلین هم از این 
موضوع اط��الع دارد. »اولریش نوس��باوم« معاون 
وزی��ر اقتصاد آلمان هم در این مورد گفت که یک 
ش��رکت انرژی بریتانیایی و دو شرکت حمل ونقل 
فرانس��وی تنها ش��رکت های اروپایی هستند که از 

تحریم های آمریکا در امان هستند.
هفت شرکت آلمانی فعال در زمینه مواد خام، 

مس��ایل بازرگانی، حمل ونقل، خدمات و امور مالی 
به اطالع دولت رس��انده اند که به دلیل تحریم های 
آمریکا در روابط بازرگانی با ایران مشکل دارند. نام 
این شرکت ها جزء اطالعات طبقه بندی شده است 
و تنها نمایندگان پارلمان در جلسان ویژه پارلمان 

به آن دسترسی دارند.
سوئیس کوشیده تا بازرگانی با ایران را به وسیله 
کانال مالی ویژه پرداخت ملی خود امکان پذیر کند، 
ام��ا طبق آنچه ک��ه اتاق بازرگانی ایران-س��وئیس 
اع��الم کرده اس��ت، چنین کانالی، بیش��تر به امور 
داروی��ی می پردازد و این در ش��رایطی اس��ت که 
بروکس��ل می خواهد تا از اس.پ��ی.وی برای تمامی 
روابط بازرگانی اس��تفاده کند و کاربرد آن را فقط 
به دارو و مواد غذایی که برای اهداف بشردوس��تانه 

شامل معافیت می شوند، محدود نکند.
پایگاه خبری - تحلیلی پالیتیکو ضمن انتش��ار 
اظهارات سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا علیه تالش های 
ای��ن اتحادیه برای حفظ برج��ام، نظر یک دیپلمات 
اس��پانیایی درب��اره دالیل اعالم نش��دن جمع بندی 
اتحادیه اروپا درباره ایران و همچنین اعالم رس��می 
آغاز به کار ساز و کار ویژه اتحادیه اروپا با ایران موسوم 

به اس. پی.وی را منعکس کرده است.
در ابتدای این گزارش آمده اس��ت: دیپلماسی 
ظری��ِف اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هس��ته ای 
ایران در مواجهه با ی��ک وصله ناجوِر غیرمنتظره، 
دچار لغزش شده است: دعوای قدیمی بین اسپانیا 
و ایتالیا بر سر اینکه چه کسی در میز افراد موسوم 

به افراد بالغ متفکر بنشیند.
طبق گزارش این رس��انه آمریکایی، اسپانیا از 
اینک��ه اتحادیه اروپا از این کش��ور برای حضور در 
می��ز مذاکرات با ایران بر س��ر بحران یمن، دعوت 
نکرده اما از ایتالیا دعوت کرده است، عصبانی است 
و به همین دلیل در نشس��ت روز دوشنبه اتحادیه 
اروپا، مان��ع از صدور جمع بندی ای��ن اتحادیه در 

قبال ایران و همچنین اعالم اس. پی .وی شد. 

یک روزنامه آلمانی: سازوکار مالی چندان کارایی ندارد

اس.پی.وی ناکارآمد!

العربی الجدید:
توافق های اخیر دمشق-تهران، موجب تقویت نفوذ 

ایران می شود
یک وب��گاه خبری عرب��ی نوش��ت، توافقنامه های  رس�انه هم��کاری به امضا رس��یده میان تهران و دمش��ق ب�ازي 
موج��ب تقویت نف��وذ ایران و کمک به ناکام مان��دن تحریم های آمریکا 

علیه ایران می شود.
روزنامه العربی الجدید در یادداشتی با عنوان توافقنامه های تحکیم 
نفوذ ایران در س��وریه؛ آیا پادش پایان خدمت محسوب می شود؟ اسناد 
همکاری را که دیروز در دمش��ق با حض��ور مقامات ایران و در رأس آن 
معاون اول رئیس جمهور با مقامات سوریه به امضا رسید، موجب تقویت 
نف��وذ ایران در منطقه و کمک به ناکام مان��دن تحریم های آمریکا علیه 

ایران توصیف کرد.
در مقدمه این یادداش��ت آمده است: ایران نفوذ خود را در سوریه با 
دیدار اس��حاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران از دمشق و امضای 
توافق نامه ها و یادداشت های تفاهم جدید با نظام سوریه افزایش افزایش 
داد در ش��رایطی که نظام دمشق خواس��تار حفظ اتحاد خود با روس ها 
و ایرانیانی اس��ت که تصمیمات س��وریه را در س��طوح مختلف کنترل 
می کنند. به عقیده این وبگاه خبری، توافقنامه های جدید که ایران قصد 
دارد از طریق آن بخش عمده ای از حوزه بازس��ازی س��وریه را به دست 
آورد و چتر حمایتی ب��رای پیاده کردن برنامه های اقتصادی و فرهنگی 
ایران خواهد بود از نظر ایرانی ها پاداش پایان خدمتی است که در بیش 

از هفت سال گذشته به سوریه ارائه کردند.
س��وریه و  ایران یازده توافقنامه  و یادداش��ت تفاه��م ویک برنامه 
اجرایی برای تقویت همکاری میان دو کش��ور در حوزه اقتصادی وعلمی 
وزیر ساخت وسرمایه گذاری ومسکن در پایان 14 دوره کمیته مشترک 
عالی سوریه-ایران که در دمشق برگزار شده، امضا کردند.  تسنیم 

یک کارشناس مسائل بین الملل:
وئال را یکا با ایجاد ابرتورم می خواهد ونز   آمر

 به زانو در بیاورد
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکایی ها  ب��ه دنبال پای��دار کردن بحران و ت��ورم در ونزوئال نظ�����رگاه

هستند تا این کشور را به زانو در بیاورند.
حمید صالحی در نشست تخصصی بررسی آخرین تحوالت سیاسی 
ونزوئال و مداخالت غیرقانونی آمریکا در امور داخلی این کشور اظهار کرد: 
علیرغم ش��عارهایی که ترامپ برای رسیدن به قدرت مطرح کرده است 
به نظر می رسد که نظام دو قطبی یا چند قطبی در حال شکل گیری بود 
گرچه مستلزم ساز و کارهای جداگانه ای است و فشارها و تفرقه افکنی ها 
و دخالت هایی که انجام می دهند و قوانین بین المللی را زیر پا می گذارند 
گویای این مطلب است که سیاست خارجی آمریکا لجام گسیخته بوده 
و به حرف افرادی مانند بولتون و البی صهیونیست ها گوش می دهد که 

نمی دانند چه اتفاقی در دنیا در حال رخ دادن است.
وی اف��زود: همان طور که آمریکایی ها اعتقاد دارند سوسیالیس��ت و 
نظام های چپ گرایانه منسوخ ش��دند باید بدانند که دیگر جای افکاری 
مانند بولتونیس��م وجود ندارد. اگر واقعاً مدافع دموکراس��ی هستند باید 
بپذیرند که مادورو در ونزوئال ۶0 درصد آرا را کسب کرده و انتخاب شده 
است. این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: از این پس در 
دنیا قطب بندی به صورت فرهنگ ها، هویت ها و تمدن های جدید شکل 
خواهد گرفت که امیدواری��م این اتفاق بیافتد و آمریکایی ها تا االن هم 
نتوانس��تند اقدامات خود را به نتیجه برسانند و ظلمی که آنان می کنند 

روزی پایان خواهد یافت.
 وی اظهار کرد: آمریکایی ها به دنبال این هستند که در پی اتفاقات 
رخ داده در ونزوئال بحران و تورم را در این کشور پایدار کنند و ابرتورمی 

را به راه بیاندازند که دیگر راهی برای آن نباشد.  ایسنا  

اطالعاتی  گزارش جدید جامعه  آمریکا مبن��ی پایبندی ایران به راهب�����رد
تعهدات خود در قبال برج��ام، عالوه بر نقض ادعای 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کش��ور درباره یک 
واقعیت، بر اختالف و شکاف در هیات حاکمه آمریکا 

صحه گذاشت.
روس��ای اطالعات��ی آمریکا در جلس��ه اس��تماع 
تهدیدهای جهانی در کمیته اطالعات س��نای آمریکا 
برخ��ی از اصل��ی تری��ن ادعاهای سیاس��ت خارجی 
ترامپ را رد کردند و بر وجود اختالفات مداوم درباره 
نگرش جهان��ی خود با رئیس جمهوری آمریکا صحه 

گذاشتند. 
آنها ادع��ای ترام��پ درباره ب��ه اصطالح تالش 
فعاالنه تهران برای دس��تیابی به سالح هسته ای را به 
چالش کشیدند؛ ادعایی که ترامپ به بهانه آن ماه مه 
سال گذشته میالدی کشورش را از توافقی که حاصل 
دو سال مذاکرات پیوسته و اجماع چند کشور و تایید 

سازمان ملل بود، خارج کرد.
دانی کوتز مدی��ر جامعه اطالعاتی آمریکا درباره 
فعالیت های هسته ای ایران افزود: ارزیابی ما این است 
که ایران اکنون فعالیت های کلیدی توسعه تسلیحات 
هسته ای را که از نظر ما تنها برای تولید یک دستگاه 

هسته ای ضروری است، انجام نمی دهد.

جینا هاس��پل رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )س��یا( نی��ز در گزارش خود ب��ه قانونگذاران 
آمریکایی گفت که اکنون ایران از نظر فنی به توافق 

پایبند است. 
تارنمای بیزنس تایمز، درباره این گزارش جامعه 
اطالعاتی آمریکا نوش��ت: کاخ س��فید درباره گزارش 
کوتز هنوز واکنش��ی نش��ان ن��داده ام��ا تحلیلگران 
می گوین��د این گ��زارش اختالف چش��مگیری را که 
از آغاز دوره ریاس��ت جمهوری ترامپ وجود داش��ته 

است، نشان می دهد. 
آرون دیوی��د میلر مدی��ر برنام��ه خاورمیانه در 
اندیشکده مرکزتحقیقات وودرو ویلسون در واشنگتن 
گفت: وقتی کسی امروز به گزارش روسای اطالعاتی 
آمریکا درباره ایران و کره شمالی گوش می دهد، می 
تواند چنین نتیجه بگیرد که ترامپ در خارج شدن از 
برنامه جامع اقدام مش��ترک  و مذاکره با کره شمالی 

اشتباه کرده است.
لورا روزن خبرنگار دیپلماتیک تارنمای آمریکایی 
المانیت��ور، گزارش جامعه اطالعات��ی آمریکا را گویای 
ناکارآمدی سیاست ترامپ در قبال ایران ارزیابی کرد 
و نوشت: سیاست آمریکا در قبال ایران به اهداف خود 
دست نیافته و در حقیقت ممکن است غیرموثر باشد.

وی افزود: این گزارش موثر بودن سیاست دولت 

ترامپ در قبال ایران را با تردید مواجه کرد. 
روزن تصری��ح ک��رد، گزارش جامع��ه اطالعاتی 
آمریکا در بحبوحه تعدیل دیدگاه های مقامات وزارت 
امور خارجه آمریکا در خصوص نشس��تی در لهستان 
منتشر ش��ده که متحدان اروپایی درباره اهداف ضد 

ایرانی احتمالی آن ابراز تردید کرده اند. 
این نویس��نده به نقل از مقامات ارشد آمریکایی 
و لهس��تانی در گفت وگو با خبرنگاران در بروکس��ل 
نوشت، دستور کار نشست ورشو درباره صلح و ثبات 

در خاورمیانه خواهد بود.
تارنمای ش��بکه خب��ری تلویزیونی س��ی ان ان 
گ��زارش داد: ترامپ تاکنون مدعی ش��ده که ماندن 
در توافق هس��ته ای ایران به بروز رقابت تس��لیحاتی 
هس��ته ای جدیدی در خاورمیانه منجر خواهد ش��د. 
وی در ات��اق دیپلماتیک کاخ س��فید گفت: برای من 
محرز است که نمی توانیم طبق توافق کنونی ایران را 

از دستیابی به بمب هسته ای بازداریم. 
ترام��پ چنین اس��تدالل کرده که هر کش��وری 
که به ایران برای دس��تیابی به سالح هسته ای کمک 
کن��د، قویا تحریم خواهد ش��د. او توافق را به ش��کل 
وحش��تناکی یکجانبه خوانده و تفسیر غلطی از مفاد 
ای��ن توافق ارائه داده و ادع��ا می کند که این توافقی 

صلح را به ارمغان نخواهد آورد.  ایرنا 

گزارش جامعه اطالعاتی آمریکا چالشی برای ادعای ضد ایرانی ترامپ


