
واکنش موسوی به گستاخی 
وزیرخارجه آمریکا 

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: فقط یک رژیم 
یاغی و س��رکش بدون هیچگونه حس مس��ئولیت 
پذیری اخالقی، می تواند به زیر پا گذاشتن تعهدات 
بین الملل��ی خود و نقض قوانی��ن بین المللی افتخار 

کند.
س��یدعباس موس��وی در حس��اب کاربری خود در 
توئیتر، نوشت: سخنان من را به یاد بسپارید، هشت 
می ۲۰۱۸ فضاحت و رسوایی ابدی برای حاکمیت 

آمریکا باقی خواهد ماند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در س��الگرد خروج 
ای��ن کش��ور از برج��ام در توئیتی نوش��ته بود که 
بدون توافق هس��ته ای آمریکا امن تر است.باش��گاه 
خبرنگاران  سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه ایران 

شکست خورده است
یک��ی از نمایندگان برجس��ته مجل��س آمریکا در 
توئیتی نوشت: سیاست ضد ایرانی فشار حداکثری 
واش��نگتن به طور فاجع��ه باری شکس��ت خورده 

است.
آدام شیف نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا با نقل 
ای��ن توئیت نوش��ت: از آن زمان )خ��روج ترامپ از 
برجام( فشار حداکثری، ما را در آستانه جنگ قرار 
داده و ایران زمان گسست برای دستیابی به سالح 

هسته ای را کوتاه کرده است.
رئی��س کمیت��ه اطالعاتی مجل��س در ادامه افزود: 
داستان سرایی نمی تواند این سیاست را که به شیوه 

فاجعه باری شکست خورده، نجات دهد.
دو سال پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری 
تحریم های اقتصادی این کشور، واشنگتن اکنون به 
دنبال آن است تا با فشار بر شورای امنیت سازمان 
ملل، جل��وی پایان تحریم تس��لیحاتی ایران را که 
در برج��ام تصریح و در قطنامه ۲۲۳۱ تائید ش��ده 

بگیرد. فارس 

انتقال 9 تُن طال از ونزوئال به ایران 
شایعه ای بی اساس است

سفیر ایران در ونزوئال ضمن رد شایعات رسانه های 
غرب��ی در خص��وص انتق��ال 9 تُ��ن طال ب��ه ایران 
از ونزوئ��ال تصری��ح کرد که نه دول��ت ایران چنین 
محمول��ه ای را دریاف��ت کرده و ن��ه تاکنون بنزین 

ایران وارد ونزوئال شده است.
حجت اهلل سلطانی در این خصوص توضیح داد: »من 
دریافت 9 تُن طال توسط دولت ایران را رد می کنم. 
این یک شایعه بی اساس و در حقیقت تله رسانه ها 
اس��ت که در حالت انتش��ار و توزیع است و ادعایی 
کاماًل نادرس��ت است. وی با رد ادعاهای رسانه های 
غربی گفت: تا امروز، بنزین ایران وارد ونزوئال نشده 
است. تا امروز، دولت های دو کشور، گفت وگوهایی 
را در زمین��ه همکاری دوجانب��ه در زمینه تجاری 
انجام داده اند اما تاکنون سوخت ایران وارد ونزوئال 

نشده است. ایسنا 

اخبار

کارش��ناس مسائل بین الملل گفت: اروپا تالش دارد برجام 
را تا انتخابات ۲۰۲۰ ریاس��ت جمه��وری آمریکا به صورت 

کج دار مریز حفظ کند.
ابوالفضل ظهره وند با اش��اره به اظه��ارات فابیان مینفیش 
س��خنگوی وزارت امور اقتصادی س��وئیس مبنی بر اینکه 
تاکنون مبادله ای با کانال مالی س��وئیس انجام نشده است، 
گفت: کانال مالی س��وئیس آدرس غلط اروپایی هاس��ت که 

آمریکایی ها هم از آن استفاده می کنند.
او اف��زود: اروپایی ها ابتدا برای حف��ظ برجام در قالب برجام، 
مکانیسمی را تحت عنوان اس.پی.وی طراحی کردند تا بتوانند 
تحریم های آمریکا را دور زده و به تکالیف و مس��ئولیت های 
خ��ود در قبال توافق هس��ته ای عمل کنن��د؛ اس.پی.وی به 
کانال مالی اینستکس تنزل پیدا کرد، سپس اروپایی ها نشان 
دادند ناتوان تر از آن هس��تند که بتوان روی آنها حساب کرد. 
ظهره وند با اشاره به کانال مالی سوئیس گفت: نهایتا سوئیس 
با هماهنگ��ی آمریکا برای فریبکاری بحث��ی را تحت عنوان 
کانال مالی سوئیس و صرفا در حوزه دارو مطرح کرد؛ اما کل 

ای��ن ماجرا فریبکاری ب��وده و نباید به آن توجه کنیم، ضمن 
اینک��ه حجم تجارت دارویی ایران و نیازهایش، دهها و صد ها 
برابر آن چیزی است که کانال مالی سوئیس می خواهد تامین 
کند. س��فیر اسبق کشورمان در ایتالیا ادامه داد: آمریکایی ها 
هم در چارچوب فریبکاری خود وقتی با فش��ار افکار عمومی 
مواجه شدند، اعالم کردند که دارو تحریم نیست؛ این موضوع 
که غذا و دارو تحریم نیس��ت درست است، اما به شرط اینکه 

این اقالم را به صورت هدیه به ایران دهند.
او اضافه کرد: بر س��ر راه تج��ارت، خرید، معامله و دریافت 
با س��اختار تحریمی، ممنوعیت ها و مش��کالت پرداخت با 
مشکالت عدیده ای وجود دارد، بنابراین همه این موارد در 
چارچوب نظام تحریمی آمریکا با بن بست مواجه می شود.

ظه��ره وند تصریح کرد: به همی��ن دلیل در ظاهر برای اغوا 
و دادن آدرس غل��ط اظهار می کنند که غذا و دارو را تحریم 
نمی کنند، اما اگر قرار باشد خرید، بیمه اقالم و نقل و انتقال 
انجام ش��ود، در چارچوب تحریم های کلی پولی، بیمه ای و 

حمل و نقل قرار می گیرد؛ بنابراین قابل عمل نخواهد بود.
دیپلمات پیش��ین کش��ورمان تصریح ک��رد: معتقدم به این 
موضوعات نباید توجه کرد و باید مس��یر خود را طی کنیم؛ 
بحث کانال سوئیس و این قضایا می تواند افکار عمومی را از 
خباثت آمریکایی ها منحرف کند. او در پاس��خ به این سوال 
که آیا اروپا تالش دارد برجام را تا انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا به 
ص��ورت کج دار مریز حفظ کند یا خیر، تاکید کرد: بله قطعا 
همینطور است؛ ۱+۴ و به ویژه اروپا اظهار می کنند بیشترین 

به��ره امنیت��ی را از برجام برده اند، به هر روش��ی در تالش 
هستند تا بتوانند برجام را بدون پرداخت حفظ کنند.

ظهره وند ادامه داد: در همین راستا امید دارند که با انتخابات 
۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا، حزب دموکرات پیروز شود، 
که در این صورت می توانند روش گذشته اوباما را طی کنند 
و به سمت تغییر رفتار ایران و تحمیل محدودیت های پنهانی 
در قالب برجام ۲، ۳، ۴ و... پیش بروند تا به نقطه تغییر نظام 
ایران برسند. فابیان مینفیش، سخنگوی وزارت امور اقتصادی 
سوئیس با اشاره به کانال مالی تجارت بشردوستانه سوئیس 
که برای ارس��ال کاال های بشردوستانه به ایران شکل گرفته 
اظهار کرده که هیچ تراکنش��ی تاکنون انجام نگرفته اس��ت 
و به دلیل همه گیری کووید-۱9 این فرایند بیش��تر از آنچه 
فکرش را می کردیم زمان برده اس��ت؛ از س��وی دیگر مجید 
تخت روانچی نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد هم 
تحریم های یکجانبه آمریکا را همچون س��تون پنجم دشمن 
دانس��ت که به مب��ارزه ایران با وی��روس کرونا لطمه می زند؛ 
همچنین کانال انسان دوستانه سوئیس برای تامین نیاز های 

ایران ناکافی دانسته است. باشگاه خبرنگاران 

گزارش

س��فیر اس��بق ایران در اردن تاکید کرد: بعید اس��ت ایران 
و آمریکا ب��ه رویارویی نظامی و مس��تقیم در خلیج فارس 
برس��ند مگر آنکه یک خطای محاس��باتی از سوی یکی از 

دو کشور انجام شود.
نصرت اهلل تاجی��ک درباره تحوالت و وضعیت منطقه خلیج 
فارس در دوران ش��یوع ویروس کرونا گفت: نظریه پردازی 
درباره دوران پیشاکرونا و پساکرونا یک نوع اضافه برآورد و 
مفهوم سازی است و نه مشغول سازی .کرونا چنان شوکی 
به جه��ان وارد کرده که همگان به فکر آن هس��تند که از 
خود محافظت کنند و فرصت��ی برای تئوری پردازی فراهم 

نشده و مسائل مطرح شده هم مفروضات هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون ویروس کروتا تاثیری بر سیاس��ت 
خارجی کشورهای منطقه نگذاشته و موجب تغییر راهبردها 
نشده است، اظهار داشت: ش��اید کشورها از نظر عملیاتی، 
در ابت��دای امر مقداری به درون گرایی س��وق یابند اما در 
نهای��ت، کرونا می توان��د موجب همکاری ه��ای بین المللی 
در زمینه ه��ای مختلف  به ویژه آنچه به س��المت فردی و 
بهداشت عمومی ضربه می زند – را به همراه داشته و مورد 

توجه قرار دهد.
به گفته این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارجی، توجه به 
توس��عه همکاری های بهداش��تی، تغییرات اقلیمی، مسائل 
زیس��ت محیطی، آلودگی دریاه��ا، طوفان های گرد و غبار 
و پیش��روی ش��ن ریزها از جمله زمینه های مشترک برای 
همکاری کش��ورهای منطقه در دوران پس��اکرونا است که 
اگرچه در گذش��ته هم وجود داشته اما آنچنان مورد توجه 
نبوده است. تاجیک ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و تبدیل 
ش��دن به آن به یک همه گیری جهانی نش��ان داد ش��یوع 
هر نوع ویروس��ی می تواند زمینه س��از یک فاجعه در ابعاد 

بین المللی شود و همه کشورهای دنیا را درگیر آن کند.
وی روابط میان کش��ورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را 
ب��ا ایران را همچنان منجمد دانس��ت و تصریح کرد: روابط 
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس با ایران روابط 
شکوفایی نیست آنهم در منطقه حساسی که تولیدکننده و 

تامین کننده نیمی از انرژی دنیا است.
این کارش��ناس مسائل غرب آس��یا با اشاره به نقش تعیین 
کننده دخالت خارجی در روابط میان کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس اظهارداش��ت: روابط کشورهای منطقه مبتنی 
بر همکاری و براس��اس درک دغدغه ها و فهم مش��ترک از 
مسائل نیست که منجر به شکل گیری یک الگوی همکاری 

ش��ود. ش��اخصه مهمی هم از روابط میان شمال و جنوب 
خلیج فارس وجود ندارد که بتوان به آن اشاره کرد.

تاجیک ب��ا بیان اینکه برجام نتوانس��ت ب��ه انجماد روابط 
این کش��ورها با ایران پایان دهد، ابراز داش��ت: کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل عدم توسعه یافتگی فکر 
می کنند برجام و حل اختالفات ایران با غرب به ویژه آمریکا 
می تواند به هژمونی ایران و تغییر توازن کامل منطقه ای به 
س��ود تهران منجر ش��ود. به همین خاطر، آنها در ماجرای 
توافق هسته ای در مقابل ایران ایستادگی کردند. وی درباره 
تغییر رویکرد امارات نسبت به ایران طی یک سال گذشته 
هم بیان کرد: اگر قرار باش��د در کش��ورهای عربی حاشیه 
جنوبی خلیج فارس یک نوع تقس��یم بندی داش��ته باشیم، 
ع��الوه بر عمان که دغدغه ه��ا و ویژگی های خاص خود را 
در رابطه با ایران دارد، امارات کش��وری اس��ت که می تواند 

بیشترین همکاری و مراودات را با ایران داشته باشد.
این دیپلمات پیشین با تشریح ظرفیت های ایران در امارات 
یادآور شد: به دلیل میزان باالی حضور ایرانیان در امارات، 
حجم باال و سنگین س��رمایه گذاری آنها در امارات به ویژه 
در دوبی، نفوذ گس��ترده آنها در اقتصاد این کشور، قدمت 
روابط دو کش��ور، نزدیکی جغرافیایی و مس��ائل مش��ترک 
در امنی��ت مل��ی و همچنین س��وابق تاریخی، ام��ارات از 

ظرفیت های باالیی برای روابط نزدیک و گسترده ای با ایران 
در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است.

تاجی��ک ظرفیت ه��ای روابط ای��ران و امارات را بیش��تر از 
گفت وگوی وزرای امور خارجه دو کش��ور دانست و عنوان 
ک��رد: در عین حال امارات جاه طلبی هایی دارد و خیزهایی 
برداش��ته تا نقش و وزن ژئوپولتیکی خ��ود را در منطقه و 
جهان افزایش دهد اما از مش��کالتی برخوردار است که آن 
هم به حالت امارات گونه بودن این حکومت و شیخ نش��ین 

بودن آنها برمی گردد.
وی با یادآوری تحوالت خلیج فارس طی یک سال گذشته 
گفت: از حدود 9 ماه پیش و پس از وقوع انفجار نفتکش ها 
در نزدیک��ی بندر الفجیره و م��ورد هدف قرار گرفتن پهپاد 
آمریکایی توس��ط نیروهای مس��لح ایران، شوک زیادی به 
کش��ورهای جنوبی حاش��یه خلیج فارس به وی��ژه امارات 
وارد ش��د و بی تفاوتی ترامپ هم موجب شد تا اعتماد این 
کش��ورها به آمریکا کاهش یابد و رویکرد بهبود مناسبات با 

ایران را از خود نشان دهند.
این کارشناس مس��ائل خلیج فارس اظهار داشت: از سوی 
دیگر، برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ در دوبی هم موجب 
ش��د تا حکام دوبی که روابط بهتری با ای��ران دارند، برای 
برگ��زاری بدون حاش��یه و دردس��ر این نمایش��گاه پرونده 

مدیریت روابط با ایران را از ابوظبی بگیرند و عادی س��ازی 
روابط آغاز شد اما شیوع کرونا موجب تداوم آن نشد.

تاجیک درباره مناس��بات ایران و عربستان هم تصریح کرد: 
مهمترین داستان روابط ایران با کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس مربوط به عربستان سعودی است. عربستان بر 
مدار تعدادی از گسل ها و چالش های جمعیتی، دموگرافیک، 
سیاس��ی و اقتصادی ق��راردارد  و مانند یک دیگ، در حال 
جوش و غلیان اس��ت و در مس��ائلی هم مانند جنگ یمن 
در ی��ک باتالق قرار گرفته و بعید هم اس��ت که بتواند کار 

ویژه ای را انجام دهد مگر آنکه به آن پایان دهد.
وی ب��ا یادآوری اینکه ایران با عربس��تان مس��ئله دوجانبه 
مانند مسائل ارضی و مرزی ندارد، خاطرنشان کرد: مسائل 
می��ان تهران و ری��اض، رقابت های منطقه ای دو کش��ور و 
س��همی است که عربستان می خواهد به عنوان رهبر جهان 
ع��رب یا رهبر جهان اس��الم از منطقه غرب آس��یا به خود 

اختصاص دهد.
سفیر اسبق ایران در اردن اضافه کرد: براساس گزارش های 
منتشر ش��ده، سعودی ها به همراه اماراتی ها سرمایه گذاری 
سنگینی در البی پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ داشتند 
و خواس��ت آنها پیروزی ترامپ بود چراک��ه به گمان آنها، 
اوبام��ا در جهت حل اختالفات با ایران ب��ود و آنها را برای 
صلح س��رد با ایران و تغییر نقش در مناس��بات منطقه ای 

تحت فشار قرار داده بود.
تاجیک با بیان اینکه اختالفات میان ایران و عربستان باید با 
یکدیگر جداسازی شوند، ابراز داشت: به هر میزان که ایران 
و عربس��تان با یکدیگر اختالف دارند در مورد مسائلی نظیر 
نفت، حج و مسائل زیس��تی منطقه دارای اشتراک هستند 
و اینها می تواند زمینه های مس��اعدی برای بهبود مناسبات 
باش��ند. وی درب��اره رویاروی های ای��ران و آمریکا در خلیج 
فارس هم بیان کرد: بعید اس��ت ایران و آمریکا به رویارویی 
نظام��ی و مس��تقیم در خلیج فارس برس��ند مگر آنکه یک 

خطای محاسباتی از سوی یکی از دو کشور انجام شود.
این تحلیلگر مسائل سیاس��ت خارجی با اشاره به سیاست 
فش��ار حداکثری آمریکا علیه ایران یادآور ش��د: ترامپ در 
رویارویی با ایران، استراتژی مشخصی دارد و تالش می کند 
از طریق فشار حداکثری تنگ کردن حلقه اقتصاد بر گلوی 
مردم، ایران را از درون خالی کرده و مردم را به ش��وراندن 
علیه حاکمیت وادار کند وگرنه جنگ نظامی هزینه باالیی 

دارد و آمریکا خواهان دادن این هزینه نیست. ایرنا 
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کارشناس مسائل منطقه: 

مورخ آمریکایی:

 ایدئولوژی نفرت، شالوده سیاست 
آمریکا علیه ایران است

مورخ و اس��تاد دانش��گاه براون آمریکا، راهبرد دولت ترام��پ در قبال ایران 
را ایدئول��وژی س��تیزه جویانه و نف��رت توصیف کرد و گف��ت حجم تحریم و 

خصومت کاخ سفید علیه ایران هیچ توضیح منطقی و علمی ندارد.
اس��تیون کینزر افزود: غلبه ستیزه جویی و نگاه ایدئولوژیک بر سیاستمداران 

آمریکایی، مانع از درک درست نقش ایران در منطقه شده است.
وی ادامه داد: برای من همیشه سخت بوده که درک کنم چه چیزی تعیین 
کننده سیاس��ت ترامپ در خاورمیانه اس��ت. می دانیم سیاس��ت های ترامپ 

بسیار تابع اسرائیل و عربستان است.
نویس��نده کت��اب همه مردان ش��اه اضافه ک��رد: من همیش��ه فکر می کنم 
ش��کل گیری نوعی عمل گرایی در عربس��تان می تواند تغییراتی در سیاست 

ترامپ به وجود آورد. این که کسانی در ریاض به او بگویند شاید ما بتوانیم 
به نوعی با ایران به توافق برسیم.

کینزر تصریح کرد: به نظر من، نوعی احساس ایدئولوژیک، سیاست ترامپ را 
درباره ایران هدایت می کند. این ایدئولوژیک بودن از جمله در میان حامیان 

مالی کارزار انتخاباتی ترامپ هم دیده می شود.
وی اف��زود: نفرت��ی از ایران در دولت ترامپ موج می زن��د که واقعا ورای آن 
چیزی می تواند باش��د که ایران انجام داده است. ایران به آمریکا در گذشته 
ضرر زده است اما در مقابل آمریکا هم به ایران ضررهای بسیاری وارد کرده 
اس��ت. با این حال، س��طح نفرتی که در میان مقام های دولت ترامپ وجود 

دارد، در ورای همه این مسائل است.
این نویس��نده آمریکایی تصریح کرد: به نظرم یک عامل روان ش��ناختی در 
پس این تنفر وجود دارد. واضح نیس��ت البته که ریش��ه آن چیست؟ آیا این 
به موضوع اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری بر می گردد؟ آیا این مساله 
مرتبط با رقابت ایران و عربس��تان اس��ت؟ یا این موض��وع به تالش ما برای 

یافتن یک دشمن شریر مربوط است؟

کین��زر ادام��ه داد: به تاریخ که بنگری��د، همواره ما به دنب��ال یافتن نیروی 
ش��ریری بوده ایم که نم��اد تنفر ما از موج��ودی جهانی باش��د. این نیرو یا 

بربریسم یا آنارشیسم، کمونیسم یا تروریسم بوده است.
وی با بیان اینکه افرادی در آمریکا هس��تند که نام ایران برایش��ا  چون اسم 
رمز شرارت در جهان است، اضافه کرد: آنها به هیچ وجه فهمی از نقش ایران 
در منطقه  ندارند چرا که رسانه های ما پر از کلیشه هایی است که اسرائیل و 
عربس��تان از ایران ساخته اند. این مورخ آمریکایی خاطرنشان کرد: به همین 
خاطر است که تحریم پشت تحریم علیه کشوری وضع کرده ایم که در واقع 
در بسیاری عرصه های بلند مدت، منافع مشترک متعددی با ما دارد. خیلی 

بیشتر از کسانی که در خاورمیانه متحد ما نامیده می شوند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا ترامپ ممکن است به دنبال درگیری با 

ایران یا ماجراجویی خارجی برای انحراف افکار عمومی برود؟
کینزر در پاس��خ گفت: دونالد ترامپ  یک بار توییت مشهوری کرد که مراقب 
باشید اوباما برای انتخاب دوباره، جنگ با ایران راه نیندازد. من می خواهم این را 
یادآوری کرده باشم و امیدوارم که او از این توئیتش ایده نگرفته باشد. ایرنا

روابط کشورهای عربی خلیج فارس با ایران روابط شکوفایی نیست

آمریکایی ها تاکنون برای مبادله زندانیان پاسخی نداده اند
وزی��ر امور خارجه گفت که آمریکایی ها از س��ال ۱۳9۷ تاکنون به اعالم 

آمادگی ایران برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی پاسخی نداده اند.
محمدجواد ظریف اظهار داش��ت: در خص��وص مهاجران افغان که جان 
خود را از دست دادند، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی از همان 

ابتدای حادثه، بررسی ها را آغاز کردند، دوستان ما معتقد هستند که این 
حادثه در خاک افغانستان اتفاق افتاده و حادثه ای تلخ بوده است.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: به دلیل اهمیت افغانستان برای ایران و اهمیت 
روابط با این کش��ور، به پیشنهاد ایران قرار ش��د، یک هیأتی از ۲ کشور تشکیل 

شود و در آینده ای نزدیک در این زمینه اطالع رسانی خواهیم کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی به خبرگزاری صدا و سیما درباره بحث تبادل زندانیان 
بین ایران و آمریکا نیز گفت: از سال ۱۳9۷ تاکنون برای مبادله زندانیان ایرانی و 

آمریکایی از دولت آمریکا هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. تسنیم 

آمریکا در موضوع برجام در شورای حکام، کامال منزوی است
دیپلمات ارشد روس با رد ادعاهای آمریکا مبنی بر فاجعه بار بودن توافق 
هس��ته ای با ایران، تصریح کرد بس��یاری از کشورها موضع متفاوتی در 

مقایسه با واشنگتن دارند.
میخائیل اولیانوف در صفحه توئیتر خود نوش��ت: بس��یاری از کشورها 

موضع متفاوت��ی دارند. آنها معتقدند برجام یک ش��اهکار دیپلماتیک و 
کمک بزرگی به تقویت رژیم عدم اشاعه در جهان بود.

وی در واکنش به ادعاهای نیل گاردینر تحلیلگر سیاس��ت خارجی انگلیس��ی و 
از دس��تیاران پیشین مارگارت تاچر نخست وزیر س��ابق این کشور، توضیح داد: 
آمریکا به صورت ویژه در موضوع ]برجام[ در شورای حکام، در انزوای کامل قرار 
دارد اولیانوف پیش��تر درباره عواقب خروج آمریکا از برجام گفته بود: دو س��ال 
پیش در چنین روزی، آمریکا از برجام خارج ش��د. اکنون می بینیم که این گام، 

منجر به افول امنیت در خلیج فارس شده است. مهر 

هماهنگی امنیتی با روسیه، سوریه و ایران ادامه دارد
س��خنگوی رس��می فرمانده��ی عملیات مش��ترک عراق بر اس��تمرار 

هماهنگی با روسیه، ایران و سوریه برای مبارزه با داعش تأکید کرد.
سرلشکر تحسین الخفاجی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی عراق )واع( 
تصریح کرد که فرماندهی عملیات مش��ترک عراق با ائتالف بین المللی 

برای تعقی��ب بقایای داعش هم��کاری دارد و در انتظار مکانیزم جدید 
اس��ت. وی تصریح کرد که هماهنگی امنیتی چهارجانبه عراق با س��وریه، 

ایران و روسیه نیز همچنان ادامه دارد.  الخفاجی گفت: ائتالف چهارجانبه از لحاظ 
تبادل اطالعات بین اعضا واقعا مهم اس��ت. وی اش��اره کرد که فرماندهی عملیات 
مش��ترک با ائتالف چهارجانبه برای استفاده از این اطالعات جهت ضربه زدن به 
گروه تروریس��تی داعش، همکاری دارد. الخفاجی همچنین گفت که عملیات های 
امنیتی به صورت کامال حرفه ای از طریق هماهنگی و تالش های بیشتر آغاز شده 

است و عناصر داعش نمی توانند بر اوضاع امنیتی تأثیر گذارند. صداوسیما 

ظهره وند مطرح کرد

 تالش اروپا برای حفظ برجام تا برگزاری انتخابات 
ریاست جمهور آمریکا


