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تحمیل برجام به جای نظریه مقاومت ممکن نیست
نامه نگاری دو تشکل ایرانی و 
فلسطینی در قبال اقدام امارات

معاون بین الملل موسسه بین المللی و حقوق بشری 
صلح زیبا وعضو دفتر سیاس��ی و مسئول رسانه ای 
جبهه مردمی آزادی بخش فلس��طین در سوریه، در 
نامه نگاری ب��ا یکدیگر توافق اخیر ام��ارات و رژیم 
صهیونیس��تی را محکوم و بر ایجاد جبهه ای متحد 

علیه رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
در نامه های سامان نیازی، معاون بین الملل موسسه 
بین المللی و حقوق بش��ری صلح زیب��ا و انور رجا، 
عضو دفتر سیاسی و مسئول رسانه ای جبهه مردمی 
آزادی بخش فلس��طین در س��وریه تاکید شده که 
پیمان ش��کنان و منحرفان به سمت کودک کشان و 
غاصبان سرزمین های پاره تن اسالم ، هرگز سودی 
نخواهن��د برد و حمایت از فلس��طین و قداس��ت و 
مقدسات آن از بازیچه قرار گرفتن توسط طرح های 
انحالل در ابتدا نیازمند مصونیت فکری سیاسی در 
چارچ��وب محور مقاومت، نخبگان و توده مردم آن 

است. ایسنا 

رایزنی ضد ایرانی گانتز و اشکنازی با 
هیات مذاکره کننده آمریکایی

وزیر امور خارجه و وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی 
پس از دیدار با مش��اور ارش��د رئیس جمهور آمریکا 
و مش��اور امنی��ت ملی کاخ س��فید ب��ه محورهای 

ضدایرانی این دیدار اشاره کردند.
بنی گانت��ز، وزیرجنگ رژیم صهیونیس��تی پس از 
دیدار ب��ا هیات مذاکره کنن��ده آمریکایی از جمله 
جرد کوش��نر، مشاور ارش��د رئیس جمهور آمریکا، 
رابرت اوبراین مش��اور امنیت مل��ی آمریکا و برایان 
ه��وک، نماینده پیش��ین آمریکا در ام��ور ایران در 
صفح��ه توییترش نوش��ت ک��ه این دیدار بس��یار 
ثمربخش بود و بر س��ر همکاری در راستای آن چه 
ممانعت از خصوم��ت منطقه ای ایران، جلوگیری از 
تسلیحات هسته ای آن و پیش برد منافع راهبردی 

و ارزش های مشترک نامیده، موافقت کرده اند.
گابی اشکنازی، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی 
نیز که در این دیدار حضور داش��ته است در صفحه 
توییت��رش در این باره نوش��ت: به آن ه��ا به خاطر 
رهبری معاهده عادی س��ازی روابط )میان امارات 
متحده و رژیم صهیونیس��تی( و همچنین اقدامات 
در راس��تای اعمال دوباره تحریم تس��لیحاتی علیه 
ای��ران تبریک گفتم. عالوه بر ای��ن درباره ضرورت 
ملح��ق ش��دن کش��ورهای اروپایی ب��ه این تالش 

گفت وگو کردیم. صداوسیما 

اقدامات صورت گرفته در خور 
شخصیت امام صدر نبوده است

دفت��ر جنبش أمل لبنان در تهران طی بیانیه ای به 
مناسبت چهل ودومین سالگرد ربودن امام موسی، با 
ابراز نارضایتی از اقدامات صورت گرفته برای آزادی 
وی، از مسئوالن جمهوری اسالمی ایران خواست با 

اقدامات خود این قصۀ رنج را زودتر ختم کنند.
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: نه ش��هریور 1399، 
سال های اسارت امام موس��ی صدر و دو همراهش 
ب��ه 42 می رس��د. رب��ودن ش��خصیتی تأثیرگ��ذار 
در عرص��ۀ سیاس��ی و اجتماعی و دین��ی لبنان و 
منطقۀ خاورمیانه بدون هیچ پاس��خ گویی منطقی و 

قانع کننده امری است شگفت و ناپذیرفتنی.
در ادامه بیانیه خاطرنشان شده؛ جنبش أمل که خود 
مولوِد زمان آگاهی و تیزبینِی امام موسی صدر است، 
از آغاز این ماجراجویِی قذافِی معدوم تالش خود را 
به کار بس��ت تا رهبر فرافرقه ای شیعیان لبنان را از 
اس��ارت برهاند و به عرصۀ فعالی��ت خود بازگرداند. 
حق آن بود که س��ران کشورهای اسالمی و مجامع 
بین المللی مدعی حقوق بشر اقداماتی چنان بکنند 
که مدت این اس��ارت به این عدد بهت آور نرسد. لذا 
مجموعۀ اقدامات صورت گرفته در خور ش��خصیت 
امام ص��در نبوده اس��ت. به این دلیل س��اده که او 
همچنان در بند اس��ت و چش��م انتظار رهایی. باید 
امروز همه مان عزممان را جزم کنیم تا اس��ارِت این 
سه همراه را پایان دهیم. جنبش امل در پایان بیانیه 
آورده اس��ت: 9 شهریور امسال با عاشورای حسینی 
مصادف بود. امام صدر حق خواهی و عدالت گستری 
و ستم س��تیزی را از مکتب آن پیش��وای ش��هیدان 
آموخت��ه بود. امیدواری��م و از هم��ۀ حق خواهان و 
عدالت گستران و در صدر همه از مسئوالن جمهوری 
اس��المی ایران می خواهیم که ب��ا اقدامات خود این 
قصۀ رنج را زودتر ختم کنند. گفتنی؛ سعید خطیب 
زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در سالروز ناپدید 
ش��دن امام موسی صدر اظهار داشت:  ناپدید شدن 
امام موس��ی صدر یکی از مس��ائل مهمی است که 
جمهوری اس��المی ایران همواره در طول س��الهای 
گذشته آن را دنبال می کند. باشگاه خبرنگاران 

اخبار گزارش

ناظران سیاس��ی بر این باورند، شکس��ت های متعدد رژیم 
اس��تکباری آمری��کا در قبال ای��ران از جمله ن��اکام ماندن 
آنها در ش��ورای امنیت و محدودیت های تس��لیحاتی علیه 
جمهوری اسالمی ایران نتیجه تاکید بر منویات رهبر معظم 

انقالب اسالمی و مقاومت ملت ایران است.
این روزها ش��اهد شکس��ت های متعدد آمریکا مقابل ملت 
ایران هس��تیم، از شکس��ت در کارزار فش��ار و تحریم های 
گوناگ��ون گرفته تا نقش بر آب ش��دن نقش��ه های آن در 
ش��ورای امنیت و تصویب نش��دن قطعنامه دلخواه خود در 

قبال جمهوری اسالمی ایران.
البته برخی محافل سیاس��ی و رسانه ای آمریکا به صراحت 
وزیر خارجه کشورش��ان را مس��ئول این شکست ها عنوان 
کرده اند، به تازگی روزنامه واش��نگتن پس��ت به شکس��ت 
سیاست های مایک پامپئو در قبال ایران اشاره کرد و نوشت 
ک��ه قطعا هدف پامپئو در تغییر نظام ایران محقق نش��د و 
علیرغم افزایش تحریم های آمریکا و اقدام واش��نگتن در به 
ش��هادت رساندن سپهبد حاج »قاسم س��لیمانی« فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاس��داران، هیچ تغییری در نظام ایران 
ص��ورت نگرفته اس��ت و ایران غنی س��ازی اورانیوم خود را 
افزای��ش داده و از زمان آغاز اقدام��ات ضدایرانی پامپئو تا 
تابس��تان امسال، ذخایر اورانیوم غنی ش��ده ایران پنج برابر 

شده است.
واش��نگتن پس��ت س��پس در ادامه تأکید کرد که اقدامات 
پامپئو علیه ایران بود که واش��نگتن را به نبرد در ش��ورای 
امنیت کش��اند و پامپئو تالش ک��رد به زور محدودیت های 
تس��لیحاتی ای��ران را که م��اه اکتب��ر 2۰2۰ )2۷ مهرماه( 
منقض��ی می ش��ود، تمدی��د کند ام��ا همپیمان��ان آمریکا 
در ش��ورای امنی��ت معتقدن��د که تمدی��د محدودیت های 
تس��لیحاتی س��ازمان ملل علیه ایران موجب از بین رفتن 
باقیمانده برجام می ش��ود و ایران را وادار به اخراج بازرسان 
آژانس می کند که در حال حاضر بر فعالیت های هس��ته ای 
این کش��ور نظارت دارند و بنابراین به نی��ت واقعی پامپئو 
پی بردن��د و نتیجه آن، یک رأی تحقیرآمیز علیه قطعنامه 
آمریکا در ش��ورای امنیت بود و بریتانیا و آلمان و فرانسه از 

حمایت از آن امتناع ورزیدند.
طب��ق این گ��زارش، یک هفته بع��د، پامپئو ب��از هم فراتر 
رف��ت و به ش��ورای امنیت اطالعیه داد ک��ه ایاالت متحده 
به دنبال اس��تناد به »مکانیس��م ماش��ه« برای بازگرداندن 
تمامی تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران است و این در 

حالی بود که واشنگتن دیگر عضو برجام نیست و این اقدام 
پامپئو صحنه را برای یک نبرد سخت تر برای آمریکا فراهم 

آورده است.
ای��ن روزنام��ه آمریکایی در پایان گزارش خود با اش��اره به 
اقدام��ات ضدایرانی آمریکا برای ایس��تادگی مقابل جامعه 
بین الملل��ی و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران به هرنحوی، 
نتیجه گی��ری ک��رد، زمانیکه ب��ازه 3۰ روزه از زمان آمریکا 
برای بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران در اواخر 
ماه س��پتامبر به پایان برس��د، احتماالً دولت ترامپ اصرار 
داش��ته باش��د که تحریم های جهانی علیه ایران مجدداً به 
اجرا درآمده اس��ت و اگر چنین کاری کن��د، احتماالً اکثر 
جهان از جمله دموکراس��ی های پیشتاز چنین حکم آمریکا 
را نادی��ده بگیرند و ایاالت متحده کامالً  منزوی خواهد بود 
و دوران تصدی پامپئو بعنوان بدترین وزیر خارجه تاریخ به 

نقطه اوج خود خواهد رسید.
درکنار این سناریوی شکست ها، برخی به خیال خود برجام 
را نتیجه این ناکامی های پشت سرهم آمریکا در قبال ملت 
ایران دانس��ته اند اما آنچه به اذعان ناظران سیاس��ی مطرح 
شده این شکست های ذلت بار آمریکا نتیجه مقاومت مردم 
ایران و سیاس��ت هایی است که از سوی رهبر معظم انقالب 

تبیین و پیاده شده است.

ق���رار ب���ود برج���ام فق���ط به لغ���و تحریم ه���ای ضد 
ایرانی منتج شود، که نشد

محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
در خص��وص اینک��ه برخی شکس��ت های سیاس��ی متعدد 
آمریکا را دس��تاورد برجام تلقی می کنند، به سیاس��ت روز 
گفت: قرار ب��ود توافقنامه برجام منتج به حذف و لغو همه 
تحریم ه��ای ضد ایرانی ش��ود اما در عم��ل و اجرا، تاکنون 
ن��ه تنها یک تحریم هم لغو نش��ده بلکه ای��ران در معرض 

بیشترین تحریم ها و فشارها قرار گرفته است. 
وی افزود: برجام شکس��ت خورده اس��ت چ��ون اهداف آن 
عملی نش��د، حتی درون برجام پدیده ای به نام مکانیس��م 
ماش��ه  اس��ت که آمریکایی ها تاکنون موفق به استفاده از 
این ابزار نش��ده اند.  استاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه البته 
ش��رکای اروپایی آمریکا تاکنون موافق استفاده از مکانیسم 
ماش��ه علیه ایران نبودند، تصریح کرد: اروپایی ها به اهمیت 
برجام واقفند و نمی خواهند زنجیر برجام از پای ملت ایران 
باز ش��ود چ��را که اگر این زنجیر رها ش��ود مل��ت ایران با 
س��رعت بیش��تری به اهداف خود در پیمودن فعالیت های 

صلح آمیزهسته ای حرکت خواهد کرد.
کارشناس مسائل سیاست خارجی با انتقاد از اینکه، برخی 
شکست های متعدد رژیم استکباری آمریکا در قبال ایران از 
جمله ناکام ماندن آنها در ش��ورای امنیت و محدودیت های 
تس��لیحاتی علیه جمهوری اس��المی ایران نتیجه دستاورد 
برجام می ش��مرند گفت: برجام باید به لغو تحریم های ضد 

ایران منتج می ش��د که متاسفانه این اتفاق حاصل نشد اگر 
آمریکا در اجرای سیاست های ضد ایرانی اش شکست خورد 

نتیجه مقاومت ملت ایران بود.
استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آمریکا می خواهد با کمترین 
هزینه به اهدافش در قبال ملت ایران برس��د که مقاومت و 
اتحاد ملت ایران چنین فرصتی را از این رژیم اس��تکباری 

گرفته است. 

بزرگ نمایی در برجام
دکتر سیدرضا صدرالحس��ینی نیز با انتقاد از اینکه برخی، 
شکست های متعدد رژیم استکباری آمریکا در قبال ایران از 
جمله ناکام ماندن آنها در ش��ورای امنیت و محدودیت های 
تس��لیحاتی علیه جمهوری اس��المی ایران نتیجه دستاورد 
برجام می شمرند گفت: در بررسی و ارزیابی عملکرد آمریکا 
از س��ال 2۰18 ب��ه بعد که این کش��ور به طور رس��می از 
برجام خارج ش��د به خوبی متوج��ه تالش های دیپلماتیک 
و اقدام��ات تحریمی اقتصادی، مالی و تجاری این کش��ور 
در راستای متوقف کردن جمهوری اسالمی ایران و تسلیم 
این کش��ور و اظهار شکست ایران می شویم؛ تا جایی که در 
ش��ش ماه اول س��ال 2۰2۰ "برایان هوک"، نماینده ویژه 
دول��ت آمریکا در امور ای��ران و "مایک پمپئو" وزیر خارجه 
این کشور چند روز در هفته را در سفرهای خارجی به امید 
تحریم های نقطه ای که حتی بنادر، مؤسسات و شرکت ها و 

در نهایت افراد را نیز شامل می شد به سر می بردند.
وی اف��زود: با همان نگاه منصفان��ه باید اقرار کرد همه این 
تالش ها مذبوحانه بوده و نتیجه ای جز استعفای برایان هوک 
که در واقع جابجایی و یا عزل او و شکس��ت سیاس��ت های 

دولت آمریکا را در پی داشت؛ نبود.
به باور صدرالحسینی، در واقع شکست سیاست های آمریکا 

در قبال جمهوری اس��المی ایران به مفهوم تسریع در افول 
آمریکا محس��وب می ش��ود که این نیز جزو اهداف انقالب 
اس��المی اس��ت. این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه امروز 
می توانی��م قضاوتی منصفان��ه در برابر افکار عمومی جهانی 
داش��ته باش��یم که مقاومت در ضمن داش��تن هزینه چه 
دس��تاوردهای بزرگی می تواند برای ملت ها به ارمغان آورد، 
بیان داش��ت: کش��ور مفلوک امارات علیرغم اعتراض افکار 
عمومی جهان اسالم و عرب مجبور به آشکار نمودن روابط 
خویش با رژیم صهیونیس��تی می گردد و حزب اهلل سرفراز 
ب��رای چندمین بار این رژیم را مجبور به عقب نش��ینی از 
مواضع خود می نمای��د؛ در این میان انصاراهلل مجاهد، کمر 
ائت��الف ضد یمن را خ��رد می کند و آنان را مجبور به اعزام 
واس��طه هایی برای انجام صلح می نماید و همه اینها حاصل 

انجام دقیق نظریه مقاومت است. 
وی با اشاره به اینکه ممکن است بعضی از جناح های سیاسی 
در ایران، شکست سیاست های آمریکا را با نگاه های گروهی 
و جناح��ی تحلیل نموده و آن را به حوائج سیاس��ی تقلیل 
دهند، خاطرنش��ان کرد: اما واقعیت امر این است که تاریخ 
اس��تعمار هیچ گاه نقطه روشنی برای استعمارگران نداشته 
اس��ت. بر این اساس به باور اینجانب نمی توانیم توافق نامه 
برج��ام را با بزرگ نمایی به ج��ای نظریه مقاومت به مردم 
ایران تحمیل کنیم چرا که همه آنچه که طرفداران مذاکره 
ب��ا آمریکا در دراز مدت برای ما نقاش��ی نم��وده بودند در 
برجام به رنگ بومی بدون نتیجه تبدیل شد.  وی گفت: به 
نظر می رسد ش��رایط کنونی در نظام بین الملل به سمت و 
سویی در حرکت اس��ت که قلدران بین المللی از کمترین 
توان مادی خویش می توانند بهره ببرند و آنچه که در حال 
اثبات اس��ت حقانیت مس��یر عدالت و مساوات بین المللی 

است.
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اعضای برجام موضوعات زیادی برای گفت وگو دارند
نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی در وین در پیامی توییتری به 

برگزاری نشست های مقدماتی جلسه کمیسیون مشترک برجام اشاره کرد.
میخائی��ل اولیانوف، در صفح��ه توییترش نوش��ت: دیدارهای مقدماتی 
دیروز در وین درباره جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران 

سیاس��ی در اول س��پتامبر)امروز11 ش��هریور( برگزار می ش��ود. اعضای 
کمیسیون مشترک برجام موضوعات زیادی برای گفت وگو دارند.

نشست مشترک برجام قرار است امروز در وین و با ریاست هلگا اشمید مدیرکل 
س��رویس رواب��ط خارجی اتحادیه اروپا و معاون جوزپ بورل مس��ئول سیاس��ت 
خارج��ی اتحادی��ه اروپا برگزار ش��ود. کاظم غریب آبادی، س��فیر و نماینده دائم 
کشورمان در وین نیز دیروزاز ورود معاون سیاسی وزارت امور خارجه به وین، به 

منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام خبر داد. فارس 

مهمترین اقدام ایران در قبال آژانس
کارشناس مسائل اروپا گفت: یکی از مهم ترین اقدامات ایران در راستای 
مواضع غیر قانونی آمریکا، برگرداندن اعتماد اولیه ای است که بین ایران 

و آژانس وجود داشت.
حیدرعلی مس��عودی درباره نشست کمیس��یون مشترک برجام، گفت: 

سفر رافائل گروس��ی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در 
قالب یک دیپلماس��ی ضد آمریکایی عمدتا توسط کشور های اروپایی و ایران 

دنبال ش��د. با توجه به مواضع غیر حقوقی واش��نگتن در شورای امنیت، تهران و 
اروپا به این نتیجه رسیدند که بایستی به موازات اقدامات غیر قانونی آمریکا کاری 
کنن��د. او اف��زود: یکی از مهم ترین اقدامات ایران در راس��تای مواضع غیر قانونی 
آمریکا، برگرداندن اعتماد اولیه ای است که بین ایران و کشور های اروپایی و بین 

تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی  وجود داشت. باشگاه خبرنگاران 

اروپایی ها احتمال شکست ترامپ را جدی می دانند
یک تحلیلگر ارش��د مسائل سیاس��ت خارجی گفت: اروپایی ها به این 
جمع بندی رسیده اند که احتمال شکست ترامپ از بایدن جدی است و 
به همین خاطر می خواهند فضای تعلیق تا انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و مشخص ش��دن نتایج آن ادامه یابد. رحمان قهرمانپوردرباره 

ت��الش آمریکا برای بازگرداندن تحریمهای ایران و واکنش های اتحادیه 
اروپا نس��بت به این مس��ئله گف��ت: اکنون یک وضعی��ت حقوقی مبهمی 

ش��کل گرفته که ناش��ی از خروج آمریکا از برجام اس��ت و همین مسئله موجب 
شده ش��رایط تابع معادالت سیاسی باشد تا استدالل های حقوقی. وی ادامه داد: 
آنچه عیان و آش��کار اس��ت، این است که آمریکا با فرمان اجرایی ترامپ از توافق 
هسته ای خارج شده و دیگر عضو برجام نیست بنابراین از حقوق تصریح شده در 

برجام و قطعنامه 2231 برخوردار نیست. ایرنا 

یک روزنامه لبنانی در گزارشی نوشت که عربستان سعودی 
در تالش اس��ت که به بهانه تأمین برق عراق، در راس��تای 

اجرای طرحهای واشنگتن، بغداد را از تهران دور کند.
پس از س��فرهای مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر عراق به 

تهران و واش��نگتن، این بار، نوبت س��فر به ریاض اس��ت؛ 
س��فری که در جوالی گذش��ته به خاطر ادعای س��عودی 
مبنی بر وخامت حال »س��لمان بن عبدالعزیز« پادشاه این 

کشور، به تعویق افتاد.
روزنام��ه االخبار لبنان گزارش داد، س��فر آتی الکاظمی در 
راستای تالش برای دور کردن عراق از »نبرد صف بندی ها« 
و ایجاد موازنه در روابط عراق با کش��ورهای اطراف اس��ت؛ 
اقدامی که به گفته منابع آگاه، هیچ گاه »مایه خشم تهران 
نیس��ت«، بلکه بر عکس، دولت ایران، تحرکات الکاظمی را 
درک کرده و بر این باور است که در وضعیت کنونی منطقه 

خاورمیانه، اقدام مناسبی است.

الکاظم��ی اخیرا میزبان »فیصل ب��ن فرحان« وزیر خارجه 
س��عودی بود. نخست وزیر عراق پس از این دیدار گفت که 
بغداد در پی برقراری روابط با سعودی است و باید مصوبات 

»کمیسیون هماهنگی« نیز بین طرفین اجرایی شود.
بن فرحان هم مدعی ش��د که س��عودی ب��ه روابط خود با 
عراق، اهتمام داد و در تالش است که همکاری مشترک را 

تقویت و توافقات بین طرفین را اجرایی کند.
 الکاظمی همچنین با هیأت س��عودی، همکاری اقتصادی 
بین دو کش��ور و راهه��ای ایجاد موازن��ه در تولید نفت را 
بررس��ی کرد؛ به نحوی که بار اقتص��ادی را از دوش عراق 
ک��م کند، به ویژه اینکه قیمته��ای جهانی نفت نیز کاهش 

یافته است.
به گ��زارش این روزنامه، در بغداد هم نخس��تین نشس��ت 
»کمیسیون اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، امدادرسانی 
و توس��عه« نیز تش��کیل ش��د. وزارت برنامه ریزی عراق با 
بیانی��ه ای اعالم کرد ک��ه طرف س��عودی »تمایل زیادی« 
برای هم��کاری بیش��تر با ع��راق در زمینه ه��ای تجاری، 

سرمایه گذاری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارد.
خالد بتال وزیر برنامه ریزی عراق هم گفت که چند معاهده 
بین س��عودی و عراق امضا خواهد ش��د و طرف عراقی نیز 
پیش��نهادهایی درباره امکان تأمین مالی پروژه های متوقف 

شده ارائه خواهد کرد. فارس 

 گزارش االخبار:

تالشسعودیبرایدورکردن
بغدادازتهران

رویوران:

هدف از توافق امارات و 
اسرائیل، تضعیف محور 

مقاومت است
یک کارشناس مسائل غرب آسیا هدف آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در برقراری ارتباط با امارات و همچنین 
طی یک برنامه و پروژه با برخی کش��ورهای دیگر در 

منطقه را تضعیف محور مقاومت عنوان کرد. 
حس��ین رویوران در ارزیابی خود از توافق اخیر میان 
ام��ارات و رژیم صهیونیس��تی اظهار ک��رد:  برقراری 
رابط��ه میان ام��ارات و رژی��م صهیونیس��تی تحول 
بزرگ��ی در منطقه نیس��ت، برخ��الف صحبت هایی 

ک��ه در ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی گفت اساس��ا 
این کشورها در این جایگاه بودند و آنچه انجام شده 

آشکارسازی بوده است. 
وی با تاکید بر این که آنچه انجام ش��ده آشکارسازی 
اس��ت، ام��ارات اعالم کرد که چنی��ن کاری را انجام 
داده اس��ت، گفت: این اقدام برای رژیم صهیونیستی 
دو دستاورد دارد یکی این که دیگر کرانه باختری را 
ضمیمه نمی کند و نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی 
این مس��اله را رد کرد و گفت زمانش به تاخیر افتاده 
اس��ت، در واقع برنامه اس��رائیل برای ضمیمه سازی 

بخش هایی از کرانه باختری سر جای خود است.
این کارش��ناس مسائل فلسطین افزود: از سوی دیگر 
آمری��کا قرار اس��ت به خاط��ر این اتفاق ب��ه امارات 
هواپیمای F35 بدهد که در س��فر پمپئو به اسرائیل 
و تضمینی که آمریکا در مورد برتری نظامی اسرائیل 

در منطقه مطرح کرد، این مساله منتفی شد.
رویوران همچنین بیان کرد: بحث دیگر این است که 
آمریکا در منطقه دنبال یک پروژه است که با امارات 
شروع می ش��ود و برقراری ارتباط سپس با بحرین، 
عمان، سودان، قطر و عربس��تان سعودی است، این 
برنام��ه هم در مدت زمانی تعریف ش��ده که این کار 
را انجام دهند.  این کارش��ناس مسائل غرب آسیا در 
ادامه اظهار کرد: س��وال مطرح می شود که اگر این 
اتفاق تغییر معادله نیست پس چیست؟، به نظر می 
رس��د یک موج تبلیغاتی و سیاس��ی است که هدف 
اصلی اش جنگ روانی است به عبارتی جبهه مقاومت 
و مردم این جبهه را تحت فش��ار قرار دهند تا دچار 

یأس، نا امیدی و احساس سرخوردگی شوند.
گفتن��ی اس��ت ام��ارات ب��ا ذلت ب��ا رژی��م غاصب 

صهیونیستی توافق کرده است.  ایسنا 
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