
تکذیب یک ادعا 
س��فارت جمه��وری اس��امی ای��ران در جمهوری 
آذربایجان به ادعاهای برخی رسانه ها درباره ارسال 
ساح از ایران به ارمنستان واکنش نشان داد و این 

ادعاها را به شدت تکذیب کرد.
خبرگزاری ترند جمه��وری آذربایجان گزارش داد: 
سفارت ایران به برخی گزارش ها و اطاعات منتشر 
شده مبنی بر ارسال تسلیحات روسیه به ارمنستان 

از طریق ایران واکنش نشان داده است.
طبق این گزارش، س��فارت جمهوری اسامی ایران 
به این رسانه اعام کرد که اطاعات و گزارش های 
برخی رس��انه ها مبنی بر ادعای تحویل تسلیحات و 
تجهیزات نظامی از روس��یه به ارمنس��تان از طریق 

گذرگاه مرزی نوردوز ایران، کاما نادرست است.
به روایت این رس��انه جمهوری آذربایجان، سفارت 
تهران در باکو افزود: این اطاعات با هدف اخال و 
بر هم زدن دوستی و همکاری رو به گسترش ایران 

و آذربایجان مطرح می شوند. ترند آذربایجان

برگزاری هفتمین نشست کمیسیون 
همکاری های اقتصادی ایران و 

نیوزیلند 
در هفتمی��ن نشس��ت کمیس��یون همکاری ه��ای 
سیاس��ی و اقتصادی ای��ران و نیوزیلند موضوعات 
دوجانبه، تحریم ها، آخرین تحوالت مرتبط با برجام 
و موضوعات منطقه ای و بین المللی مورد گفت وگو 

قرار گرفت.
در این نشس��ت که به ریاست سید عباس عراقچی 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ای��ران و همت��ای نیوزیلندی وی ب��ه صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار ش��د، موضوعات دوجانبه سیاسی 
و اقتص��ادی، تحریم ها، آخرین تح��والت مرتبط با 
برجام، تبادل تجربه در مدیریت ویروس کووید-۱۹ 
و نگاه دو کشور به موضوعات منطقه ای و بین المللی 

مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت.
مع��اون سیاس��ی وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان 
ضم��ن قدردانی از حمایت دولت نیوزیلند از برجام 
و اس��تقبال از عضویت آن کش��ور در شورای حکام 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، آمادگی جمهوری 
اس��امی ایران برای حف��ظ و ارتقای روابط تجاری 
در ش��رایط ناش��ی از تحریم ها و ویروس کرونا را با 

استفاده از سازوکارهای جدید اعام کرد.
 صداوسیما 

از سرگیری فعالیت گروه دوستی 
پارلمانی ایران و برزیل 

س��فیر جمهوری اس��امی ایران از تجدید فعالیت 
رس��می گروه دوس��تی پارلمانی ایران و برزیل در 

پارلمان برزیل خبر داد.
حسین قریبی در پیامی به مناسبت هفتم سپتامبر، 
یکصد و نود و هش��تمین س��الگرد استقال برزیل، 
ضم��ن تبریک این روز به م��ردم و دولت برزیل، از 
تجدید فعالیت رسمی گروه دوستی پارلمانی ایران 

و برزیل در پارلمان برزیل خبر داد.
 بر این اس��اس، بعد از حدود دو س��ال رکود و عدم 
فعالیت گروه دوس��تی از زم��ان انتخابات پارلمانی 
س��ال ۲۰۱۸، گروه جدید متشکل از ۹۳ سناتور و 
نماینده از احزاب و جناح های مختلف سیاس��ی و با 
ترکیب هیات رئیس��ه جدی��د کار خود را آغاز کرد.

 باشگاه خبرنگاران 

آمریکا شانسی برای راه اندازی 
مکانیسم ماشه ندارد

نماین��ده دائم روس��یه در س��ازمان های بین المللی 
مس��تقر در وین اعام کرد که آمریکا هیچ شانسی 
ب��رای راه اندازی مکانیس��م ماش��ه علی��ه ایران و 

بازگرداندن تحریم ها علیه این کشور ندارد.
میخائیل اولیانوف افزود: در نتیجه تاش های آنها 
برای راه اندازی مکانیس��م ماشه ازنظر حقوقی بی 
ارزش اس��ت. وی گفت: ایاالت متحده آمریکا سعی 
دارد وضعی��ت را ب��ه گونه ای نش��ان دهد که گویا 
مکانیس��م ماش��ه آغاز شده اس��ت و زمان در حال 
گذشتن است. وی ادامه داد: بنظر می رسد که روز 
۲۰ ماه س��پتامبر اعام خواهند کرد که زمان مورد 
نظر به پایان رسیده است نماینده روسیه در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خاطرنش��ان کرد که آمریکا 
ازنظر حقوقی شانس��ی برای راه اندازی مکانیس��م 
ماش��ه علیه ایران ندارد.   اولیان��وف در واکنش به 
اینکه سطح همکاریهای ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را چگونه می بینید، خاطرنش��ان کرد: 
از ابتدای اجرای برج��ام، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در گزارش های س��االنه خود به س��طح عالی 

همکاری از طرف ایران اشاره کرده است. ایرنا
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سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اگر اعضای برجام 
به نح��وی از انحاء بخواهد قطعنامه ۲۲۳۱ یا تعهداتش در 
توافق را نقض کند، پاسخ ایران متناسب خواهد بود، گفت: 
نقض قطعنامه توسط اعضای برجام به معنای پایان حضور 

ایران در این توافق است.
س��عید خطیب زاده در نشست خبری دیروز و در پاسخ به 
س��وال خبرنگارما درباره اظهارات وزیر دفاع انگلیس عنوان 
کرده که از لغو تحریم های تس��لیحاتی می توانیم اس��تفاده 
ابزاری کنیم، و موضع وزارت خارجه گفت: آنچه انگلیس تا 
االن انجام داده همراه و هم راس��تا با کشورهای دیگر عضو 
برج��ام بوده، هم در برجام، ش��ورای امنیت و کمیس��یون 
مش��ترک برجام. آنها می دانند که تعهد قطعی نس��بت به 

برجام دارند.
وی تصری��ح ک��رد: اگر طرف��ی بخواهد به نح��وی از انحاء 
بخواهد قطعنام��ه ۲۲۳۱ را نقض یا تعهداتش در برجام را 

نقض کند، پاسخ ایران متناسب خواهد بود.
خطیب زاده بیان کرد: ایران به روش��نی گفته اس��ت نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ توسط اعضای برجام به معنای پایان حضور 
ایران در برجام خواهد بود و آنها این را می دانند و حتما با 

آخرین شانس ها برای حفظ برجام بازی نخواهند کرد.
به تازگی؛ بن واالس وزیر دفاع انگلیس در مصاحبه با شبکه 
العربیه، با بی��ان از نظر انگلیس هنوز هم برجام بهترین راه 
برای مهار کردن تهدید ایران برای منطقه اس��ت، گفت اما 
علی رغم رأی ممتنع کشورش به قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
برای تمدید محدودیت تس��لیحاتی ایران، انگلیس می تواند 

در آینده نزدیک به این موضوع نگاه ابزاری داشته باشد.
خطیب  زاده در ابتدای سخنانش درباره فعالیت های دستگاه 
دیپلماسی کشورمان گفت: فردا وزیر خارجه هند در مسیر 
س��فر به روسیه چند ساعتی را در تهران توقف خواهد کرد 
و ب��ا وزیر خارجه ایران دیدار خواهد داش��ت. وزیر خارجه 
ایران هم طی روزهای آینده سفرهایی را خواهد داشت که 

به محض نهایی شدن اعام خواهند شد.

اهداف سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در ادامه گفت: س��فر وزیر 
خارجه سوئیس در چارچوب سفرهای عادی وزرای خارجه 
دو کش��ور اس��ت و به دلیل کرون��ا چند وقتی ب��ه تعویق 
افتاد. ما روابط، کمی-کیفی عمیقی با س��وئیس داشته ایم. 
سوئیس فقط حافظ منافع آمریکا نیست، بلکه حافظ منافع 
در عربس��تان، و کانادا هم هس��ت. رژیم ترامپ نشان داده 
که از هیچ فرصتی برای فش��ار حداکثری بر ایران دس��ت 
بر نمی دارد. قبل از س��فر گروس��ی هم ب��ا او دیدار کردند 
ت��ا او را از س��فر به ای��ران منصرف کنند. مناب��ع ایران در 
خارج بس��یار زیاد اس��ت، آمریکا س��عی می کند این منابع 
وارد کانال س��وئیس نشود، ما س��نگ اندازی های آمریکا را 

شاهد هستیم.

س��خنگوی دس��تگاه دیپلماسی جمهوری اس��امی ایران 
در ادامه و در پاس��خ به س��والی درباره تاش برای احداث 
پایگاه جاسوسی امارات و رژیم صهیونیستی در منطقه که 
یکی از اهداف آن رصد تحرکات دریایی ایران عنوان ش��ده 
اس��ت، بیان کرد: امارات عربی متحده دو اشتباه راهبردی 
دارد. یک اشتباه شناختی و یکی اشتباه محاسباتی. اشتباه 
شناختی نسبت به جایگاه خودش در منطقه و جهان دارد 
و اش��تباه شناختی نسبت به جایگاه اس��رائیل و آمریکا در 
دنیای در حال گذار دارد. دس��ته دوم اشتباهات این کشور 
محاس��باتی اس��ت که تصور می کند می توان��د از خارج از 

منطقه در این روزها امنیت بخرد.
وی با بیان اینکه ما اش��تباهات محاس��باتی و شناختی در 
منطقه زیاد داش��تیِم، اظهار داشت: صدام حسین بارزترین 
آن بوده اس��ت.به طور ج��دی انتظار داریم ام��ارات عربی 
متح��ده اش��تباهات خود را تصحیح کن��د و ایران در مورد 
امنیت ملی خود با هیچکس ش��وخی ندارد و به ش��فافیت 
از همه مجاری ممکن این موضوع به اطاع همس��ایه ما در 

خلیج فارس رسیده است.
وی درباره تصمیم صربس��تان و کوزوو برای انتقال سفارت 
خ��ود به بیت المقدس، گفت: قیافه ای که از جلس��ه ترامپ 
دید متعجب بود. جمهوری اس��امی ای��ران همواره تاش 
کرده و از حل منازعات بین صربس��تان و کوزوو اس��تقبال 
کرده اس��ت. خطیب زاده بی��ان کرد: اینک��ه دولت ترامپ 
به خاطر مس��ائل داخلی در آمریکا و انتخابات این کش��ور 
بخواهد از هر چیزی س��وء اس��تفاده کند وقیحانه و دور از 
ش��ئونات دیپلماتیک و حتی بدیهیات اخاقی  است و آنها 
برای چیز دیگری جمع ش��ده بودند و ترامپ با دس��تورکار 
دیگ��ری آن اعام را انجام داد و ما این س��وء اس��تفاده را 
محک��وم می کنی��م و هرگونه انتقال س��فارتخانه ها به بیت 
المقدس برخاف قطعنامه ۲۲۳۴ اس��ت و فکر می کنم این 

همراهی جامعه جهانی را ندارد.
س��خنگوی وزارت خارج��ه درباره اظه��ارات الوروف وزیر 
خارجه روس��یه مبنی بر آمادگی این کشور برای کمک به 
مذاکرات مس��تقیم ایران و آمریکا خاطرنشان کرد:  به نیت 
دوستان و طرف های همکاری در روسیه شک نداریم، ولی 
آنچه محل شک است، نیات و اعمال و اقدامات آمریکاست 

و ما براساس اعمال کشورها قضاوت می کنیم.
خطیب زاده بیان کرد: بدیهی اس��ت مس��یر سیاس��ت های 

ما نس��بت به آمریکا تغییر نک��رده و ایاالت متحد همچنان 
گردنکش��ی می کند و تروریس��م اقتصادی علیه ملت ایران 
اعم��ال می  کند و هیچ حیا و ش��رمی ندارد که علنی بگوید 
به گرس��نگی این ملت نشسته است و طبیعی است تا این 

تغییر نکند سیاست ایران هم تغییری نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
وزیر خارج��ه چین درباره برجام و صحبت از توافق جدید، 
خاطرنش��ان کرد: ایران به طور روشن سیاست های خود را 
اع��ام کرده اس��ت. گزارش آژانس هم بی��رون آمده. ایران 
کاما پن��ج گام کاهش تعهدات هس��ته ای را در چارچوب 
برجام انجام داده است و آژانس راستی آزمایی کرده است. 
البته همه اقدامات ایران برگشت پذیر است، منوط به اینکه 

طرف های دیگر به تعهداتشان عمل کنند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی 
بر اینکه در چند ماه اخیر ش��اهد حم��ات ترکیه به اقلیم 
کردس��تان و ش��مال عراق برای مقابله با پ.ک.ک بودیم و 
اینک��ه ایران گاها حماتی به این مناطق داش��ته که باعث 
ویرانی روس��تاهای اقلیم و کشته شدن مردم مناطق مرزی 
ش��ده اس��ت و آیا ایران با ترکیه در ای��ن زمینه هماهنگی 
داشته است؟ خاطرنشان کرد:  موضوع کردستان برای ایران 
موضوع یک وطن اس��ت و هر آنچه رخ دهد موضوع کردی 
نبینید. گروه های تروریستی هستند که از مرزهای مشترک 
عراق، ایران و ترکیه سوء استفاده می کنند و برخی کمپ ها 
را در داخ��ل خ��اک عراق زدند و از آنج��ا حماتی را علیه 

مرزداران غیور ایرانی انجام می دهند.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی در پاس��خ به سوالی درباره 
نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل به صورت آناین بیان 
کرد:  جمهوری اسامی ایران مثل دیگر اعضای سازمان ملل 
متحد دعوت دارد و کس��ی میزبان کسی نیست. بررسی ها 
انجام می شود که در چه سطحی مشارکت کنیم و مقدمات 

آن در حال انجام است.
دسترسی های درخواستی آژانس ربطی به برجام ندارد

وی در پاس��خ به س��وال دیگری بیان کرد:  ما دو نوع رابطه 
ب��ا آژانس داریم، یک رابطه پادمانی اس��ت و یکس��ری هم 
تعه��دات خاص قید ش��ده در برجام اس��ت. البته موضوع 
دسترسی های درخواس��تی آژانس در چارچوب موافقتنامه 
پادم��ان اس��ت و ربط��ی به برجام ن��دارد. مادام��ی که در 
چارچ��وب توافق هس��تیم و در چارچوب مق��ررات آژانس، 

نزدیک با آژانس کار می کنیم.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به این س��وال که چه 
موضوع��ی در مذاک��رات بین ایران و س��وئیس برای ایران 
اهمیت بیشتری دارد؟ اظهار داشت: ما به یک یا دو اولویت 
خ��اص برنمی گردیم در حوزه های مختلف با س��وئیس در 
ارتباط هستیم. دارو و درمان و همکاری  ها مربوط به کرونا، 
موضوعات منطقه ای و نقش سوئیس در حافظ منافعی همه 
در اولویت هس��تند و گفت وگوهای ما با سوئیس به همین 

خاطر به طور منظم برگزار می شود.
وی درباره تحوالت باروس خاطرنش��ان کرد: این تحوالت 
موضوع داخلی است و ما به عنوان جمهوری اسامی ایران 
فکر می کنی��م این موضوع داخلی در فض��ای آرام و بدون 
تنش و بدون دخالت خارجی بهتر حل می شود و امیدواریم 
مردم و دول��ت باروس آن در رابط��ه نزدیک این موضوع 

داخلی را مدیریت و حل کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سوالی درباره فعال 
ش��دن مکانیسم ماش��ه و اینکه اگر آمریکا این مکانیسم را 
فع��ال کند ای��ران برنامه ای دارد؟ بیان ک��رد: آمریکا تحت 
گردنکش��ی های رژیم ترامپ از هم��ه معاهدات بین المللی 
و تم��ام تعهداتش خارج ش��ده حتی آنهای��ی را که کنگره 

تصویب کرده است و این به یک رژیم یاغی برمی گردد. 
وی با اش��اره به اظهارات درباره باقی ماندن برجام علیرغم 
همه تاش های آمریکا افزود: این نش��ان می دهد فرزندان 
ای��ن ملت با چ��ه دقت و ظرافت و قدرت��ی مذاکره کردند. 
البته طبیعی اس��ت هر آنچ��ه در برجام می خواس��تیم به 
دست نیاوردیم و آنها هم هر آنچه را می خواستند به دست 
نیاوردند. سه بار آمریکا در شورای امنیت با شکست مواجه 
ش��د و تاریخ قض��اوت کرد و فقط ایران نگف��ت که آمریکا 
عضو برجام نیست، بلکه همه گفتند که آمریکا عضو برجام 
نیس��ت از جمله اعضای دائم و غیر دائم ش��ورای امنیت و 

متحدان ایاالت متحده آمریکا.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره سفر 
وزیر دفاع هند و اهمیت همکاری ایران با روسیه و هند در 
حوزه نظامی و مبارزه با تروریسم در افغانستان خاطرنشان 
کرد:  جمهوری اس��امی ایران یک سیاس��ت خارجی واحد 
دارد که در آن سیاست، دیپلماسی دفاعی، فرهنگی، علمی 
و .. وج��ود دارد. در این سیاس��ت خارجی یکی از اصولش 
سیاست خارجی متوازن است. با تمامی کشورهای همسایه 

خودمان به دنبال حسن همجواری هستیم.
وی افزود: روابط ما با هند چند الیه و عمیقی است. دوستانی 
ک��ه کری��دور جنوب - ش��مال ایران را پیگی��ری می کنند 
کریدوری است که هم نقشه ترانزیت باستانی تجارت ادویه 
اس��ت و هم نگاه بس��یار عمیق تاریخی در این همکاری ها 
نهفته است. یکی از همکاری ها در مبارزه با تروریسم است. 
ایران مایل اس��ت ب��ه عنوان یکی از قدرت ه��ای تاثیرگذار 
منطق��ه نقش خود را در متوازن کردن تحوالت منطقه ایفا 

کند و اینها در همین چارچوب تعریف می شود.
س��خنگوی وزارت خارج��ه درب��اره برگزاری نشس��تی در 
بیروت با حضور گروه های فلسطینی خاطرنشان کرد: دفاع 
از فلس��طین مظلوم یک اصل خدش��ه ناپذیر در سیاس��ت 
خارجی جمهوری اسامی ایران است. مفتخریم در دنیایی 
که بس��یاری با ظالم هس��تند ما با مظلوم هستیم و به این 

مسیر خود ادامه خواهیم داد.
وی افزود: از این هوش��مندی گروه های فلسطینی استقبال 

می کنیم و امیدواریم به راه حل پایداری برسد.
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خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز:

نقض قطعنامه ۲۲۳۱به معنای پایان حضور ایران در برجام است

وزیر خارجه سوئیس دیدار با ظریف را ثمربخش خواند
وزیر امور خارجه سوئیس روز دوشنبه در پیامی در حساب کاربری خود 
در توئیت��ر، دیدار و رایزن��ی خود با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران را ثمربخش ارزیابی کرد. ایگنازیو کاسیس در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: صلح، توسعه اقتصادی و حقوق بشر، مباحث ثمربخش 

با جواد ظریف همتای ایرانی ام بود. خوش��حالم که می توانیم با هم کانال 
انساندوستانه سوئیس را برای انتقال مواد غذایی و تجهیزات پزشکی به مردم 

ای��ران راه اندازی کنیم. وزیر امورخارجه س��وئیس دیروزبا همتای ایرانی خود در 
تهران دیدار و رایزنی کرد. کاس��یس با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای 
اسامی دیدار و در  مراسم یکصدمین سالگرد روابط ایران و سوئیس شرکت کرد.

گفتنی اس��ت؛ پیش از این وزیرخارجه س��وییس با حسن قالیباف رییس مجلس 
شورای اسامی کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. فارس 

آمریکا حق ندارد مکانیزم ماشه را فعال کند
اس��تاد علوم سیاسی دانشگاه آیووای آمریکا در مورد ادعای ترامپ برای 
فعال س��ازی ماشه گفت: براساس درک من از برجام، ایاالت متحده حق 
ن��دارد مکانیزم ماش��ه را فعال کند. این ها بخش��ی از بندهای  معاهده 
بودن��د و با ترک معاهده، ایاالت متحده با ترک توافق حق اس��تفاده از 

امکانات برجام را ندارد. از طرف دیگر، پس از خروج ایاالت متحده از این 
معاهده، روابط بین ایاالت متحده و ایران ضعیف شده است به عبارت دیگر 

هی��چ چیز مانع اعمال تحریم های ایاالت متحده نمی ش��ود. برایان واربی با ابراز 
نگرانی از آینده برجام گفت: اروپایی ها و آس��یایی ها آنچه را که متعهد شده اند، 
انج��ام می دهند، بنابراین از دید آنها، ایران باید به تعهدات خود عمل کند. البته 
شرایط ایران دشوار است، زیرا آنها به هر طریقی امکان تجارت )یعنی پول( خود 

را از دست می دهند.  ایلنا 

پرونده اربعین امسال بسته شده است
سفیر جمهوری اسامی ایران در بغداد تاکید کرد که پرونده اربعین در 
عراق بس��ته شده است و این کشور به هیچ زائر خارجی از جمله ایرانی 
اجازه ورود به عراق برای انجام آیین اربعین را نمی دهد. ایرج مسجدی 
تاکید کرد که دولت مرکزی عراق با توجه به بحران همه گیر کرونا به ما 

اعام کرده است که به هیچ وجه اجازه ورود زوار اربعین از ایران و دیگر 
کش��ورهای خارجی را نمی دهد و درعمل این به معنای آن است که پرونده 

اربعین ۹۹ و ورود زوار خارجی در این کشور بسته شده است. وی گفت که دولت 
عراق مدت هاس��ت که این تصمیم را اعام کرده است و به هیچ عنوان اجازه ورود 
زائر خارجی اربعین به کشور را نمی دهد. مسجدی ادامه داد که سفارت جمهوری 
اس��امی ایران جزو س��تاد اربعین در کشورعراق اس��ت و هیچ تردیدی در برگزار 

نشدن اربعین برای زائران خارجی از جمله ایرانی ها وجود ندارد. تسنیم 

یک روزنامه فرامنطقه ای به امارات هشدار داد که با ائتاف 
ب��ا آمریکا و رژیم صهیونیس��تی، نخواهد توانس��ت به هیچ 
س��ودی دس��ت پیدا کند، بلکه باید س��یبل اه��داف ایران 

باشد.
مای��ک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت وگوی بین بنیامین 
نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، محمد بن زاید 
ولی عه��د ابوظبی و دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا را 

لحظه تاریخی خواند.
پامپئو ادعا کرد که این لحظه باعث ش��د که امارات و رژیم 
صهیونیستی بر سر تشکیل ائتاف ضد ایران برای حمایت 

از خاک آمریکا و خاورمیانه به توافقی دست پیدا کنند.
روزنامه الق��دس العربی به تحلیل این اظهارنظر پرداخت و 
نوش��ت، این اظهارات، با آنچه پیشتر درباره »توافق صلح« 
بین امارات و صهیونیس��تها گفته می شد، تفاوت دارد؛ زیرا 

در ابتدا، امارات مدعی شد که این توافق برای توقف الحاق 
اراضی فلس��طین توس��ط رژیم صهیونیستی صورت گرفته 

است، ولی تل آویو این ادعا را تکذیب کرد.
به گزارش این روزنامه، پس از تکذیب تل آویو، گفته ش��د 
که ه��دف از این توافق، یک معامله سیاس��ی-نظامی بوده 
ک��ه ابوظبی از رهگذر آن بتواند به جنگنده های »اف-۳۵«  
آمریکا دس��ت پیدا کند، ولی صهیونیست ها این ادعا را نیز 

تکذیب کردند.
بنا بر این گزارش، اما اظهار نظر پامپئو  نش��ان می دهد که 
دیگر س��خن از توافق صلح نیس��ت، بلکه پای یک ائتاف 
سیاسی-نظامی علیه جمهوری اسامی ایران در میان است 
ت��ا به زعم مس��ئوالن آمریکایی، از آمریکا حمایت ش��ود و 

خطر به سواحل این کشور نرسد.
القدس العربی در ادامه می نویس��د، واژه »ائتاف« نش��انگر 
نوع دیگری از روابط اس��ت که مشابه سایر توافقات موسوم 
به صلحی نیس��ت که رژیم صهیونیس��تی ب��ا مصر، اردن و 
مسئوالن فلسطینی حاصل کرده و نمی توان آن را با روابط 
دیپلماتیک و اقتصادی تل آویو با هیچ کشور عربی دیگری 

مقایسه کرد.
ب��ه گزارش ای��ن روزنامه، ای��ن ائتاف همچنین با س��ایر 
توافقات یا ائتافهای پیش��ین امارات با س��ایر کش��ورهای 

عربی متفاوت اس��ت؛ چه این ائتافها در شورای همکاری 
خلیج فارس بود یا حتی با عربستان سعودی در یمن. قطعا 
توصیف »ائتاف«، نش��انگر نوع دیگری از این روابط است 

که با سایر توافقهای موسوم به صلح متفاوت خواهد بود.
الق��دس العربی در توضی��ح این ائتاف، می نویس��د، یقینا 
ام��ارات در این ائت��اف، در وضعیت طرفی ق��رار دارد که 
دس��تور می گیرد و نه در وضعیت طرفی که دستور دهنده 
است. لذا هدف، این است که امارات از »اراضی آمریکا« در 
براب��ر »خطر ایران« دفاع کند. اما آنچ��ه درباره حمایت از 
خاورمیانه گفته ش��ده، چیزی بیش از یک عبارت مسخره 
نیس��ت که صرفا برای حمایت از رژیم صهیونیستی مطرح 

می شود.
این روزنامه با طرح این پرسش که در این صورت، چگونه از 
اراضی امارات دفاع خواهد شد، تأکید کرد، به جز معامات 
مربوط به جاسوس��ی، پولی و حمل و نقل، سایر مسائل به 
سود رژیم صهیونیستی خواهد بود؛ زیرا این رژیم، همچنان 
در راستای اش��غال اراضی فلسطین حرکت می کند و خبر 

موثقی درباره قرارداد اف-۳۵ وجود ندارد.
ب��ه گ��زارش الق��دس العربی، اف��زون بر آنچه گفته ش��د، 
چیزی نیز وجود ندارد که نش��ان دهد دولت آمریکا، برنامه 
خود را در جغرافیای کش��ورهای عربی تغییر داده باش��د؛ 

در نتیج��ه، موقعیت امارات در این ائت��اف احتمالی علیه 
ایران، کشورهای و جهان، موقعیت طرفی است که متحمل 
ضربات می شود و بزرگ ترین بازنده خواهد بود؛ چرا که این 
کشور، در نزدیک ترین فاصله توپخانه، کشتی های جنگی و 

ارتش ایران قرار دارد.
در پایان این گزارش آمده اس��ت: »ابوظبی می تواند خود را 
فریب دهد که قادر به دفاع از آمریکا و اسرائیل شده است، 
ولی نمی تواند شهروندان خود را که به سیاستهای احمقانه 
آن، دل خ��وش کرده اند، قان��ع کند که در صورت، ورود به 

جنگ نیابتی یا اصلی، بتواند از خود دفاع کند.فارس 
رئیس جمه��ور آمری��کا در تاری��خ ۲۳ م��رداد در بیانیه ای 
اعام ک��رد رژیم صهیونیس��تی و امارات ب��ه توافقی برای 

»عادی سازی کامل روابط« دست پیدا کرده اند.
»الیاو بنجامین« مس��ئول دفتر هماهنگ��ی و ارتباطات در 
وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی روز جمعه گذشته گفت 
که تل آویو طی ربع قرن گذش��ته روابط مخفیانه با امارات 
داش��ته و تاش های دیپلماتیک فراوانی در راستای روابط 
با ابوظبی انجام داده تا توانس��ته توافق عادی س��ازی روابط 

را به دست بیاورد.
گفتنی اس��ت امارات با اقدام عادی سازی روابط خود با تل 

آویو جایگاه خود را در منطقه تضعیف کرد. ایرنا

   القدس العربی: 

امارات بزرگترین بازنده ائتالف 
علیه تهران خواهد بود


