
تبریک ظریف به وزیر خارجه 
جدید عمان

ظریف وزیر خارجه کش��ورمان در حساب توئیتری 
خود نوش��ت: تعیی��ن بدربن حمد البوس��عیدی به 
عنوان وزیر خارجه کش��ور برادر عمان را به ایشان 
تبری��ک و تهنیت عرض می کنم.محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه کش��ورمان در حساب توئیتری خود به 
بدر بن حمد البوس��عیدی تبریک گفته و نوش��ته 
است: برای برادر »بدر« که این مسئولیت را از برادر 
بزرگوار  "یوسف بن علوی " تحویل گرفتند، آرزوی 
توفیق دارم وامی��دوارم در انجام وظیفه، از برادران 
خود در ایران یاری و مس��اعدت دریافت کند؛ برای 
یوسف بن علوی نیز آرزوی صحت و سالمتی دارم.

 تسنیم

حزب اهلل درگذشت آیت اهلل تسخیری 
را تسلیت گفت

جنبش  ح��زب اهلل لبن��ان در بیانیه ای درگذش��ت 
مش��اور عالی مق��ام معظم رهب��ری در امور جهان 
اسالم را تس��لیت گفت.جنبش حزب اهلل لبنان،  در 
بیانیه ای درگذشت آیت اهلل »محمد علی تسخیری« 
مش��اور عالی مق��ام معظم رهب��ری در امور جهان 
اسالم را تسلیت گفت.  در این بیانیه ضمن تسلیت 
درگذشت آیت اهلل تس��خیری آمده است:  »آیت اهلل 
تس��خیری نمونه عالمی مجاهد اس��ت که ش��ب تا 
صبح دست از فعالیت نکشید و بیماری و خستگی 
نیز تا آخرین لحظه عمر شریفش��ان نتوانست مانع 

ایشان باشد«. مهر

ایران حامی اصلی مقاومت 
نماین��ده جهاد اس��المی فلس��طین در لبنان اقدام 
رس��می امارات در عادی س��ازی روابط با دش��من 

صهیونیستی را محکوم کرد.
 »احس��ان عطایا« نماینده جهاد اس��المی در لبنان 
اعالم کرد که اقدام امارات در عادی روابط با دشمن 
صهیونیس��تی به صورت رس��می اوج شکس��ت در 
برابر صهیونیس��تهایی به شمار می رود که قدس و 
فلس��طین را اش��غال و غزه را محاصره کرده اند.وی 
افزود: امارات پیش از این نیز روابط خود را با دشمن 
صهیونیستی عادی کرده بود اما این روابط در پشت 
پرده قرار داش��ت اما ابوظبی امروزه به آن افتخار و 

آن را یک دستاورد تلقی می کند. القدس

اخبار

همکاری چین و ایران راهکار مقابله 
با آمریکا

تارنمای خبری »چانل نیوز« از رس��انه های خبری 
ش��رق آسیا در تازه ترین تحلیل خود، برنامه جامع 
هم��کاری های ۲۵ س��اله ایران و چی��ن را یکی از 
راهکارهای دو کش��ور برای مقابله با سیاست های 

آمریکا در منطقه دانست.
»چانل نیوز« در گزارش��ی با اشاره به اینکه آمریکا 
م��ی خواهد کمرنگ تر از قبل در خاورمیانه حضور 
داش��ته باشد نوش��ت: همزمان روابط چین و ایران 
گرمتر ش��ده اس��ت و این به معنای آن اس��ت که 
آمریکا برای تحت فش��ار گذاش��تن کشورها از این 
پ��س راه همواری در پیش خواهد داش��ت.تارنمای 
خب��ری چانل نی��وز متعلق به ش��رکت مدیا کورپ 
س��نگاپور اس��ت که یکی از دفاتر منطقه ای آن در 

هنگ کنگ مستقر است.
این رس��انه با اشاره به اینکه طرفین رایزنی هایی را 
درب��اره این برنامه از مدت ها قب��ل انجام داده اند، 
نوشته اس��ت: آنچه مشخص اس��ت اینکه این یک 
برنامه راهبردی است که زمینه های مختلف شامل 
انرژی، س��اختارهای زیربنایی، تجارت،  مخابرات و 
عرص��ه های دیگر را دربر م��ی گیرد.چانل نیوز می 
افزای��د: برای آمریکا یکی از برنامه ها این اس��ت که 
حضوری نه چندان گسترده مانند قبل در خاورمیانه 
داش��ته باشد اما رابطه چین و ایران متفاوت است و 
این باعث می ش��ود تا منافع طرفی��ن از این برنامه 
همکاری حاصل ش��ود چین ه��م نقش فعالتری در 
خاورمیانه ایفا خواهد کرد.گزارش تاکید می کند که 
به هر صورت نزدیکتر شدن چین و ایران به یکدیگر 
در چارچ��وب ای��ن برنام��ه راهبردی، ب��رای غرب 
بخصوص آمریکا خرسند کننده نیست اما بی تردید 
برای چین کشوری مانند ایران، یک شریک کلیدی 
تجاری و راهبردی محسوب می شود و منبع بزرگی 
برای عرضه انرژی اس��ت.در تحلیل این رسانه آمده 
است که دو کشور در زمینه های مختلف با یکدیگر 
همکاری دارند چین همچنان به روابط تجاری قوی 

با ایران ادامه می دهد. ایرنا

گزارش

گزارش

گویا شکس��ت در ش��ورای امنیت بر س��ر تمدی��د تحریم 
تسلیحاتی ایران برای آمریکا کافی نبوده است و سران این 
کشور به دنبال شکستی دیگر هستند چنانکه وزیر خارجه 
آمریکا از قصد مقامات واش��نگتن برای طرح دادخواس��تی 

علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل خبر داد.
 ش��بکه خبری الجزیره به نقل از مناب��ع دیپلماتیک اعالم 
کرد که »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا روز پنجش��نبه 
با تسلیم شکایت نامه ای به رئیس شورای امنیت، ایران را به 

»نقض توافق هسته ای« متهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای با اشاره به 
گفت وگوی تلفنی پمپئو ب��ا »هایکو ماس« همتای آلمانی 
خ��ود اعالم کرد: »وزی��ر خارجه پمپئو بر ضرورت پاس��خ 
متحد فراآتالنتیک جهت پاسخگو ساختن ایران و تضمین 
پایبندی شورای امنیت به حفظ تعهداتش در جهت حفظ 

صلح و امنیت بین المللی تأکید کرد«.
خبرن��گار تلویزیون »العربی« هم ب��ه نقل از دیپلمات ها در 
یک پیام توئیتر نوش��ته اس��ت که »انتظار م��ی رود پمپئو 
برای احیای تحریم های س��ازمان مل��ل علیه ایران و دیدار 
با آنتونیو گوترش دبیر کل س��ازمان ملل احتماالً پنجشنبه 
به نیویورک سفر خواهد کرد«.این در حالی است که حتی 
شخص »جان بولتون« مشاور پیشین و اخراج شده »دونالد 
ترامپ« که دش��منی وی با ایران بر کسی پوشیده نیست، 
در مقال��ه ای در روزنامه وال اس��تریت ژورنال با اش��اره به 
تصمی��م رئیس جمهور آمریکا برای فعال کردن مکانیس��م 
ماشه در برجام، نوشت:« دولت آمریکا تهدید کرده که اگر 
تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران شکست بخورد، مکانیسم 
ماش��ه را فعال کرده و همه تحریم های تعلیق ش��ده را باز 
می گرداند؛ اما حامیان توافق اس��تدالل می کنند از آنجایی 
که واش��نگتن از این توافق خارج شده، در جایگاهی نیست 

که مفاد آن را فعال کند. آنان حق دارند«.
در این میان خبرگزاری آمریکایی نوشت تالش آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل علی��ه ایران از طریق 
»مکانیسم ماشه«، به انزوای بیشتر واشنگتن منجر می شود 
و در عین حال اعتبار سازمان را زیر سوال خواهد برد.پس از 
شکست قاطع قطعنامه آمریکا علیه ایران در شورای امنیت 
س��ازمان ملل، واش��نگتن قصد دارد در یک مانور سیاس��ی 
ب��ه ندرت مورد اس��تفاده قرار گرفته، خواس��تار بازگش��ت 
تحریم های س��ازمان ملل علیه تهران ش��ود. اقدامی که به 
گزارش خبرگزاری آمریکایی »آسوش��یتد پرس«، احتماالً 
دولت ترامپ را منزوی ت��ر خواهد کرد و بحران اعتبار برای 
سازمان ملل ایجاد می کند. تحریم های سازمان ملل پس از 

امضای برجام در سال ۲۰۱۵ لغو شدند و آمریکا که عضوی 
از این توافق بود به دس��تور »دونالد ترامپ« سال ۲۰۱۸ از 
آن خارج ش��د. حاال آمریکا که بعد از تالش��ی طوالنی مدت 
نتوانس��ته نظر اعضای شورای امنیت را برای تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ایران که ماه اکتبر منقضی می شود، جلب کند، 
دور جدیدی از حمالت علیه ایران را آغاز کرده است.»مایک 
پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا قرار اس��ت روز پنجش��نبه به 
نیویورک برود و رئیس ش��ورای امنیت را از تصمیم آمریکا 
برای فعال کردن مکانیسم ماشه »اسنپ بک« که در قطعنامه 
۲۲۳۱ ذکر شده، مطلع کند. طبق این بند از برجام، اعضای 
توافق هس��ته ای ایران می توانند در رون��دی پیچیده که با 
وتو نمی توان آن را مس��دود کرد، خواس��تار بازگشت همه 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران شوند.
وزیر خارجه کنون��ی آمریکا ویدئوی��ی از اظهارات همتای 
خود در دولت پیشین این کشور را به اشتراک گذاشت که 
در آن درباره توانایی واش��نگتن برای بازگرداندن یکجانبه 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران صحبت می کند.»مایک 
پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا با نقل قول جمالت »جان 
کری« وزیر خارجه دولت پیش��ین کاخ س��فید، مدعی شد 
واشنگتن می تواند تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران 

را که ذیل برجام لغو شده بود، بازگرداند.
این در حالی اس��ت که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر وعده 
توافق قریب الوقوع با ایران را پس از پیروزی خود تکرار کرد.
دونالد ترامپ در حضور جمعی در ایالت آریزونا با تکرار این 
ادعا که ایران خواس��تار پیروزی ج��و بایدن نامزد دموکرات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا است، گفت: )اگر من پیروز شوم( 
در ماه اول یا زودتر به توافقی با ایران دس��ت خواهیم یافت.
وی ادعا کرد: ایران بس��یار مش��تاق انجام دادن یک توافق 

است. اما من گفتم که تا پس از انتخابات صبر کنیم.
ترامپ اف��زود: آن ها هم می خواهند صب��ر کنند، چرا که 
فرصتی وجود دارد که اگر بایدن در انتخابات پیروز ش��ود، 
مانند قب��ل ۱۵۰ میلیارد دالر دیگر  به آنها بدهند. )توافق 
هس��ته ای( احمقانه تری��ن توافقی بود که تا به حال وجود 
داش��ته است.او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا طبق 
ادعای مطرح ش��ده در یک گزارش اطالعاتی آمریکا مبنی 
ب��ر این که ای��ران به طالبان پاداش داده اس��ت تا نظامیان 
آمریکایی را مورد هدف قرار دهند، اقدامی علیه ایران انجام 
خواهد داد، گفت: به زودی خواهید دید. نمی خواهم درباره 
آن صحبت کنم ام��ا به زودی خواهید دید.ادعای پرداخت 
پ��اداش از س��وی ایران ب��ه طالبان در حالی مطرح ش��ده 
اس��ت که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 

کش��ورمان روز سه شنبه در واکنش به ادعای سراسر کذب 
منتشره در برخی رس��انه های آمریکایی مبنی بر پرداخت 
پول از س��وی کش��ورهای دیگر ب��ه طالبان برای کش��تن 
س��ربازان آمریکایی در افغانس��تان اظهار داشت: آمریکا در 
باتالقی خودس��اخته در افغانس��تان گرفتار ش��ده و خون 
س��ربازان آمریکایی هزاران مایل دورتر از وطنش��ان بخاطر 
سیاس��تهای غلط حاکمان کاخ سفید ریخته می شود، که 
البته نتیجه ای نیز جز سال ها جنگ و خونریزی برای مردم 

بیگناه افغانستان نداشته است. 
از سوی دیگر نماینده کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد: 
آمریکا باید از نشست قبلی شورای امنیت که توانست فقط 
جمهوری دومنیکن را با خود همراه کند، درس بگیرد. مجید 
تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
در س��ازمان ملل، تالش آمریکا برای ارائه شکایت جدید از 
ایران به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را سیاستی شکست 
خورده خواند. روانچی با طرح این س��وال که سیاس��تی که 
باع��ث انزوای آمریکا و نمایش جهانی این انزوا در ش��ورای 
امنیت ش��ود و حتی شرکای نزدیک ش��ان نیز آن ها را تنها 
بگذارند، چه سیاستی اس��ت؟ گفت: آمریکا باید از نشست 
قبلی شورای امنیت که توانست فقط جمهوری دومنیکن را 
با خود همراه کند، درس بگیرد. سفیر و نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل، اعمال فشار و تحریم های مختلف بر مردم 
ایران را نتیجه "بی سیاس��تی" کاخ س��فید خواند و افزود: 

هرچه باشد، اسمش را نمی شود دیپلماسی گذاشت.
از سوی دیگر یک رسانه آمریکای التین با اشاره به شکست 
اخیر آمریکا در شورای امنیت درموضوع قطعنامه ضدایرانی 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی، آن را گامی دیگر در مسیر 
ایستادگی جهان در برابر یکجانبه گرایی واشنگتن دانسته و 
با برشمردن گوشه ای از جنایات تاریخی آمریکا، برضرورت 
هوش��یاری بیشتر جامعه جهانی در برابر قانون شکنی های 

کاخ سفید تاکید کرده است.
تارنمای ش��بکه تله س��ور که بطور مشترک در چند کشور 
حوزه آمریکای التین فعال است و مقر اصلی آن در ونزوئال 
قرار دارد، روز چهارش��نبه در گزارش��ی نوشت: نشانه های 
ت��رس و واماندگ��ی واش��نگتن در برابر ایران، با شکس��ت 
قطعنام��ه ضّد ایران��ی برای تمدید تحریم تس��لیحاتی این 
کشور، بیش از پیش آشکار شد. این تصمیم شورای امنیت 
شکس��تی قطعی برای سیاس��ت خارجی آمریکا محسوب 
می ش��ود و تحریم تس��لیحاتی ای��ران در اکتبر آتی، طبق 
قطعنامه ۲۲۳۱ بیس��تم ژوئ��ن ۲۰۱۵ )۲۳ تیرماه ۱۳۹۴( 
به پایان خواهد رس��ید.این در حالی اس��ت که واشنگتن با 
کناره گیری یکجانبه خود از توافق برجام در ماه می ۲۰۱۸ 
)۱۳۹۶( و به کارگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران، 
دیگر امکان حضور در توافق یادشده را از دست داده است، 
چه رسد به اینکه بتواند به طور یکجانبه تحریمی که حدود 

یک ماه دیگر منقضی می شود، تمدید کند.
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در اقدامی که بیشتر می توان آن را تقالی سران سعودی 
برای عق��ب نماندن از امارات در مس��یر خوش خدمتی 
به کمپ ترامپ دانس��ت، کابینه رژیم س��عودی با متهم 
کردن ایران به مداخله در امور منطقه، گفت از هر اقدام 
بین الملل��ی که به متوقف کردن ای��ران در منطقه منجر 

شود، حمایت می کند.
 در ادامه همراهی برخی کش��ورهای عربی منطقه غرب 
آس��یا با سیاس��ت های ضد ایرانی آمریکا، رژیم سعودی 
بام��داد چهارش��نبه بار دیگر خواس��تار تمدی��د تحریم 
تسلیحاتی ایران شد. به نوشته خبرگزاری رسمی سعودی 
)واس(، کابین��ه این رژیم ش��امگاه سه ش��نبه با حضور 
»سلمان بن عبدالعزیز« شاه سعودی تشکیل جلسه داده 
و از جامعه بین المللی خواست نگذارد تحریم تسلیحاتی 
ایران منقضی شود.بر این اساس، کابینه رژیم سعودی با 
اتهام زنی به جمهوری اس��المی ایران، مدعی ش��د: »لغو 
هرگونه محدودیت تس��لیحاتی بین المللی از ایران، خواه 
ش��امل تسلیحات متعارف باشد خواه نامتعارف، منجر به 

ویرانی و افزایش درگیری ها در منطقه می شود«.
ریاض با ادعای اینکه منطقه غرب آس��یا از مداخالت ایران 

رنج کش��یده، تصریح ک��رد: »کابینه س��عودی از هر اقدام 
بین المللی که به متوقف ک��ردن »خرابکاری های ایران در 
منطقه منجر شود، حمایت می کند«. تالش های روز جمعه 
آمری��کا برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران در ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل با شکست مواجه شد.  پس از آشکار 
ش��دن نتایج آرای اعضای ش��ورای امنیت سازمان ملل در 
عصر جمعه )به وقت نیویورک( مشخص شد که تنها آمریکا 

و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رای مثبت داده اند.
انگلیس، فرانسه و آلمان و هشت کشور دیگر شورای امنیت 
س��ازمان ملل به این قطعنامه رای ممتنع داده و روس��یه 
و چی��ن نیز با این قطعنامه اب��راز مخالفت کردند.»مایک 
پامپئ��و«، وزیر خارج��ه آمریکا هم بعد از شکس��ت این 
قطعنامه بیانیه ای صادر کرد و گفت این کش��ور به تالش 
خود برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران ادامه خواهد 
داد. ادعاهای س��عودی علیه ایران در حال مطرح می شود 
که س��عودی خود را جامانده در خوش خدمتی به آمریکا 
می بیند و سعی دارد عقب ماندگی خود در برابر امارات را 
با س��ازش با رژیم صهیونیستی خدمات ویژه ای به ترامپ 

در انتخابات کرده است را جبران نماید. 

اتهام زنی برای عقب نماندن  از امارات
وزیر امور خارج��ه در گفت و گوی تلفنی با حنیف اتمر 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای کمک به روند صلح 

در افغانستان را اعالم کرد.
محمدجواد ظریف و حنیف اتمر دیروز تلفنی گفت و گو 
کردن��د.در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کش��ورمان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان مذاکرات صلح، 
ضرورت مذاکره بی��ن افغانی ها بدون مداخله خارجی و 
حفظ دستاوردهای ۱۸ سال گذشته و نیز آمادگی ایران 
ب��رای کمک به روند صلح مورد تب��ادل نظر قرار گرفت. 
در ای��ن گفتگوی تلفنی دو طرف در خصوص موضوعات 
حوزه روابط دو جانبه و خصوصا نهایی شدن سند جامع 
همکاری بین دو کش��ور نیز رایزن��ی کردند.حنیف اتمر 
اخیرا س��فری دو روزه به تهران داش��ت و ضمن دیدار با 
ظریف با دیگر مقامات ارش��د ایران��ی مالقات و به گفت 
و گو پرداخت.در س��فر ۲ روزه سرپرست وزارت خارجه 
افغانس��تان به ایران و رایزنی با مقامات ایرانی، دو طرف 
تواف��ق کردند که س��ند جامع همکاری ها را تا س��ه ماه 
آین��ده آماده کنند و ای��ران هم اعالم کرد آماده اس��ت 

میزبان مذاکرات بین االفغانی باشد.سید عباس عراقچی 
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز اخیرا به کابل رفت 

و با مقامات افغان از جمله اتمر دیدار کرد. 
در همی��ن ح��اال وزارت خارجه کش��ورمان در حس��اب 
توییتری اش در پیامی به مناس��بت س��الروز اس��تقالل 
افغانستان نوش��ت: روز استقالل افغانس��تان را به مردم 
بزرگوار و دولت جمهوری اس��المی افغانس��تان شادباش 
می گویی��م. برای خواه��ران و برادران افغانس��تانی خود 
صل��ح، آرامش و رف��اه آرزومندیم. ایران و افغانس��تان با 
برخورداری از اشتراکات فراوان دینی،  فرهنگی، تاریخی 
و همسایگی خوب، همواره درکنار همدیگر خواهند بود. 
الزم به ذکر اس��ت طی ۱۹ س��ال حضور نیروهای غربی 
در افغانس��تان، این کش��ور با بحران های شدیدی همراه 
شده است چنانکه به رغم ادعاهای گذشته مبنی بر توان 
آمری��کا برای ایجاد ش��کاف میان گروه های تروریس��تی 
پنتاگ��ون به تازگ��ی گ��زارش داد که طالب��ان همچنان 
رواب��ط خود را با القاعده حفظ ک��رده و در برخی مواقع 
با همکاری یکدیگر به نیروهای امنیتی افغانستان حمله 

می کنند.

آمادگی ایران برای کمک به صلح در افغانستان

آمریکاباشکستدرقطعنامهتمدیدتحریمهایتسلیحاتیازایرانبهاتهامِنقضبرجامشکایتمیکند!

اصرار بر تکرار رسوایی در شورای  امنیت

تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی در تماس تلفنی با وزیر دفاع آلمان، ضمن 
درخواست برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، بر لزوم حفظ برتری هوایی 
تل آوی��و در منطقه تاکید کرد.  در ادامه درخواس��ت های متعدد و فش��ار 
گسترده مقامات رژیم صهیونیس��تی به کشورهای غربی و اعضای شورای 

امنیت برای افزایش محدودیت ها علیه جمهوری اسالمی ایران، »بنی گانتز« 
خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. گانتز  ضمن اعالم خبر تماس تلفنی 

با »آنه گرت کرامپ-باوئر« وزیر دفاع آلمان، نوشت: »من بر اهمیت اعمال تداوم تحریم 
تسلیحاتی ضروری بر ایران تاکید کرد«.وی همچنین افزود: »درباره تمرین های هوایی 
مشترک بین نیروهای نظامی اسرائیل و آلمان صحبت کردیم که تعهد عمیق دوجانبه 
ما به حفظ امنیت اسرائیل و همچنین جدیت اسرائیل در حفظ تداوم برتری نظامی 

نیروی هوایی ارتش را نشان داد؛ چیزی که ما هرگز درباره آن مماشات نمی کنیم«.

 به همکاری برای تقویت روابط چین و ایران امیدوارم
س��خنگوی جدید وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه توییترش به 
پیام تبریک س��خنگوی وزارت امور خارجه چین برای انتصابش به این 
س��مت، پاسخ داد. س��عید خطیب زاده، س��خنگوی جدید وزارت امور 
خارجه کش��ورمان در صفحه توییترش به پی��ام تبریک همتای چینی 

اش پاسخ داده و نوشت: از پیام صمیمانه شما بسیار سپاسگزارم. من هم 
به همکاری با همکاران ارجمند چینی مان برای تقویت روابط چین و ایران 

امیدوارم. لیجیان ژائو س��خنگوی وزارت امور خارج��ه چین در پیامی توییتری 
خطاب به خطیب زاده نوش��ت: تبریک به س��عید خطیب زاده برای انتصابش به 
س��خنگویی جدید وزارت امور خارجه ایران. به امید همکاری نزدیک با او برای 
ارتقای روابط چین-ایران. الزم به ذکر است روابط دو کشور بر اساس توافق ۲۵ 

ساله ای به عالی ترین سطح خواهد رسید. ایسنا 

اشتباه ترامپ در برابر ایران چه بود؟
مش��اور امنیت ملی س��ابق آمریکا در گفتگویی به زعم خود به تشریح 
اش��تباهات »دونالد ترامپ« در برابر ای��ران پرداخت. »جان بولتون« ، 
عدم اتخاذ سیاس��ت تغییر حکومت در ایران را اش��تباه دونالد ترامپ 
خواند و مدعی شد حکومت در ایران آسیب پذیر بوده و تنها راه تغییر 

آن از طریق مردم این کشور است.
بولتون مدعی ش��د: حکومت ایران آسیب پذیر اس��ت ولی تراژدی بزرگ 

این اس��ت که آمریکا و دیگر کش��ورها نتوانس��تند به مردم ایران کمک کنند که 
حکومت س��اقط شود. الزم به ذکر است بولتون در این مصاحبه بار دیگر بر لزوم 
تغییر حکومت در ایران تاکید کرد و خروج از توافق هسته ای با ایران را سیاست 
درس��تی عنوان کرد. در همین حال به گفته  بولتون، سیاس��ت خروج از برجام 

شکست نخورد ولی ناکافی بود.

در ادامه اقدامات روسیه مبنی بر آنچه کاهش تنش در منطقه 
می نامند،»سرگئی الوروف« و »هایکو ماس« در تماسی تلفنی 
درب��اره موضوعات مختلف از جمله پیش��نهاد رئیس جمهور 
روسیه در خصوص برگزاری نشستی در شورای امنیت برای 

بحث درباره خلیج فارس و ایران، گفت وگو کردند.

پیش��نهاد »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه درباره 
برگزاری نشس��تی با حض��ور اعضای دائم ش��ورای امنیت 
سازمان ملل به همراه ایران و آلمان  برای بحث درباره خلیج 
فارس و ایران، یکی از مهمترین موضوعات گفت وگوی تلفنی 
روز گذش��ته وزرای خارجه روس��یه و آلمان بود. »سرگئی 
الوروف« وزی��ر خارجه روس��یه و »هایکو م��اس« همتای 
آلمان��ی وی در این مکالمه ب��ر پایبندی به قطعنامه ۲۲۳۱ 
که پایه حقوقی بین المللی برای توافق هسته ای ایران ایجاد 
کرد، تاکید کردند.وزارت خارجه روسیه اعالم کرد: همانطور 
که اش��اره ش��د، امضای این توافق در سال ۲۰۱۵ دستاورد 

مهم سیاس��ی و دیپلماتیک بود که هدف از آن تقویت رژیم 
منع اش��اعه هسته ای و امنیت منطقه ای در خاورمیانه بوده 
اس��ت.پیش از این الوروف ب��ا »مایک پامپئ��و« وزیر امور 
خارج��ه آمریکا هم در این خص��وص تلفنی گفت وگو کرده 
بود. کرملین روز جمعه در بیانیه ای از خواس��ته »والدیمیر 
پوتین« برای برگزاری یک نشست آنالین با حضور پنج عضو 

دائم شورای امنیت و آلمان و ایران خبر داد.
پس از شکست قاطع قطعنامه آمریکا علیه ایران در شورای 
امنیت س��ازمان ملل، واش��نگتن قص��د دارد در یک مانور 
سیاس��ی خواستار بازگش��ت تحریم های سازمان ملل علیه 

تهران ش��ود. اقدامی که به گزارش خبرگ��زاری آمریکایی 
»آسوش��یتد پ��رس«، احتم��االً دولت ترام��پ را منزوی تر 
خواهد ک��رد و بح��ران اعتبار برای س��ازمان مل��ل ایجاد 
می کند.تحریم های س��ازمان ملل پس از امضای برجام در 
س��ال ۲۰۱۵ لغو ش��دند و آمریکا که عضوی از این توافق 
ب��ود به دس��تور »دونالد ترامپ« س��ال ۲۰۱۸ از آن خارج 
ش��د. حاال آمریکا که بعد از تالش��ی طوالنی مدت نتوانسته 
نظر اعضای شورای امنیت را برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران که ماه اکتبر منقضی می شود، جلب کند، دور جدیدی 

از حمالت علیه ایران را آغاز کرده است.  فارس

  گفتوگویروسیهوآلمان

دربارهپیشنهادپوتین


