
ایرانادعایپامپئوراردکرد
سللخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسللامی 
ایللران ادعللای بی اسللاس پامپئو مبنی بر ارسللال 
سللاح به طالبللان را رد کر د و  گفللت: آنچه امروز 
در افغانسللتان مللی گللذرد نتیجه جنللگ افروزی 
و مداخات آمریکا اسللت. سللعید خطیللب زاده با 
رد اتهامللات بی اسللاس  وزیرخارجلله آمریکا علیه 
کشورمان در خصوص ارسال ساح به طالبان اظهار 
داشللت : آنچه امروز در افغانستان می گذرد نتیجه 
جنگ افروزی و مداخات آمریکا در امور افغانستان 

فارس است.

دعوتمداخلهجویانهسفیرآمریکا
سللفیر ایاالت متحده آمریکا در کویت گفت، اتحاد 
کشورهای عربی حاشللیه خلیج فارس، سنگ بنای 
منافع مشللترک آمریکا و اعراب برای مقابله با نفوذ 
ایران است. »النا رومانوسکی« سفیر ایاالت متحده 
آمریکا در کویت بار دیگر اظهارت خصمانه ای علیه 
جمهوری اسللامی ایران عنوان کرد.رومانوسکی به 
روزنامه کویتی »القبللس« گفت که تداوم اختاف 
بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، »فقط به 

سود دشمنان ما خواهد بود«.

توضیحسفارتایراندراسپانیا
سفارت ایران در اسپانیا در مورد برقراری پروازهای 
هفتگی ایران ایر به اسپانیا پس از ۱۷ سال  بیانیه ای 
منتشر و توضیحاتی در مورد این پروازها ارائه کرد 
. در ایللن بیانیلله آمده اسللت : به دنبللال مجموعه 
اقدامات، تاش ها و رایزنی های انجام شده از سوی 
سفارت جمهوری اسامی ایران از طریق هماهنگی 
با سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمایی جمهوری 
اسللامی ایران )ایللران ایر( و همچنیللن نهادهای 
ذیربط داخلی در اسللپانیا، مجللوز پروازهای عادی 
ایران ایر در مسیر تهران ل مادرید ل تهران دریافت 
و بر همین اسللاس پروازهای آن شللرکت از تاریخ 
۲ سللپتامبر ۲۰۲۰ در روزهای چهارشنبه هر هفته 

ایسنا انجام خواهد شد.

اخبار گزارش

خیانللت امارات به فلسللطین و جهان اسللام 
با سللازش بللا رژیم صهیونیسللتی در حالی با 
محکومیت گسللترده جهانی همراه شده است 
که شللورای همکاری خلیللج فارس که برخی 
اعضایللش در کمللپ انتخاباتللی ترامپ حتی 
حاضر به کاسلله لیسللی و پادویی هسنند به 
جای محکللوم کردن امارات، انتقللاد ایران از 

خیانت امارات را محکوم کرده اند. 
دمیدن در شللیپور از سللر گشللادش گویا به 
امری عادی برای کشللورهای سازشکار عربی 
مبدل شللده اسللت که نمود آن را در مواضع 
آنهللا در قبللال سازشللکاری امارات بللا رژیم 
صهیونیسللتی می توان مشللاهده کللرد که به 
جای همراهی با ملتهایشان در محکوم سازی 
ایللن جنایت و خیانت به موضللع گیری علیه 

ایران پرداخته اند. 
دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مواضع 
رئیس جمهور کشورمان درباره روابط امارات 
بللا رژیم صهیونیسللتی را محکوم کللرد. دبیر 
کل شللورای همکاری خلیج فارس شامگاه با 
انتشللار بیانیه ای مواضع حسن روحانی رئیس 
جمهللور و دیگر مقامات ایرانللی درباره توافق 
امللارات و رژیم صهیونیسللتی را محکوم کرد 
و مدعی شللد این اظهارات باعث تشللدید بی 
ثباتللی و ناامنی در خلیج فارس می شللود و با 
روح منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی و 
مسیر دیپلماسللی در مغایرت است.  براساس 
گزارش شبکه العربیه، »نایف فاح الجرف« در 
ادامه بیانیه خود آورده اسللت، اعضای شورای 
همللکاری خلیج فارس علیلله هرگونه تهدید 

علیلله حاکمیللت امارات، امنیللت و ثبات این 
کشور در کنار ابوظبی ایستاده است. 

وی از ایران خواسللت براسللاس اصل حسللن 
همجواری و همسللایگی رفتللار کند و از زبان 
تهدیللد که باعث افزایش بللی ثباتی و ناامنی 
در منطقه میشود خودداری کند. پیش از این 
وزارت خارجه و همللکاری بین المللی امارات 
کاردار سللفارت جمهوری اسللامی ایران در 

ابوظبی را فراخوانده بود.
خبرگللزاری رسللمی امارات نوشللت: »در پی 
تهدیدات مطرح شللده در سللخنرانی "حسن 
روحانی" رئیس جمهللور ایران درباره تصمیم 
حاکمیتی دولللت امللارات و تهدیداتی که از 
سللوی وزارت خارجه ایران، سپاه پاسداران و 
دیگر مقامات ایرانی تکرار شللده، معاون وزیر 
خارجه امارات پیام اعتراض شللدیداللحنی را 
به سللفیر ایران تسلللیم کرد.«رئیس جمهور 
ایللران روز یک شللنبه در واکنش بلله توافق 
عللادی سللازی روابط میللان امللارات و رژیم 
صهیونیستی گفت: این روزها مواجه شدیم با 
یک کشور همسایه ما که خودش را به دشمن 
دنیای اسللام و منطقه و قاتل ملت فلسطین 
نزدیللک کرد و تصمیم گرفت خود را به رژیم 

صهیونیستی نزدیک کند. 
کشللور مسلللمانی که مردم متدینی و بسیار 
خوبللی دارد، حاکمانش فکللر می کنند اگر به 
رژیللم صهیونیسللتی نزدیک شللود اقتصاد و 
امنیت آن درسللت می شللود که این موضوع 
اشللتباه اسللت این اقدام صد در صد محکوم 
و غلط اسللت. این کار این حاکمان برای رأی 
آوردن یک نفر در واشللنگتن است.مشللخص 
نیست بیانیه دبیرکل شللورا مواضع دبیرخانه 

این سللازمان اسللت یا مواضع اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس.هفته گذشته دبیرخانه 
شورای همکاری که کشورهای بحرین، کویت، 
عمان، قطر، امارات و عربسللتان سعودی عضو 
آن هسللتند طللی بیانیلله ای مدعللی دخالت 
مسللتمر ایران در امور کشللورهای همسللایه 
شللد و اعام کرد که به همین دلیل خواستار 
تمدید تحریمهای  تسلللیحاتی ایران اسللت. 
»مطلق بللن ماجد القحطانللی« نماینده ویژه 
وزیر خارجه قطر برای مبارزه با تروریسللم در 
واکنش به این نامه گفته بود که مواضع توافق 
شده شورای همکاری خلیج  ]فارس[، همواره 
منطبق بر مصوبات نشست های وزرای خارجه 
کشللورهای عضو این شورا است نه بیانیه های 
دبیرکل که صرفا بیانگر دیدگاه دبیرخانه این 

شورا است.
در این میان در بعد دیگر ایران هراسی و برای 
مقصر جلوه دادن ایران به عنوان عامل سازش 
امارات، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعام 
کرد که تاشللهای صورت گرفته علیه ایران، 
کشللورهای عربی را به تللل آویو نزدیک کرد. 
بنیامین نتانیاهو مدعی شد: اسرائیل و امارات 
کشورهای میانه رویی هسللتند که با ایران و 
افللراط گرایللی مبارزه می کننللد و این امر با 
هدف جلوگیری از آسللیب زدن به خاورمیانه 

صورت می گیرد.
اما در ایللن میان یک روزناملله آمریکایی در 
گزارشی نوشت که درست یک روز از شادمانی 
دولت ترامللپ از توافق رژیم صهیونیسللتی-

امارات برای عادی سللازی روابط، واشللنگتن 
با شکسللت در شللورای امنیللت در خصوص 

قطعنامه ضدایرانی تحقیر شد.

در  »واشنگتن پسللت«  آمریکایللی  روزناملله 
گزارشللی با اشللاره به دو رخداد مهم اخیر در 
منطقه غرب آسیا یا همان عادی سازی روابط 
میان رژیم صهیونیستی و امارات عربی متحده 
و پللس از آن شکسللت قطعناملله ضدایرانی 
آمریکا در شورای امنیت نوشت که شادی روز 
پنجشللنبه واشنگتن از بهبود روابط اسرائیل-

امارات با شکست روز جمعه در شورای امنیت 
همراه شللد.در مقدمه این گزارش آمده است 
که روز پنجشللنبه، دولت ترامپ شادمان بود 
و »دونالللد ترامپ« رئیس جمهللور آمریکا در 
کاخ سللفید، توافللق »تاریخی« میللان رژیم 
صهیونیسللتی و امللارات عربی متحللده برای 

عادی سازی روابط را تحسین کرد.
ایللن روزناملله آمریکایی در اداملله به اهمیت 
عادی سللازی روابللط میان صهیونیسللت ها و 
امارات برای رژیم اسللرائیل و واشنگتن اشاره 
کرد و نوشت، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیللم صهیونیسللتی طرح های اشللغال کرانه 
باختللری را بللرای برقراری روابط رسللمی با 
امارات معلق کرد و ترامپ مذاکرات محرمانه 
میان نتانیاهو و »شللیخ محمد بن زاید« رهبر 
امارات را »عاشللقانه« توصیف کرد و از طرف 
دیگر »جرد کوشللنر« مشاور و داماد ترامپ از 
وقللوع یک »تغییر اسللتراتژیک« جدید تحت 

نظارت رئیس جمهور آمریکا خبر داد.
واشنگتن پسللت ادامه داد، با اینحال، یک روز 
بعللد از این عادی سللازی روابط میللان رژیم 
صهیونیسللتی و امللارات، روز جمعلله، ترامپ 
تحقیر شد و شورای امنیت پیشنهاد آمریکا را 
برای تمدید تحریم های تسلللیحاتی ایران که 
ظرف دو ماه آینده منقضی می شود، رد کرد.
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موضع سوال برانگیز شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از سازش کاری امارت 

پادویی خیانت کاران به فلسطین در کمپ انتخاباتی ترامپ 

دیداردستیارارشدظریفبابشاراسد
»علی اصغر خاجی« دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی 
که دیروز وارد سوریه شده با رئیس جمهور این کشور »بشار اسد« دیدار 
کرد.در این نشست درباره آخرین تحوالت سوریه و نیز تحوالت مربوط 
به روند سیاسللی با نزدیک شللدن موعد نشسللت کمیته قانونی اساسی 

سللوریه در ژنللو بحث و رایزنی شللد که دو طرف دیدگاه های مشللترکی 
داشتند.بشللار اسد تأکید کرد: علیرغم آنکه برخی تاش می کنند این کمیته 

را از وظایف و اهدافی که برای آن تشکیل شده، منحرف کنند و سازوکار اجرایی 
آن را تغییر دهند اما سوریه به این مسیر ادامه می دهد.همچنین طرف ایرانی در 
دیدار مذکور به ملت و دولت سللوریه برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر را تبریک 
گفت. خاجی  پیش تر »ولید المعلم« وزیر خارجه سوریه دیدار و درباره تحوالت 

فارس سیاسی و اوضاع منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد.

آمریکادربارهبرنامههستهایایرانمعقولباشد
وزارت خارجلله چین می گوید راه درسللت آن اسللت که آمریللکا با اتخاذ 
رویکردی معقول، به برجام و تصمیم های شورای امنیت احترام بگذارد.»ژائو 
لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین، از پیشنهاد والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه، مبنی بر برگزاری نشستی که به پرهیز از تقابل کشورهای 
شللورای امنیت در باب موضوع هسللته ای ایران منجر شود؛ استقبال کرد.

وی افزود: شکست قطعنامه آمریکایی، بار دیگر نشان داد که یکجانبه گرایی از 
حمایت جمعی برخوردار نیست و رفتار مبتنی بر هژمونی توفیقی )به پذیرفته شدن( 
ندارد.ژائو ادامه داد: آمریکا باید تحریم های یک جانبه اش را خاتمه داده و با بازگشت 
به مسیر درسِت احترام به برجام و تصمیم های شورای امنیت، رویکردی معقول پیشه 
کنللد. وی افزود: برای حفظ ارتباط نزدیک و همکاری با همه طرفین آماده ایم تا به 

ایرنا اتفاق، راه حلی سیاسی برای مسئله هسته ای ایران پیدا کنیم.

ایرانپرچمفلسطینراباالبرد
نماینده سللابق پارلمللان عراق با اشللاره به اینکه جهللان عرب به دو 
محور تقسیم شللده، گفت که ایران نخستین کشللوری بود که پرچم 
فلسللطین را برافراشللت. »عبدالرحمن اللویللزی« در یک گفت وگوی 
تلویزیونی تصریح کرد که اشغالگران آمریکایی تاش دارند تا عراق را 

به عادی سللازی روابط با رژیم صهیونیستی وادار سازند. نماینده سابق 
پارلمان عراق تصریح کرد: هدف از منازعات مذهبی در کشورهای عربی با 

هدف ایجاد ثبات در اسرائیل است. امارات عادی سازی کامل روابط با اسرائیل را 
اعام کرده است. شهروند عربی نیز با اقداماتی مشخص تحت فشار قرار می گیرد 
و فقیر می شود تا اسرائیل را بپذیرد و جایگاه عربی با این اقدام امارات دیگر دچار 
شکاف و شکستگی شده است. وی افزود: ما از عربها شعار نمی خواهیم. ما از آنها 

ایرنا می خواهیم که اقدامی مقابل اسرائیل انجام دهند. 

تحلیلگر معروف جهان عرب با اشاره به ناکامی واشنگتن در شورای امنیت 
علیه ایران نوشللت: رئیس جمهور آمریکا سللیلی دردناکی خورد و این به 

منزله پایان حکمرانی آمریکا بر سازمان ملل است.
»عبدالبللاری عطوان« در مطلبی در رأی الیوم با اشللاره به ناکامی آمریکا 
در شللورای امنیت علیه ایران آورده است: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا با شکست در تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای 
امنیت سیلی محکمی را دریافت کرد و مهم تر از آن عدم تأیید پیش نویس 
قطعناملله ضد ایرانی آمریکا در شللورای امنیت بود کلله فقط دومینیکن 
حامللی آن بود و یازده کشللور از جمله تونس بلله آن رأی ممتنع دادند و 

چین و روسیه هم با آن مخالفت کردند.
وی می نویسد: خطر این سیلی درد آور این بود که میزان اختافات میان 
آمریکا و شرکای اروپایی آن به ویژه فرانسه، انگلیس و آلمان که در میان 
کشورهایی بودند که رأی ممتنع دادند، عیان ساخت و این حامل این پیام 
بود که دوره ای که واشللنگتن بر سللازمان ملل حکمرانی می کرد و به نام 
جهان غرب سللخن می گفت، به سر رسیده است و شاید غیرقابل برگشت 
باشد.عطوان می افزاید: ایرانی ها که این پیروی را جشن گرفتند از برگه های 
خود به خوبی اسللتفاده کردند و آن هنگامی بود که قبل از رأی گیری به 
اروپایی ها هشللدار دادند که حمایللت از پیش نویس قطعنامه آمریکایی به 
پایان برجام منجر خواهد شللد و به نظر می رسد که این تهدید ثمر بخش 

بوده است.این تحلیلگر جهان عرب نوشت: حماقت و وقاحت ترامپ زمانی 
به اوج خود رسللید که تهدیللد به بازگرداندن تحریم هللا و تمدید تحریم 
تسلیحاتی با اجرایی کردن بند ذکر شده در برجام )مکانیسم ماشه( کرد؛ 
موضوعی که سللخره ناظران امور را برانگیخللت که چگونه می خواهد این 
بند برجامی که دو سللال قبل از آن خارج شللده است را اجرایی کند؟وی 
می نویسللد: رأی منفی چین و روسیه به پیش نویس قطعنامه آمریکایی و 
به شکست کشللاندن آن بدون نیاز به استفاده از حق وتو، نمایانگر میزان 
سسللتی و انزوای آمریکا در این سللازمان بین المللی و موضع گیری اعضا 
علیه رهبری واشللنگتن را نشان می دهد که در امتناع بیشتر آنها در رأی 

دادن در شورای امنیت عیان شد و این تحول بی سابقه ای است.
وی می نویسللد: ایران هللم اکنون از میزان قابل توجهی از انواع و اقسللام 
موشللک های دقیق برخوردار اسللت و در کنار آن توان چشمگیری هم در 
ساخت زیردریایی و قایق و کشتی های جنگی دارد؛ بر اساس گزارش های 
منتشللر شللده به نظر می رسد مسللکو با فروش جنگنده های سوخ و۵۷ و 
سللوخو ۳۵ که با همتایان آمریکایی اش برابری می کند و شاید هم بر آن 
برتری داشللته باشللد، به ایران موافقت کرده است. عاوه بر جنگنده های 
مذکور، روسللیه با فروش تانک های تی ۹۰ و موشللک های پیشللرفته اس 
۴۰۰ و بالگرد »کی ای ۵۲« به جمهوری اسللامی مشکلی ندارد. رهبری 
آمریکا بر دنیا به شللکل شللتابان با توجه به صعود رهبری چینی-روسی 
به جای آن در حال افول اسللت. شکست پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی 
آمریللکا در شللورای امنیت مهمترین گواه آن اسللت که بشللارت دهنده 

مهر غافلگیری های آتی است. 

»جان بولتون« که دشللمنی او با ایران بر کسللی پوشللیده نیسللت در 
اظهاراتی »دونالد ترامپ« را از پیگیری موضوع اسللتفاده از مکانیسللم 
ماشلله و بازگرداندن تحریم های ایران برحذر داشللت و اذعان کرد که 

مکانیسم ماشه ریسکی بی نتیجه و شکست خورده است.
»جان بولتون« مشللاور سللابق امنیت ملی دولت ترامپ در مقاله ای در 
روزنامه وال اسللتریت ژورنال با اشاره به تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام، نوشت: دولت 
آمریللکا تهدید کرده که اگر تمدید تحریم تسلللیحاتی ایران شکسللت 
بخورد مکانیسللم ماشلله را فعال کرده و همه تحریم های تعلیق شللده 
را باز می گرداند اما حامیان توافق اسللتدالل می کنند که از آنجایی که 
واشللنگتن از این توافق خارج شده، در جایگاهی نیست که مفاد آن را 
فعال کند. آنان حق دارند.بولتون در ادامه با اشاره به اینکه دولت دونالد 
ترامللپ رئیس جمهللوری آمریکا قصد دارد با اسللتناد به پاراگراف ۱۱ 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریم ها را علیه ایران بازگرداند، افزود: 

این زرنگی اسللت اگر بگوییم که به خاطر اهدافی که داریم عضو توافق 
هسللته ای هستیم اما برای چیزهایی که نمی خواهیم عضو آن نیستیم. 
این دلیل به تنهایی کافی اسللت که نتوان روند بازگشللت تحریم ها را 
فعال کرد.بولتون در بخشللی از این مقاله می نویسد: ممکن است توافق 
دوم بللا ایللران در »دولت بایدن« یا حتللی در دولت دوم ترامپ محقق 

شود.
خبللر دیگر آنکه معللاون وزیر خارجه روسللیه با بیان اینکه پیشللنهاد 
مسللکو برای نشسللت درباره ایران نبایللد به بعد موکول شللود، گفت 
مسللئوالن آمریکایی می دانند که رویکردهای یکجانبه گرایانه به نتیجه 
دلخواهشللان نرسیده است.از سللوی دیگر محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسللامی ایران  در توئیتی با اشللاره به اظهارات روز 
یکشللنبه جان بولتون مشاور سللابق امنیت ملی آمریکا عنوان کرد که 
توسللل ایاالت متحده به مکانیسللم حل اختاف منللدرج در قطعنامه 

۲۲۳۱ از اساس بدون مبنا است.

مکانیسم ماشه ریسکی بی نتیجه است 

بولتون هم آب پاکی را روی دست ترامپ ریخت 

اروپا از تهدید ایران ترسید

"
 "


