
نگرانی پلوسی از خصومت ورزی ترامپ 
علیه ایران 

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجش��نبه از 
اقدامات رئیس جمهور کش��ورش علی��ه ایران ابراز 

نگرانی کرد.
نانس��ی پلوس��ی گفت: نماینده های کنگره کماکان 
تصمی��م  درب��اره  ف��وری  و  ج��دی  نگرانی ه��ای 
رئیس جمه��ور ب��رای خصومت ورزی علی��ه ایران و 

نداشتن راهبرد برای ادامه مسیر نگران هستند.
رئیس مجل��س نمایندگان آمریکا این س��خنان را 
در جریان رأی گیری بر س��ر دو طرح که خواس��تار 
کاه��ش اختی��ارات ترامپ برای اق��دام نظامی ضد 
ایران هس��تند مطرح کرد. این مجلس، امروز به هر 

دو طرح رأی مثبت داد.
پلوس��ی در ادامه س��خنانش گفت: باید بگوییم هم 
دولت ه��ای جمهوری خواه و ه��م دموکرات اختیار 
کنگره برای اعالن جنگ را ربوده اند و حاال این کار 
به قدری گس��ترش یافته که عم��اًل آنچه در قانون 

اساسی است را از میان برده است.
وی در بخش دیگری از س��خنانش گفت: اشتهایی 
ب��رای جنگ در کش��ور ما وجود ندارد. الزم اس��ت 
در خصوص نحوه درگیر ش��دن و نحوه محافظت از 

مردم آمریکا بسیار محتاط باشیم.  تسنیم

انگلیس چالش های رابطه با ایران را رفع کند
س��فیر کش��ورمان در لندن از عالقه دولت انگلیس 
برای گسترش روابط با ایران نوشته است اما تاکید 
کرده برای رسیدن به نقطه مطلوب باید بر چالش ها 

غلبه کرد.
وحی��د بعی��دی ن��ژاد مهمترین چال��ش را  وجود 
تحریم ه��ای تحمیلی توس��ط آمری��کا عنوان کرده 
اس��ت چرا که  ارتباط نزدیکی بازارهای مالی لندن 

با واشنگتن است.
س��فیر کش��ورمان در ادامه به توافقات مهمی اشاره 
ک��رده که در دروه کوتاه پ��س از برجام بین ایران و 
انگلیس به امضا رسید از جمله توافق برای راه اندازی 
پنجمین نیروگاه خورش��یدی جهان در ایران، انعقاد 
خری��د هواپیما و  قطعات هواپیما با ش��رکت ایرباس 
و رولز رویس، و انعقاد قرارداد س��اخت بیمارس��تان 
و مراکز پیش��رفته مقابله با س��رطان در ایران  با یک 
ش��رکت معظم انگلیسی بود که با اتخاذ سیاستهای 
ترامپ و تهدیدهای بانکی به اجرا در نیامدند. بعیدی 
نژاد همچنین خاطر نش��ان کرده ک��ه این اقدامات 
نش��ان داد که پتانس��یل کافی برای گسترش روابط 

اقتصادی میان دو کشور وجود دارد.  ایسنا 

انتشار سی.ان.ان از سند دستور بازجویی 
ایرانیان در مرزهای آمریکا 

وب سایت ش��بکه خبری سی.ان.ان گزارش داد به 
یادداش��تی رسمی دس��ت یافته که نشان می دهد 
دولت آمریکا به افسران گمرگ  در مرز کانادا دستور 
داده تا مس��افران ایرانی تبار را بازداشت و بازجویی 
کنند. این شبکه خبری پیشتر این موضوع را اعالم 
ک��رد بود، اما اداره گم��رک و مرزبانی آمریکا آن را 
تکذیب کرده بود. در این سند با اشاره وعده انتقام 
س��خت مقام معظم رهبری آمده اس��ت: به همین 
دلیل سطح هشدار تهدید باال است. ماموران مرزی 
باید تمامی کس��انی که در ایران، لبنان یا فلسطین 
متولد شده اند را مورد بازرسی و پرسش قرار دهند. 
طی چند روز اخیر چندین شهروند بویژه دانشجوی 
ایرانی در فرودگاه و مبادی ورودی آمریکا بازداشت 
و مورد بازجویی قرار گرفته اند و حتی بعضی از آنها 

بازگردانده شدند.
بر اس��اس گ��زارش نیوی��ورک تایمز در م��اه اوت، 
واش��نگتن از ورود 16 دانش��جوی ایرانی به خاک 

آمریکا ممانعت به عمل آورده است. فارس

اخبار

باید ایران را از غنی سازی اورانیوم بازداریم
مس��ئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت ام��ور خارجه آمریکا در وزارت امور 
خارجه آمریکا اعالم کرد باید از غنی سازی اورانیوم در ایران جلوگیری شود.
برای��ان هوک در خصوص برنامه هس��ته ای ایران گفت: ای��ران از حد مجاز 
غنی سازی اورانیوم عبور کرده و سازمان انرژی اتمی این کشور نقش مهمی 

در این مسیر داشته است. ما باید از طریق فعال سازی قطعنامه های بین المللی 
از غنی سازی اورانیوم و توسعه برنامه هسته ای ایران جلوگیری کنیم.

این دیپلمات ارشد آمریکایی در ادامه ادعاهای بی اساس خود، ایران را تهدیدی برای 
جامع��ه جهانی خواند و گفت: ایران همچن��ان به تهدید امنیت جهانی و باج خواهی 

هسته ای ادامه می دهد. جامعه بین الملل باید با تهدیدهای ایران مقابله کند.
توافق هس��ته ای برجام س��ال 2015 میان ایران و پنج کش��ور عضو شورای امنیت 

به عالوه آلمان )موسوم به گروه 1+5( حاصل شد.   مهر 

شبانه روز پیگیر وضعیت دانشجویان ایرانی در چین هستیم
سخنگوی وزیر امور خارجه کشورمان از تالش های وزارت امور خارجه برای 
پیگیری وضعیت دانش��جویانی ایرانی در چین و مقابله با ویروس کرونا خبر 
داد و تاکید کرد این وزارتخانه تاکنون بر اس��اس تصمیم هیات دولت عمل 

کرده است.
س��ید عباس موس��وی نوش��ت: وزارت امور خارجه از روز اول پیگیر وضعیت 

دانش��جویان عزی��ز در ووه��ان بوده و ضم��ن هماهنگی تامین مایحت��اج برای این 
عزیزان، همه راههای ممکن برای حفظ س��المت آنها از جمله بازگش��ت موقت به 
ایران را پیگیری کرده اس��ت. همکاران ما در تهران و چین بی وقفه بصورت ش��بانه 
روزی پیگیر موضوع بوده و هس��تند. وی در توئیت��ی دیگر افزود: وزیر امور خارجه 
پیش��نهادهای متعدد برای رسیدگی به وضعیت ایرانیان مقیم چین و پیشگیری از 

انتقال ویروس کرونا به داخل کشور  را مطرح کرد.  فارس 

تحریم صالحی نشانه بن بست سیاست فشار حداکثری است
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تحریم رئیس سازمان انرژی 
اتمی توس��ط آمریکا گفت تنها عصبانیت و اس��تیصال آمریکا از به بن بست 

رسیدن سیاست فشار حداکثری را اثبات می کند.
سیدعباس عراقچی افزود که اقدامات اخیر در کاهش تعهدات هسته ای نشان 

داد، بر خالف آنچه برخی ادعا می کردند، نه تنها تمامی ظرفیت های هسته ای )از 
جمله غنی سازی و آب سنگین( دست نخورده باقی مانده اند، بلکه امروز توانمندی های 
ایران در حوزه فناوری صلح آمیز هسته ای اصوال قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. 
مع��اون وزیر خارجه کش��ورمان تاکید ک��رد: تحریم دکتر صالحی تنه��ا عصبانیت و 
استیصال آمریکا از به بن بست رسیدن سیاست فشار حداکثری را اثبات می کند. وزارت 
خزانه داری آمریکا اعالم کرد نام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در فهرست افراد تحت 

تحریم دفتر کنترل دارایی های خارجی قرار گرفته است.  صداوسیما 

سناتور روس:
  حمله موشکی ایران 

به عین االسد بسیار دقیق بود
عضو ش��ورای فدراسیون روسیه )سنا( حمله موشکی ایران 
به پایگاه آمریکا را بس��یار دقیق دانس��ت و گفت: ایرانی ها 
اجازه نمی دهند نیروهای خارجی که به طور غیرقانونی در 
خاورمیانه هستند، هر طور که دلشان می خواهد عمل کرده 

و قوانین بین المللی را نقض کنند.

س��ناتور ایگور م��ارازوف درباره پیامدهای حمله موش��کی 
انتق��ام آمیز ایران به پایگاه نظام��ی آمریکا در عراق )عین 
االس��د( گفت: من فکر می کنم که اقدام ایران جنبه تالفی 
جویانه داش��ت، ولی بس��یار دقیق و حمل��ه محدودی بود. 
تصور می کنم که این اقدام درستی بود و نیازی به قربانیان 
زیادی نبود تا بهانه ای برای سوء استفاده آمریکا در اجرای  
سیاس��ت مخ��رب خ��ود در خاورمیانه ش��ود. بنا ب��ر این، 
زیرس��اخت های آنها را از بین برد. ایران نش��ان داده است 
که دارای توان بالقوه جدی و س��الح های با دقت باالس��ت. 
ایرانی ه��ا می توانند از خود محافظت کنند و در عین حال 

اج��ازه ندهند که نیروهای خارجی که ب��ه طور غیرقانونی 
در خاورمیانه هس��تند، هر طور که دلشان می خواهد عمل 
کرده و قوانین بین المللی را نقض کنند. این سناتور روس 
ادام��ه داد: فک��ر می کنم ک��ه س��خنان آمریکایی ها جنبه 
تبلیغات��ی دارد و بیش��تر مربوط به جن��گ اطالعاتی علیه 

ایران است تا اینکه مبنای واقعی داشته باشد.
وی افزود: به عقیده من آمریکایی ها می خواهند روش های 
موس��اد در باره ترور رهبران ش��به نظامی��ان مخالف را در 
پیش بگیرند. ولی، مبارزه با س��ازمان های تروریس��تی یک 
چی��ز اس��ت و  ت��رور افرادی ک��ه به طور رس��می رهبری 

نیروهای مسلح کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند را 
برعهده دارند، منظور من ایران است، چیز دیگری است.

سناتور مارازوف ادامه داد: بنابراین، اگر آمریکایی ها در مسیر 
تروریس��م دولتی گام بردارند، ممکن است چنین اقدامات 
تالفی جویانه ای را از جان��ب ایران دریافت کنند و همواره 
در ترس حمله ب��ه نمایندگی های دیپلماتیک و نظامیانش 
که در خارج  و نه تنها در خاورمیانه هس��تند، به سر ببرند. 
این خطر تروریسم دولتی است. آمریکایی ها می توانند کار 
خطرناکی را شروع کنند اما دیگر قادر نیستند تبعات انجام 

آن را کنترل کنند.  تسنیم 

گزارش

ناظران سیاس��ی بر این باورند معامل��ه قرن، معامله ای مرده 
است و همانطور که رهبرعالی قدر انقالب نیز فرمودند هرگز 
محقق نخواهد شد و انتفاضه ای جدید میان ملت های منطقه 

اتفاق خواهد افتاد
ب��ه تازگی دونال��د ترامپ در مراس��می با حض��ور بنیامین 
نتانیاهو از طرح به اصطالح چشم انداز صلح موسوم به معامله 
قرنرونمای��ی کرد. رئیس جمهور آمریکا این طرح را گامی به 
س��مت صلح برای رژیم صهیونیستی توصیف کرد و مدعی 
ش��د که این طرح به مقابله ب��ا افراط گرایی کمک می کند. 
رئیس جمه��ور آمریکا همچنین گفت که اورش��لیم )قدس( 

پایتخت تقسیم ناپذیر اسرائیل باقی می ماند.
طب��ق ای��ن ط��رح، رژی��م صهیونیس��تی در ازای دریافت 
امتیازهای��ی فراتر از تعه��دات قبلی س��ازمان آزادی بخش 
فلسطین و قطعنامه های شورای امنیت، و الحاق بخش هایی 
از مناطق اشغال ش��ده به خاک خود، با تشکیل دولت نیمه 

مستقل فلسطینی موافقت می کند.
ترام��پ در منطقه ب��ا مخالفت ملت های روبرو اس��ت و در 
همین حال با حرکت به سمت معامله قرن عرصه را بر خود 
تنگتر می کند. طرحی که بط��ور حتم می تواند ترامپ را در 

باتالق جدیدی در خاورمیانه گرفتار کند.
ب��ا اعالم دولت ترامپ مبنی بر آغاز مرحله سیاس��ی معامله 
قرن، تمامی گروه های فلسطینی در موضعی مشترک، ضمن 
اع��الم مخالفت با این طرح ترامپ، اعالم کردند این طرح به 
هیچ وجه اجرا نش��ده، به نتیجه نخواهد رس��ید. در همین 
زمینه ش��هرهای مختل��ف کرانه باختری و نوار غزه ش��اهد 
حضور مردم خش��مگین فلس��طین در اعتراض به این طرح 

آمریکایی بود.
مردم فلس��طین در قالب جمعیت های وس��یع به خیابان ها 
آمدند و اعتراضات وس��یعی هم اکنون در تمامی ش��هرهای 
فلس��طینی در جریان اس��ت. حضور فلس��طینی ها در کف 
خیابان آنقدر پر رنگ اس��ت که صهیونیس��ت ها را به هراس 
انداخت��ه و احتمال وقوع انتفاض��ه ای جدید را برای همگان 
مطرح کرده اس��ت. البته دستگاه های امنیتی و نظامی رژیم 
صهیونیس��تی پیش از این در خص��وص امکان وقوع چنین 
انتفاضه ای در صورت اجرای معامله قرن هشدار داده بودند. 
انتفاضه ای که اگر ش��کل بگیرد نتیجه ای طرحی اس��ت که 
دولت دونال��د ترامپ طی حاکمیتش 3 س��اله اش در رأس 

قدرت آمریکا برای فلسطین طراحی کرده است.
آنطور که تس��نیم نوش��ته؛ ای��ن در حالی اس��ت که ترامپ 
هم اکنون با حرکت های عظی��م و بی نظیر مردمی در نقاط 
مختلف منطقه از ایران گرفته تا عراق و لبنان مواجه است و 
طی آن احساسات ضدآمریکایی مردم منطقه به خوبی و در 

تظاهرات میلیونی به نمایش درآمده است.
طی 3 سالی که ترامپ همواره از معامله قرن سخن گفته است 
به رغم آنکه برخی حاکمان کشورهای عربی به ویژه حاشیه 
خلیج فارس از او حمایت کرده اند و در مسیر اقدامات او گام 

برداش��ته اند اما ملت های همین حاکمان همپیمان با ترامپ 
با مخالفت خود در مقابل خواس��ته های حاکمان مس��تبد و 
مزدور خود ایستاده  ند و همواره با طرح ترامپ برای فلسطین 
مخالف��ت کرده اند. این بدان معنا اس��ت که اگرچه حاکمان 
برخی کشورهای منطقه با ترامپ و صهیونیست ها همراهی 
کرده اند اما ملت های منطقه مخالف سیاس��ت های حاکمان 
کشورهای خود هس��تند. تظاهرات در مصر علیه انتقال گاز 
از رژیم صهیونیس��تی به مصر، تظاه��رات اردن در مخالفت 
با توافقات اقتصادی با صهیونیس��ت ها و برخی اعتراضات در 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس بخصوص بحرین که میزبان 
بخش��ی از مذاکرات معامل��ه قرن بود همگی نش��ان از این 
مخالفت با آمریکایی ها دارند و نشان می دهد که با رونمایی 
از این طرح در واقع بر شدت احساسات ضدآمریکایی افزوده 
ش��ده و ترامپ و تیمش باید ش��اهد فاز جدیدی از خروش 

ضدآمریکایی در منطقه باشد.
مجموع آنچه در منطقه غرب آس��یا می توان مشاهده کرد و 
در حال تکمیل اس��ت این است که تمامی ملت های منطقه 
ب��ا حضور آمریکایی ها در منطقه مخالفن��د و آمریکایی ها با 
سیاست های حمایتی استبدادی شان با حفظ برخی حاکمیت 
های مس��تبد در منطقه تنها چند حاکم دست نشانده را با 
خود همراه کرده اند اما ملت های منطقه هیچ کدام خواستار 
حضور آمریکایی ها نیستند. حال با اعالم اجرایی کردن طرح 
موس��وم به معامله قرن ترامپ خ��ود را در گردابی جدید تر 
گرفتار می کند و ملت فلسطین را به سمت انتفاضه ای جدید 
س��وق می دهد. انتفاضه ای که ملت های منطقه با آن همراه 
و موافق اند. این بدان معنا اس��ت که هرچه ترامپ به سمت 
اجرای معامله قرن بیش��تر پیش ب��رود، ایاالت متحده را در 

باتالق منطقه بیشتر گرفتار می کند.

 بهترین راه حل درباره فلسطین 
طرح رهبری ایران است

در همین رابطه سفیر کشورمان در اسپانیا با تاکید بر اینکه 
دموکراتیک ترین راه حل درباره آینده فلسطین طرح رهبری 
ایران اس��ت، خاطر نشان کرد، این طرح بر اساس معیارهای 
موج��ود در جامعه جهانی کامال قابل قب��ول و دموکراتیک 

است.
حس��ن قش��قاوی در گفت وگو با خبرگزاری اسپانیایی اروپا 
پرس افزود، آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب از سه دهه گذشته 
طرح ایران را مبنی بر ضرورت بازگش��ت همه آوارگان بومی 
فلس��طین اعم از مسلمان، مس��یحی و یهودی به سرزمین 
اصلی و برگزاری رفراندوم در مورد تشکیل حکومت و آینده 

این سرزمین اعالم کرد.
وی تاکی��د کرد، ب��ی تردید این طرح بر اس��اس معیارهای 
موجود در جامعه جهانی به ویژه در غرب و اس��تانداردهای 

بین المللی، کامال قابل قبول و دموکراتیک است. 
وی در خص��وص طرح موس��وم ب��ه "معامله ق��رن" امریکا 
گف��ت: این معامل��ه یکجانبه و تحمیل��ی، همانند خنجری 
در قلب فلس��طینیان فرو رفته اس��ت. به موجب این توافق 
»گتوهای فلسطینی« )محله های مجزای فلسطینی( تشکیل 
می ش��ود که موجب متالشی شدن هویت تاریخی و تمدنی 

فلسطینیان می گردد.
وی افزود، این توافق اعالم رس��می شکست همه مذاکرات و 
توافق های قبلی است زیرا بر اساس این طرح دیگر چیزی به 

نام دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در فرانسه نیز معتقد است 
معامله قرن که ترامپ از آن رونمایی کرد حتی معامله لحظه 
و ثانیه هم نیس��ت. بهرام قاس��می خاطر نشان کرد: جهان 

و تاریخ بش��ری از این گونه متوهمان نااهل و معامالت »هیچ« 
بس��یار بخود دیده است. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه 

کشورمان عنوان کرد: حاکمیت و پیروزی از آِن ملت هاست.
معامله قرن مرده به دنیا آمد

سفیر پیشین ایران در مکزیک با بیان اینکه معامله قرن نمی تواند 
رژیم صهیونیستی را از اضمحالل قطعی آن نجات دهد، گفت: 

این طرح مرده به دنیا آمد.
محمدحس��ن قدیری ابیانه سفیر پیش��ین ایران در مکزیک و 
تحلیلگر مسائل استراتژیک در گفت وگو با فارس با بیان اینکه 
ترام��پ زودتر از موعد از طرح معامله قرن رونمایی کرد، گفت: 
او در حال اس��تیضاح ش��دن در س��نا اس��ت و می خواهد نظر 
سناتورهای صهیونیس��ت اعم از دموکرات و جمهوریخواه را به 
نفع خویش جلب کند، به همین دلیل نیاز داش��ت مش��خص 
کند که در طرح خویش چه امتیازات گسترده ای را برای رژیم 

صهیونیستی در نظر گرفته است.
وی افزود: معتقدم ترامپ در رای گیری س��نا حتی تعدادی از 
سناتورهای دموکرات و در عین حال طرفدار رژیم صهیونیستی 
را به خود جلب کرده، به نحوی که رای به استیضاح او ندهند؛ لذا 
ترامپ از استیضاح جان سالم به در خواهد برد، اما با این اقدام،  
پرده از روی چهره صهیونیستی کاخ سفید بیش از پیش کنار 
رفت. سفیر پیشین ایران در مکزیک با بیان اینکه طرح معامله 
قرن مرده به دنیا آمده است، اظهار داشت: این طرح در حقیقت 
س��قط شد و نه تنها نمی تواند به نفع رژیم صهیونیستی باشد، 
بلکه موجب اتحاد بیشتر نیروهای فلسطینی شده و نشان داد 
که مذاکره با رژیم صهیونیستی بی فایده است. قدیری ابیانه با 
بیان اینکه بعد از این طرح، مبارزات مسلحانه علیه این رژیم اوج 
خواهد گرفت، یادآور شد: دست حکومت هایی که با این طرح 
همراهی کرده یا در مقابل آن سکوت می کنند نیز بیش از پیش 

برای ملت هایشان رو خواهد شد.
وی بر این باور است که این طرح نمی تواند رژیم صهیونیستی را 

از اضمحالل قطعی آن نجات دهد.
این تحلیلگر مسائل استراتژیک خاطرنشان کرد: دولت آمریکا 
با این طرح، منافع ملی کشورش را فدای منافع صهیونیست ها 
کرده اس��ت. قدیری ابیانه با بیان اینکه فلسطین از نهر تا بحر 
یعنی کل س��رزمین فلسطین آزاد خواهد شد، متذکر شد: اگر 
آمریکایی ها مایل به کمک به شکل گیری یک حکومت یهودی 
هستند، می توانند بخشی از سرزمین آمریکا را برای شکل گیری 
چنین حکومتی اختصاص دهند. وی تصریح کرد: فلس��طین 
متعلق به فلسطینی ها اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی است، 
اما فلسطینی االصل نه کس��انی که مهاجرت کرده و با ترور و 
جنایت فلس��طینی ها را آواره و این س��رزمین را غصب کرده و 
به جنایاتی بدتر از هولوکاست، علیه فلسطینی ها دست زده  و 
می زنند. سفیر پیشین ایران در مکزیک در پایان خاطرنشان 
کرد: صهیونیس��ت ها نیز متوجه شده اند که روند اضمحالل 
رژیم صهیونیس��تی و شکس��ت های پی در پی آن، ۴0 سال 

است که با پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده است.
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