
تقدیم رونوشت سفیر جدید ایران به 
وزیرخارجه عمان 

علی نجفی س��فیر ایران در عمان صب��ح امروز در 
دیدار با س��ید بدر بن حمد بن حمود البوس��عیدی 
وزیر خارجه این کشور، رونوشت استوارنامه خود را 

تسلیم وی کرد.
نوری شاهرودی سفیر قبلی ایران اواسط مرداد ماه 
در پای��ان ماموریتش با تع��دادی از مقامات عمانی 
از جمل��ه قائم مق��ام وزارت خارج��ه عمان، معاون 
سلطان عمان در امور دفاعی، معاون سیاسی وزارت 
خارجه عمان و وزیر تجارت و وزیر میراث و فرهنگ 

سلطنت عمان دیدار و خداحافظی کرد. ایسنا 

خبر

درخواست تهران برای توسعه روابط با 
همه کشورهای عضو جاده ابریشم 

س��فیر جمهوری اسالمی ایران در چین با اشاره به 
ضرورت توسعه و تقویت روابط و مبادالت فرهنگی 
میان کش��ورهای عضو مس��یر ی��ک کمربند - یک 
ج��اده اظهار کرد: رواب��ط فرهنگی چی��ن و ایران 
علیرغم ش��یوع ویروس کرونا همچنان رو به رش��د 

است.
محم��د کش��اورز زاده در آیین گش��ایش پنجمین 
نمایشگاه فرهنگی جهان رنگارنگ ویژه کشورهای 
مس��یر »یک کمربن��د یک ج��اده« در پکن ضمن 
تبری��ک به چین که ضمن مه��ار و کنترل ویروس 
کرونا این نمایشگاه بزرگ را دایر کرده است اظهار 
امیدواری ک��رد با کنترل کرون��ا روابط فرهنگی و 
تجاری میان کش��ورهای مختل��ف از جمله ایران و 
چی��ن به روال ع��ادی برگردد و دو کش��ور بتوانند 
مانن��د قبل همکاری ه��ای خ��ود را در زمینه های 

مختلف توسعه دهند.
وی از ط��رح یک کمربند - یک جاده به عنوان یک 
فرصت مهم برای کشورهای عضو این مسیر یاد کرد 
و اف��زود: ایران مایل به توس��عه روابط همه جانبه با 
کشورهای عضو این مسیر از جمله چین است.سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در چین در ادامه سخنانش 
با م��روری ب��ر توانمندی های فرهنگ��ی جمهوری 
اسالمی ایران، حضار و شرکت کنندگان را به بازدید 

از غرفه ایران در این نمایشگاه دعوت کرد.
کش��اورز زاده ب��ا ی��اداوری اینک��ه ایران، ش��رق و 
غ��رب را به یکدیگر متصل م��ی کند و می تواند در 
اجرای پیش��نهاد کمربند و جاده نقش مثبتی ایفا 
کن��د تصریح کرد: ایران و چی��ن به دلیل اینکه هر 
دو از کش��ورهای مهم و با س��ابقه دیرینه هستند، 
می توانند همکاری هایش��ان را در بخش های انرژی 
و زیرس��اخت و همی��ن ط��ور در ارتباطات زمینی، 

دریایی و هوایی فراهم کنند.
پنجمین نمایش��گاه فرهنگی جهان رنگارنگ ویژه 
کش��ورهای در امتداد ی��ک کمربند ی��ک جاده با 
حضور جمهوری اسالمی ایران در پکن برگزار شد.

این رویداد فرهنگی به میزبانی دفتر اطالع رس��انی 
شهرداری پکن و به همت انتشارات »ماه پکن« و با 
مشارکت کشورهای عضو مسیر کمربند و جاده در 
پارک المپیک پکن برگزار ش��ده است از آنجائیکه 
این رویداد نخستین رویداد مهم فرهنگی در چین 
بعد از شیوع ویروس کرونا در 10 ماه پیش است از 
اهمیت زیادی برخوردار است. گفتنی است، اصول 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای 
توسعه مناس��بات با کشورهای منطقه و بین الملل 
بنا ش��ده اس��ت و این برحس��ن همجواری با همه 

کشورهای منطقه تاکید دارد.. ایرنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

به نظر می رسد سفر مقامات اروپایی به ایران یک وقت گذرانی 
دیپلماتیک اس��ت تا فرصت همچنان در دست طرف مقابل 
باشد و این موضوع تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کش 
پیدا کند و تکلیف آن روشن شود که آیا بایدن پیروز می شود 

یا بار دیگر ترامپ در کاخ سفید باقی می ماند.
وزیرخارجه سوییس در حالی امروز در تهران مهمان همتای 
ایرانی خود اس��ت ومی خواهند پیرام��ون روابط دوجانبه و 
موضوعات مربوط به کانال مالی اینستکس گفت وگو کنند 
ک��ه انتظارات ملت ایران با کانال مالی اینس��تکس برآورده 
نش��ده و اروپایی ها نخواس��تند کانال مالی س��وییس نقش 
مفی��دی برای مبادالت اقتصادی ای��ران حتی درحوزه غذا 

و دارو ایفا کند!
ایگنازیو کاس��یس وزیر امور خارجه س��وئیس که نخستین 
حض��ور خود در ایران را از دوروز پیش با س��فر به اصفهان 
آغاز کرد، قرار اس��ت امروز با همتای ایرانی خود به رایزنی 
بپردازد. او که از سال ۲01۷ سکان دار وزارت امور خارجه 
سوئیس شد عالوه بر دیدار با محمدجواد ظریف، در دیدار 
با قالیباف، رییس مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بیان اینکه 
ای��ران به خاطر مش��کالت اقتصادی ناش��ی از تحریم های 
ظالمانه رنج می برد، گفت: امیدواریم جشن صدسالگی آغاز 
روابط میان ایران و س��وئیس، تقویت روابط میان دو کشور 
را بی��ش از پیش رق��م بزند و ما بتوانیم ب��ه نقش خود به 

عنوان حافظ منافع به خوبی عمل کنیم.
وزیر خارجه س��وئیس نیز با اش��اره به کانال مالی که اخیرا 
میان دو کشور باز شده است، اظهار داشت: این کانال مالی 
به جریان س��یال درآمدهای ایران به خصوص در حوزه غذا 
و دارو کم��ک می کند ک��ه البته اقدام کمی ب��وده و باید 

گسترش یابد.
وی با اشاره به حضور برخی شرکت های سوئیسی در ایران 
عنوان کرد: چند ش��رکت بزرگ سوئیس��ی علیرغم تحریم 
های موجود علیه ایران هنوز در ایران حضور دارند و به کار 

خود ادامه می دهند.
به دنبال پیروزی انقالب اس��المی و تسخیر سفارت آمریکا، 
روابط سیاس��ی تهران و واش��نگتن در اردیبهش��ت 1۳۵۹ 
قطع شد. از آن مقطع سوئیس به دلیل اعتمادی که تهران 
و واش��نگتن به این کش��ور داش��تند، از ۳1 خرداد 1۳۵۹ 
حفاظ��ت منافع آمریکا در ته��ران را برعهده گرفت. همین 
مس��ئله موجب ش��د تا در همه س��ال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، سوئیس��ی ها نقش پیام رسان میان ایران و 

آمریکا را برعهده داشته باشند.  
هفته گذش��ته وزیر خارج��ه آمریکا در تم��اس با همتای 
سوئیس��ی خود به خاطر نقش س��ازنده و ادامه دار حفاظت 

از منافع آمریکا در ایران قدردانی کرد.
پمپئ��و همچنی��ن از کمک ه��ای س��وئیس در مراقب��ت و 
بازگرداندن ش��هروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران، 
تش��کر کرد؛ این تش��کر موجب برخی گم��ان زنی ها پیرو 
اهداف س��فر وزیرخارجه سوییس به ایران مبنی بر رایزنی 
درخصوص مناسبات تهران و واشنگتن شد، گمانه زنی که 
خیلی زود واکنش سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان 
را به دنبال داش��ت، خطیب زاده گفت؛ این س��فر ربطی به 
مس��ائل روابط ایران و آمریکا ندارد. این س��فر از قبل و در 
چارچوب روابط دوجانبه و س��فرهای منظم وزرای خارجه 
دو کش��ور برنامه ریزی شده که البته به دلیل شرایط ناشی 

از شیوع کرونا با تاخیر انجام شد.
وی همچنین بیان داش��ت؛ تماس های ش��تابزده وزیر امور 
خارج��ه آمریکا با ش��خصیت هایی که قصد س��فر به ایران 
دارند، مس��ئله تازه ای نیس��ت و پمپئو از س��ر استیصال و 
ناچاری س��عی می کند تا سیاس��ت موهوم فشار حداکثری 
واشنگتن را به هر طریقی پیگیری کند و لذا تالش می کند 
کش��ورهای ثالث را از روابط عادی با ایران منصرف کند که 
البته تاکنون شکست خورده است. همانطور که در موضوع 
سفر گروسی مدیرکل آژانس به تهران هم شکست خوردند، 
این بارهم این  فشارها شکست خواهد خورد. او تاکید کرده: 

جمهوری اس��المی ایران بارها موضع رسمی خود را نسبت 
به گردن کشی های رژیم ترامپ اعالم کرده است و تغییری 

در آن  ایجاد نشده است.
البته "ایگنازیو کاس��یس" روز ش��نبه در دیدار با استاندار 
اصفهان با اشاره به نقش میانجیگرانه سوییس بین ایران و 
آمریکا تصریح کرد: تالش سوییس آن است که حداقل های 

گفت  وگوی بین ۲ کشور برقرار شود.
پیرامون این امر باید گفت؛ جمهوری اس��المی ایران نیازی 
به میانجی گری هیچ کشوری در رابطه با گفت وگوی تهران 
و واش��نگتن ندارد؛ بطور حتم در این زمینه کشور سوییس 
حاف��ظ منافع آمریکا نیز نمی توان��د حتی در قالب میانجی 
گ��ری ایفای نقش کند؛ چرا که اولین گام در میانجی گری 
بی طرفی اس��ت که حتما و یقینا  سوییس از این بی طرفی 
مبری اس��ت! البت��ه تناقضات رفتاری و گفت��اری ترامپ و 
دولتمردان  آمریکایی نیز س��بب شده تا جمهوری اسالمی 
ایران هی��چ نگاه مثبتی برای باز ش��دن باب گفت وگوها با 
آمریکا نداش��ته باش��ند.  به مقام سوییسی حاضر در ایران 
نیز توصیه می کنیم بهتر اس��ت مناس��بات خ��ود را تحت 
الشعاع فش��ارها و مناسبات رژیم اس��تکباری چون آمریکا 

قرار ندهد.

دستور کار سفر وزیرخارجه سوییس به ایران 
البته جدا از این حاش��یه؛  دس��تور کار س��فر وزیرخارجه 
س��وییس کانال مالی سوئیس است؛ کانال مالی سوییس از 

ابزارهایی بود که در یکی دو س��ال اخیر سوییس��ی ها برای 
تامین اقالم بش��ر دوس��تانه راه اندازی کردند اما گویا این 

پیشنهاد آنها خیلی موفق نبود. 
ب��ا خروج آمریکا از برج��ام و اعمال یکجانبه تحریم ها علیه 
ایران از یکس��و و در پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری 
از س��وی واش��نگتن، برن اعالم کرد درصدد راه اندازی یک 
کانال مالی برای تبادل کاالهای بشردوس��تانه به ویژه غذا 
و دارو اس��ت.  بهمن ماه گذش��ته بود ک��ه مارکوس الیتنر 
س��فیر سوییس در تهران در نشست خبری در سفارت این 
کش��ور از ورود 1۸0 هزار بس��ته از اقالم دارویی مورد نیاز 
بیم��اران پیوند اعضا به ایران خب��ر داد.  در این چارچوب، 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است: 
تاکنون دو م��ورد تراکنش از طریق کانال س��وئیس انجام 
ش��ده که اولین مورد آن به صورت آزمایشی در بهمن ماه 
سال گذشته صورت پذیرفت. در خرداد ماه سال جاری هم 
اولی��ن عملیات رس��می این  کانال انج��ام گرفت که هر دو 
مورد شامل انتقال اقالم دارویی با استفاده از منابع موجود 

مالی ایران در سوئیس بود.
ام��ا نکته قابل تام��ل اینکه تنها دوبار ای��ن تراکنش انجام 
ش��د و ادامه روند کار متوقف و بگونه ای عقیم ش��د؛ یعنی 
کانال مالی ادعا ش��ده نیز نتوانست نقش قابل قبولی برای 
احیای برج��ام ایفا کند، چنانچه چند روز پیش نیز س��ید 
عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر خارجه کش��ورمان با 
بیان اینکه هیچ حس��ابی روی اینستکس باز نکردیم و هیچ 
اتکا و اعتمادی به اروپایی ها و این س��ازوکار نداریم، گفت: 
اولین تبادل مالی از طریق اینستکس صورت گرفته و چند 
تبادل مالی دیگر در دس��تورکار قرار دارد، ولی بسیار کمتر 

از انتظارات ما بوده است.
اینستکس س��ازوکاری بود که اروپایی ها ایجاد کردند برای 
اینک��ه بتوانند ب��ا تحریم های آمریکا علیه ایران به ش��کلی 
مقابله و تجارت ایران و اروپا را س��اماندهی کنند که برقرار 

باشد اما ماحصل آن نیز همچون برجام تقریبا هیچ بود.
حال این س��وال مطرح اس��ت، وزیرخارجه س��وییس برای 
رایزنی پیرامون اینس��تکس یا همان کانال مالی س��وییس 
که انتظارات ملت ایران را نتوانس��ته برآورده کند، به ایران 
سفر کرده است؟ وقتی تحریم های ضد ایرانی لغو نمی شود 
مس��لم اس��ت که هیچ کانال مالی نمی تواند نقش مفیدی 
در مب��ادالت با ایران ایفا کند؛ از س��ویی دیگر ایران برجام 
را امضا نکرد که اینس��تکس نس��یه ای را تحمیل کشورمان 
کنند، توافق نامه هسته ای امضا شد که تمامی تحریم ها لغو 
ش��ود، آیا تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو ش��د؟ از 
وزیر خارجه س��وییس نیز باید پرسید آیا حاضر است بدون 
توجه به سیاس��ت و رویکردهای آمریکا روابط اقتصادی اش 
را با تهران از سر گیرد؟ اگر این هدف و سیاست در دستور 
کار این س��فر باش��د، بطورحتم می تواند س��فری موثر در 
روابط دو جانبه تهران و برن باش��د، آیا به واقع هدف سفر 

آقای کاسیس برای گشایش های اقتصادی ایران است؟
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س��خنگوی نمایندگی دائم ایران در س��ازمان ملل ضم��ن رد لفاظی های 
آمریکایی تأکید کرد که نقش ایران در سوریه صرفاً برای کمک به مردم و 

دولت این کشور در مبارزه با تروریسم و احیای ثبات و امنیت است.
علیرضا میریوسفی در گفت وگو با هفته نامه آمریکایی »نیوزویک« به لفاظی 
آمریکایی ها درباره حضور ایران در سوریه که خواستار خروج ایران از سوریه 
هستند، واکنش نشان داد. وی تصریح کرد: نقش ایران در سوریه صرفاً برای 
کمک به مردم س��وریه و دولت این کش��ور در مبارزه با تروریسم و احیای 

ثبات و امنیت است. این حق مسلم و نیاز اساسی مردم سوریه است.
میریوس��فی در پاس��خ به اتهامات واش��نگتن در خصوص حضور ایران در 
س��وریه گفت: علیرغم اتهامات آمریکا، تنها مکانیسم مؤثر برای سوریه در 
۹ سال گذشته، فرایند آستانه بوده است که شامل همکاری ایران، روسیه، 

روسیه و ترکیه می شده است.

س��خنگوی نمایندگی دائم ایران در س��ازمان ملل در نیویورک با اش��اره 
به دخالت های واش��نگتن در س��وریه ادامه داد: ایاالت متحده یک مزاحم 
ناخوانده در منطقه و س��وریه است که کاری جز تشدید ناامنی و تحمیل 
رنج بیشتر بر مردم سوریه انجام نداده است. ایاالت متحده و همپیمانانش 
سالهاست که به صورت آشکارا از گروههای افراطی در سوریه، از النصره و 
احرار الشام گرفته تا دیگر گروههای تروریستی، حمایت می کنند و اخیراً 
نیز تحریم های جدیدی را تحت عنوان »س��زار« بر مردم خسته از جنگ 
س��وریه تحمیل کرده است. این اقدامات اشک های تمساح ایاالت متحده 
برای مردم س��وریه را تضعیف می کند«. میریوس��فی در ادامه بر همکاری 
راهبردی ایران و س��وریه تأکید کرد و گفت: ایران و س��وریه برای بیش از 
چهار دهه، ش��رکای راهبردی بوده ان��د و این ائتالف مانعی برای تجاوزات 

خارجی در منطقه محسوب می شود. فارس 

میریوسفی:  

 آمریکا یک مزاحم ناخوانده در منطقه است

وزیرخارجهسوییسامروزباهمتایایرانیخوددربارهکانالمالیرایزنیمیکند

وقت گذرانی دیپلماتیک

دیدارم با  سرتیپ امیر حاتمی، پربار و مفید بود
وزیر دفاع هند در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، دیدار با 

وزیر دفاع ایران را مفید و پربار توصیف کرد.
راجنات سینگ با اش��اره به سفر خود به ایران و دیدار با سرتیپ »امیر 
حاتمی« وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران نوش��ت: دیدار بسیار پربار 

و مفیدی با وزیر دفاع ایران، س��رتیپ امیر حاتمی در تهران داش��تم. ما 
درباره موضوعات امنیت منطقه ای از جمله افغانس��تان و دیگر مسائل مربوط 

به همکاری های دوجانبه بحث و گفت وگو کردیم. پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع 
ایران گزارش کرد که راجنات س��ینگ پس از س��فر به مسکو و دیدار با مقام های 
دفاعی این کش��ور، به ایران س��فر کرد و با سرتیپ امیر حاتمی دیدار و گفت وگو 
ک��رد. طبق گ��زارش وزارت دفاع ایران، موضوعات منطقه ای، دوجانبه و مس��ائل 
بین المللی در دیدار وزرای دفاع ایران و هند مورد بررسی قرار گرفت. فارس 

امارات و اسرائیل، ایران را تهدیدی برای خود می دانند
وزیر امور خارجه آمریکا در پی عادی س��ازی روابط امارات متحده عربی 
و رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��د که آن ها ای��ران را تهدیدی برای خود 
می دانن��د. صفحه کاربری وزارت امور خارجه آمریکا در توییتر با انتش��ار 
بخشی از گفت وگوی مایک پمپئو با شبکه فاکس نیوز درباره عادی سازی 

روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی به نقل از او نوشت: امارات 
متحده و اس��رائیل هر دو ایران را تهدی��دی بزرگ می دانند. پمپئو ادامه داد: 

بنابراین آن ها اکنون راهی برای ایجاد یک ارتباط پیدا کرده اند که می تواند منجر 
به ایجاد یک ائتالف برای اطمینان حاصل کردن از این شود که این تهدید بزرگ 
هیچ گاه به سواحل آمریکا نمی رسد اظهارات پمپئو در پی این مطرح می شود که 
امارات متحده عربی و رژیم صهیونیس��تی اخیرا ب��ا امضای معاهده صلحی تحت 
حمایت و هدایت دولت ترامپ، روابط رسمی شان را آغاز کرده اند. صداوسیما  

عوامل خرابکاری نطنز شناسایی شده اند
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان اعالم کرد که عوامل و دالیل 
خرابکاری س��ایت نطنز کشف و شناسایی ش��ده اند اما به دلیل اینکه 

موضوع در دست بررسی است، نمی توان جزئیات بیشتری داد.
به��روز کمالوندی درب��اره احتمال اینکه بازرس��ان آژانس بین المللی 

انرژی اتمی جاس��وس باشند، اظهار داش��ت: غیر از بازرس، ما حمالت 
س��ایبری را داش��تیم و بارها دفع کردیم. تعداد زیادی خرابکاری صنعتی 

داش��تیم و یک نمایش��گاه داریم از م��وارد زیاد خرابکاری که پی��دا کردیم. همه 
اینها مواردی نیست که بخواهیم به بازرس انتساب دهیم اما می تواند بازرس هم 
باشد. مراقبت باید بکنیم  و می توانم بگوییم مراقبت خوبی شده و اشراف کامل 
اس��ت. وی افزود: اتفاقی که در نطنز افتاد متاس��فانه جنبه خرابکاری دارد و این 

سازمان های امنیتی هستند که باید دقیق بررسی کنند. تسنیم 

سردبیر روزنامه رای الیوم در یادداشتی به آخرین تحوالت 
منطقه از جمله توافق صلح رژیم صهیونیس��تی با امارات و 

پیامدهای آن در منطقه پرداخته است.
عبدالباری عطوان، در یادداشتی به آخرین تحوالت منطقه 
و جهان پرداخت. او در بخش س��خن س��ردبیر این روزنامه 
فرامنطقه ای چند سوال را مطرح می کند و می نویسد: رسانه 
های ایرانی در رابطه با وجود پایگاه های نظامی اسرائیلی در 
کشورهای حاشیه خلیج)فارس( سخن می گویند، پمپئو بر 
ایجاد ائتالف راهبردی اسرائیلی-خلیجی علیه ایران تاکید 

می کند، در آینده چه سناریوهایی پیش رو داریم و گزارش 
ه��ا در رابطه ب��ا ایجاد ائتالف ایران��ی –ترکیه ای درمقابل 

ائتالف اسرائیلی –خلیجی -آمریکایی چقدر دقیق است؟
در این یادداشت آمده است: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز جمعه اعالم کرد که ذخیره اورانیوم غنی س��ازی شده 
ایران اکنون 10 برابر حجمی اس��ت که در توافق هسته ای 
بر آن اتفاق نظر شده است؛ توافقی که دولت دونالد ترامپ 
پس از فش��ارهای اس��رائیل از آن خارج ش��د بنابراین این 
اعالن آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای خدمت به 

راهبرد آمریکا بود، راهبردی که هدف آن تاس��یس ائتالفی 
منطقه ای و نظامی و امنیتی توس��ط اسرائیل و کشورهای 

حاشیه خلیج فارس علیه ایران است.
در بخش��ی از این یادداش��ت آمده است: مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا به توافق صلح اخیر اماراتی –اسرائیلی افتخار 
می کند و می گوید که منطقه به س��رعت شاهد تغییراتی 
خواهد بود، او در سفر اخیرش که برخی کشورهای حاشیه 
خلیج)فارس( و سودان را ش��امل شد در هر ایستگاهی که 
توقف می کرد در رابطه با چگونگی اتحاد و مقابله با ایران در 
منطقه بحث و رایزنی کرد. عطوان می نویسد: به گفته پمپئو 
تغییرات س��ریعی که منطقه را فراگرفته است عبارت اند از 
عادی س��ازی روابط کش��ورهای عربی با اس��رائیل و ایجاد 

محوری به رهبری تل آویو برای مقابله با ایران است.
وی در بخش دیگری از این یادداشت می گوید: دولت ترامپ 
خواهان رس��یدن به توافق با ایران قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری اس��ت به گونه ای که این توافق بر اساس شروط 

واشنگتن باش��د اما مقامات ایرانی از این موضوع به خوبی 
آگاه هس��تند و منتظر زمان و نتایج انتخابات آتی ریاس��ت 
جمهوری آمریکا هستند و این مساله نشان می دهد که چرا 
تهران میانجیگری روس��یه برای انجام مذاکرات آمریکایی- 
ایرانی و حل اختالفات میان دو کشور را نپذیرفته است. در 
این بین ایران همچنان به ش��روط اولیه خود پایبند اس��ت 
ک��ه مهم ترین این ش��روط عدم مذاکره با واش��نگتن مگر 
در صورت بازگش��ت آمریکا به برجام اس��ت بنابراین تهران 
هرگونه مذاکره با واش��نگتن خارج از این چارچوب را نمی 
پذیرد حتی اگر میانجیگر همپیمانشان یعنی روسیه باشد.
این نویسنده سرشناس عرب می گوید: توافقات صلح میان 
اسرائیل و کش��ورهای های عربی حاشیه خلیج)فارس( که 
آغازگر آن ها امارات بود به دنبال این اس��ت که مسئولیت 
مقابله با ایران را به دولت های عربی حاشیه خلیج )فارس( 
تحمیل کند و خ��اک آن ها را به پایگاه هایی برای مقابله با 

ایران تبدیل کند.  ایسنا 
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