تکرار اتهامزنیهای دولت مستعفی یمن علیه تهران
وزیر اطالعرسانی دولت مستعفی یمن در واکنش به اظهارات سخنگوی
ارش��د نیروهای مس��لح ایران که گفته بود تهران حضور مستش��اری و
معنوی در منطقه دارد و صرفا فناوری دفاعی خود را در اختیار یمنیها
قرار داده ،بار دیگر به اتهامزنی علیه ایران پرداخت .معمر االریانی مدعی
ش��د :اظهارات سردار شکارچی مبنی بر انتقال تکنولوژی تولید موشک و
پهپاد به شبهنظامیان تروریست الحوثی و نیز حضور کارشناسان و مستشاران
ایرانی در در مناطق تحت کنترل [حوثیها] ،اعتراف آشکار و صریح ایران به اداره
و حمایت شورش و کودتای الحوثی برای اجرای برنامههای خرابکارانه آن در یمن
و منطقه است .وی در ادامه موضعگیری علیه تهران ادعا کرد :دخالتهای ایران
در یمن و جنگی که کودتای الحوثی موجب بروز آن شد و هزاران کشته و زخمی
یمنی را قربانی کرد ،به اقتصاد یمن خسارات هنگفتی وارد کرد .فارس

پنجشنبه  3مهر  1399شماره 5411

حل مساله ایران از طریق دیپلماسی صورت گیرد
رئی��س جمهور ترکیه گف��ت :از حل و فصل مس��ائل مربوط به برنامه
هس��تهای ایران از طریق دیپلماسی و گفتمان با در نظر گرفتن قوانین
بینالمللی حمایت میکنیم.
رج��ب طیب اردوغان ،در ادامه گفت :از حل و فصل مس��ائل مربوط به
برنامه هس��تهای ایران از طریق دیپلماس��ی و گفتمان با در نظر گرفتن
قوانین بینالمللی حمایت میکنیم ،بار دیگر درخواست خود برای پایبندی
همه طرفها به تعهدات خود در قبال برجام که کمک جدی به امنیت منطقه و
جهان میکند ،تکرار میکنم .وی افزود :امروز فداکاری کش��ورهایی مانند ترکیه
که میزبان بیشترین جمعیت پناهجویان جهان هستند ،آبرو و اعتبار انسانیت را
نجات داده است .اما در قبال آن برخی از دولتهایی که در میان آنها کشورهای
تسنیم
اروپایی نیز دیده میشوند ،حقوق پناهجویان را نقض میکنند.

هموطنان ایرانی به هیچ وجه به سمت مرزهای عراق نیایند
سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد از هموطنان ایرانی خواست که
به هیچ وجه به سمت مرزهای ایران و عراق نیایند و گفت :دولت عراق
امسال زوار خارجی اعم از ایرانی و سایر کشورها را پذیرا نیست.
ایرج مس��جدی عنوان کرد :امس��ال متاس��فانه به دلیل موضوع کرونا
و جلوگیری از انتش��ار ای��ن ویروس منحوس ،دولت ع��راق از پذیرش
هرگونه زوار خارج از عراق چه جمهوری اسالمی ایران و چه سایر کشورها
خودداری کرده و تصمیم گرفته شده که زائر نپذیرند.
وی افزود :با توجه به اینکه به ایام اربعین نزدیک میش��ویم جمهوری اس�لامی
ایران به این تصمیم احترام گذاش��ته و همکاری میکند و در جهت س�لامت و
اهمیت س�لامت مردم ش��ریف و زوار عزیز ایران هم تصمیم گرفته از اعزام زائر
خودداری و با عراق همکاری کند .سیاست روز
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نیویورک تایمز:

آمریکا نتوانست ایرانی ها را به زانو درآورد
روزنامه نیویورک تایمز با اش��اره به ناکامی اخیر آمریکا در
اجماع جهانی علیه ایران نوش��ت ،برخالف ادعای دیپلمات
های آمریکایی ،ایرانی ها به زانو درنیامدند.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش��ی با این تیتر منتش��ر کرد:
آمری��کا برای اطالع از عملکرد توافق نامه های بین المللی،
به یک دوره آموزشی نیاز دارد.
اشاره نیویورک تایمز ،خروج آمریکا از برجام در سال 2018
و اصرار آن مبنی بر ادامه عضویت در این توافق نامه اس��ت
تا به استناد آن تحریم های ضد ایرانی را فعال کند.
به نوشته نیویورک تایمز ،ترامپ از برجام به عنوان بدترین
توافق یاد و تالش کرده اس��ت آن را ناب��ود کند .او تحریم
های اقتص��ادی را مجددا علیه ایران اعم��ال و تهدید کرد
متح��دان اروپایی را که با ایران تج��ارت کنند ،تحریم می
کند .مخالفت او آنقدر گیج کننده بود که دیگر کش��ورها،
اکن��ون نمی دانند که بع��د از انتخابات آتی آمریکا ،آیا می
توان به تعهدات بین المللی واش��نگتن اطمینان داش��ت یا
خیر.
دولت ترامپ با پُررویی اس��تدالل می کند که آمریکا هنوز
و بعد از این همه گیر و دار ،عضوی از برجام اس��ت .به این
دلی��ل که می خواهد از بندی در توافق اس��تفاده و تحریم
های جهانی را علیه ایران ،اسنپ بک کند تا به این ترتیب
مانع از پایان تحریم های تس��لیحاتی علیه تهران شود .در
حال��ی که تنها اعضای این توافق می توانند چنین بندی را
اجرا و تحریم های جهانی را مجددا اعمال کنند
استدالل حقوقی وزارت خارجه آمریکا این است که گرچه
آمریکا از س��ال  2018از این پیمان خارج شده و برخالف
بندهای آن اقدام کرده است ،با این وجود همچنان عضوی
از آن اس��ت زیرا قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل که
برجام را تایید کرده بود ،به کش��ورهایی اشاره می کند که
این توافق را حاصل کردند ،از جمله آمریکا .در صورتی که
این استدالل مبنایی ندارد.
"الری جانسون" دستیار سابق امور حقوقی دبیر کل سازمان
ملل می گوید :این یک منطق ساده است که اگر شما یک
کشور عضو باشید ،باید در امور مربوطه مشارکت کنید.
به نوش��ته نیویورک تایمز ،حتی چهرههای به ش��دت ضد
ایرانی نظیر جان بولتون نیز این استدالل را ریاکارانه و غیر
س��ازنده می خوانند .بولتون در مقاله ای در وال اس��تریت
ژورنال نوش��ته بود " این مس��اله حاکی از اعتماد به نفس
بیش از حد اس��ت که بگوییم همچنان در توافق هسته ای

حض��ور داری��م ،آن هم برای مقاصدی ک��ه می خواهیم نه
برای آنچه که نمی خواهیم".
نیویورک تایمز نوشت :عالوه بر آن ،آمریکا در سال 2018
از ای��ن توافق خارج ش��د و هیچ گون��ه پیچیدگی حقوقی
نمی تواند این حقیقت س��اده را تغییر ده��د .آمریکا هیچ
جایگاهی ندارد تا به صورت دس��ت چی��ن ،بندی را فعال
کند که در خدمت سیاس��ت های خودش باش��د ،در حالی
که س��ایر بندهای این توافق را به تمسخر می گیرد .نحوه
کارکرد توافق��ات بین المللی اینگونه نیس��ت .رفتار دولت
ترام��پ ،یکپارچگ��ی هر توافق بین الملل��ی را برای آینده،
ناب��ود می کند .و به همین دلیل بود که در میان  15عضو
ش��ورای امنیت ،حمایت چندان��ی از موضع آمریکا به عمل
نم��ی آید .مقامات س��ازمان ملل اکن��ون در گُرگ و میش
دیپلماتی��ک قرار گرفت��ه و میان دیدگاه دول��ت ترامپ از
واقعی��ات ،و همچنین موضع جهان��ی در این زمینه – که
تقریبا هر کسی آن را می پذیرد – گیر کرده اند.
غ��م نام��ه عملکرد دولت ترامپ این اس��ت که خ��ود را از
متح��دان اروپایی اش بیگانه کرده اس��ت ،کش��ورهایی که
هدفی مش��ترک را ب��رای محدود ک��ردن رفتارهای نگران
کنن��ده ایران دنبال می کنن��د .آمریکا باید در کنا ِر نه تنها
فرانسه ،آلمان و بریتانیا بلکه کنا ِر روسیه و چین نیز بایستد
تا ای��ران را منزوی کن��د .اما اکنون این آمریکا اس��ت که

منزوی شده.
در شرایطی که ایران تا زمان خروج آمریکا از برجام ،پایبند
بیش��ترین تعه��دات برجامی خود بود ،س��وال مهم تر این
اس��ت که آیا ت�لاش های آمریکا برای فعال کردن اس��نپ
ب��ک ،این توافق هس��ته ای را نابود خواه��د کرد؟ ،پیمانی
که دیگر کش��ورهای عضو به شدت تالش میکنند تا حفظ
ش��ود ...اکنون این توافق تکه تکه شده است .اگر ترامپ در
انتخابات پیروز ش��ود ،احتمال احیای برجام بس��یار اندک
اس��ت .ایران می تواند از آن خارج ش��ده و همان میزان از
تولید مواد ش��کاف پذیر خود را ازس��رگیرد و این وضعیت
ای��ران را مجددا با آمریکا و اس��رائیل در مس��یر تقابل قرار
خواهد داد.
دول��ت ترامپ اتحادی را که جامع��ه جهانی در قبال ایران
داش��ت ،نابوده کرده است .این دولت همچنین شانس رفع
ش��دن نواقص برجام را از بین ب��رد؛ به دنبال خروج غم بار
آمریکا از برجام ،می شد با اقدامات غیرخصمانه این فرصت
ه��ا را احیا و مذاک��رات را ممکن س��اخت .دیپلمات های
آمریکایی با غرور به همتای��ان اروپایی خود می گفتند که
ایرانی ها به زودی به زانو درخواهند آمد و برای ازسرگیری
مذاکرات التماس خواهند کرد؛ اما چنین نشده است..
از س��وی دیگر روزنامه واشنگتن تایمز نیز نوشت متحدان
و همچنین دشمنان آمریکا در روزهای اخیر با تالش دولت

نماینده ایران در نشست شورای حقوق بشر:

رویکرد انفعالی اروپا در قبال تحریمهای آمریکا مردود است
س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس�لامی ایران در
دفتر سازمان ملل در ژنو در نشست شورای حقوق
بش��ر ،تحریمهای یکجانبه را جنایت علیه بشریت
خواند و رویکرد انفعال��ی اروپا در قبال تحریمهای
ثانویه آمریکا را مردود دانست.
اسماعیل بقایی هامانه با تاکید بر اینکه تحریمهای
یکجانبه ،اقدام متخلفانه بینالمللی بوده و مسئولیت
بینالمللی واضعان و مجری��ان آنها را در پی دارد،
ای��ن تحریمها را به دلیل تبعات حقوق بش��ری آن
بر ش��هروندان عادی ،جنایت علیه بشریت خواند و
خواستار وحدت نظر جامعه بینالمللی در برابر این
بیعدالتی آشکار شد.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در جریان گفتوگوی
تعاملی با خانم «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه موضوع
آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از
حقوق بش��ر س��خن میگفت ،ضمن اشاره به بی
توجهی آمریکا به درخواس��تهای متعدد دبیرکل
سازمان ملل ،کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین
سازوکارهای حقوق بشری برای لغوتحریمها ،این
رویک��رد رژیم آمریکا را زن��گ خطری جدی برای
جامعه بین المللی برشمرد و خواستار مقابله با آن
شد.
بقایی هامانه ادعای اخیر آمریکا مبنی بر بازگرداندن
یکجانبه قطعنامههای لغو ش��ده شورای امنیت ،به
رغم مخالف��ت قاطع اعضای ش��ورای امنیت با آن
را نش��انه دیگری از قلدرمآبی آمریکا و بی اعتنایی
هی��أت حاکمه این کش��ور به حق��وق بینالملل و
منشور ملل متحد توصیف کرد.
وی تصری��ح ک��رد ک��ه حت��ی نهاده��ای قضایی
بینالمللی مث��ل دیوان بینالملل��ی کیفری نیز از
ش��ر اعتیاد آمریکا به اب��زار تحریم و ارعاب مصون
نمانده است.

الزم ب��ه ذکر اس��ت ،وزی��ر خارجه آمری��کا اخیرا
دادس��تان و چن��د نفر از قضات دی��وان بینالمللی
کیفری را ب��ه دلیل پیگیری پرون��ده اتهامی علیه
ارتش آمریکا در افغانستان ،تحریم کردو
نماین��ده جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��ا تاکید بر
مس��ئولیت کش��ورهای تحریمکنن��ده ،ب��ه بقیه
کش��ورها نی��ز ی��ادآوریک��رد که طب��ق حقوق
بینالملل نباید اقدامات متخلفانه کشورهای دیگر
را مورد شناس��ایی قرار داده و یا اجرا کنند ،زیرا بر
خالف حق حاکمیتی و تعهدات بینالمللی آنها در
زمینه حقوق بشر است.
ل هیچ اس��تثنای
بقایی هامانه با بیان اینکه در عم 
ن ادعاها کامال
بشردوس��تانهای وجود نداش��ته و ای 
فری��ب و ریاکاری اس��ت ،تاکید کرد ک��ه ایران به
سیاست مقاومت حداکثری خود در برابر فشار غیر
قانون��ی و ناعادالنه آمریکا ادامه خواهد داد .الزم به
ذکر است در جریان جلسه بررسی موضوع اقدامات
قهرآمیز یکجانبه ،تعداد زیادی از کشورهای در حال
توسعه با اشاره به آثار و تبعات تحریمهای یکجانبه
بر حقوق بش��ر ،از ادامه کار گزارشگر ویژه سازمان
مل��ل در ای��ن زمینه حمای��ت کردند .کش��ورهای
اروپایی به همراه ژاپن ،کانادا ،استرالیا و کره جنوبی
در اقدامی که به نظر میرسد از قبل هماهنگ شده
بود از هرگونه مش��ارکت و اعالم موضع در رابطه با
موضوع تحریمهای یکجانبه خودداری کردند.
همچنین بنا به پیش��نهاد سفیر کشورمان ،شورای
حقوق بش��ر به احت��رام مرحوم ادری��س جزایری،
گزارشگر قبلی س��ازمان ملل در حوزه تحریمهای
یکجانبه ،با یک دقیقه س��کوت به وی ادای احترام
کرد .ادریس جزایری به عنوان اولین گزارشگر ویژه
بررس��ی تبعات حقوق بشری تحریمهای یکجانبه،
ب��ا تهیه گزارشه��ا و بیانیههای متع��دد در مورد

آثار منف��ی تحریمهای یکجانب��ه آمریکا ،خدمات
مان��دگاری در عرصه حقوق بش��ر و تبیین ماهیت
غیرقانونی و ضدبشری تحریمهای یکجانبه داشت.
گفتن��ی اس��ت؛ ج��وزپ بورل مس��ئول سیاس��ت
خارج��ی اتحادیه اروپا درباره ادعای آمریکا مبنی بر
بازگرداندن تحریمهای س��ازمان ملل علیه ایران در
بیانیهای گفت :اینجانب در جریان اعالنیه آمریکا در
مورخه  19س��پتامبر در خصوص آنچه «مکانیس��م
بازگش��ت تحریمها» ذیل قطعنام��ه  2231خوانده
میش��ود قرار گرفتهام .همانطور که در بیانیه خود
در مورخه  20آگوس��ت و همچنین در بیانیه رئیس
کمیس��یون برجام بعد از نشست این کمیسیون در
 1سپتامبر خاطرنش��ان کردهام ،آمریکا در اطالعیه
ریاس��تجمهوری خ��ود در مورخ��ه  8م��ه 2018
بهصورت یکجانبه مش��ارکت خ��ود در فعالیتهای
مرتبط با برجام را متوقف کرده اس��ت ،بنابراین این
کشور نمیتواند کشور مشارکتکننده در برجام تلقی
شود و روند بازگرداندن تحریمها بهموجب قطعنامه
 2231شورای امنیت را آغاز کند ،در نتیجه ،تعهدات
مربوط به رفع تحریمها طب��ق مفاد برجام کماکان
اجرایی باق��ی میمانند .بورل در ای��ن بیانیه تأکید
کرده اس��ت :اینجانب در کس��وت هماهنگکننده
کمیسیون مش��ترک برجام ،تمامی اقدامات ممکن
ب��رای اطمینان از حف��ظ و اجرای کام��ل برجام را
انج��ام خواهم داد .برجام با توجه به پرداختن جامع
به مس��ئله برنامه هس��تهای ایران کم��اکان یکی از
ستونهای کلیدی معماری منع اشاعه در دنیا است
که به امنیت و صلح جهانی کمک میکند .اینجانب
همه را به انجام بیش��ترین اقدامات برای حفظ این
توافق و اجتناب از انجام اقداماتی که ممکن اس��ت
بهعنوان اقدامات تش��دیدکننده تنشها در شرایط
فعلی تعبیر شوند دعوت میکنم ..تسنیم

ترامپ برای اعم��ال مجدد تحریم ه��ای جهانی اقتصادی
علیه ایران مخالفت کردند ،تا زمینه ای برای نمایش قدرتی
بالقوه در سازمان ملل فراهم شود که میتواند واشنگتن را
در صحنه جهانی منزوی کند.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شنبه شب با فعال کردن
بخش موسوم به اسنپ بک در توافق هسته ای ایران (برجام)
مدعی ش��د مواردی از تحریمهای شدید سازمان ملل علیه
ایران ،مجدد اعمال ش��ده است .اما س��ایر کشورهای امضا
کننده توافق هس��تهای از جمله متحدان پروپاقرص آمریکا
در اروپ��ا ،می گویند از آنجایی که دونالد ترامپ در س��ال
 2018از برجام خارج ش��د ،آمری��کا در این خصوص هیچ
اختی��اری ندارد و لذا کاهش تحریمهای جهانی علیه ایران
که بر اساس این توافق اعمال شد ،همچنان پابرجا است.
مقامات آمریکایی همچنین با اشاره به آنچه که اقدام ایران
در نق��ض بندهای برجام میخوانند ،و همچنین مخالفت با
تمدید تحریم های تس��لیحاتی سازمان ملل -که قرار است
ماه آینده منقضی شود میگویند جامعه جهانی باید متحد
شده ،تمام تحریمهای ضد ایرانی را مجددا اعمال کند.
انتظار میرود این مساله در نشست مجمع عمومی سازمان
مل��ل در روزهای آین��ده ،محور اصلی مذاکرات باش��د .به
دلیل ش��یوع کرونا ،این نشست قرار است امسال به صورت
مجازی برگزار شود.
در همین حال ش��بکه فرانس��ه –  24در گزارشی با عنوان
"ان��زوای حداکث��ری آمریکا" در وب س��ایت خود نوش��ت،
تهران ب��ه تالش واش��نگتن در اعمال مج��دد تحریمهای
سازمان ملل پاسخ داد.
فرانس��ه 24-گزارش خود را با این جمله آغاز کرد "آمریکا
با شکست مواجه شده اس��ت" ،و افزود این سخنان حسن
روحانی رئیس جمهوری اس�لامی ایران اس��ت که پس از
اعالم واش��نگتن در خصوص بازگشت تحریم های جهانی
علیه تهران مطرح ش��ده اس��ت .روحانی در سخنانی که از
تلویزی��ون ایران پخش می ش��د ،گفت "آمریکا به ش��دت
من��زوی ش��ده و کارزار فش��ار حداکث��ری آن ب��ه انزوای
حداکثری انجامیده اس��ت ".به گزارش فرانس��ه 24-س��ه
متحد اصلی اروپایی آمریکا یعنی فرانسه ،انگلیس و آلمان
تالش واش��نگتن را ب��رای اعمال مج��دد تحریم های ضد
ایران��ی ،فاقد مبنای حقوقی خواندهان��د و این که آمریکا با
خروج از برجام دیگر نمی تواند تحت عنوان س��ازمان ملل،
علیه ایران تحریم اعمال کند .الف

منابع آمریکایی:

حتی با پیروزی بایدن بخش زیادی از
تحریمهای ایران باقی میماند
روزنامه کویتی الرأی به نقل از منابع آمریکایی عالیرتبه نوش��ت ،واشنگتن
قص��د دارد طی س��ه ماه آین��ده تحریمهای مالی علیه ح��زباهلل و ایران را
تشدید کند.
الرأی نوش��ت ،مقام��ات فعلی دولت آمریکا معتقدند ک��ه تحریمها تضمین
است و در صورتی که دونالد ترامپ برای دور دوم رأی نیاورد و نامزد حزب
دموک��رات جو بایدن رئیسجمهور ش��ود باز هم مقدار زی��ادی از تحریمها
باقی خواهد ماند.
ال��رأی افزود ،تحریمهای آمریکا علیه حزباهلل بر اس��اس قانون موس��وم به
مبارزه با تروریس��م انجام میش��ود و مانند اقدامات اداری اس��ت که تحت
تأثیر تصمیمهای سیاس��ی یا حزبی رئیسجمهور آمریکا نیس��ت ،این بدان
معناس��ت که صرفنظر از آنچه برای ای��ران رخ میدهد ،تحریمهای آمریکا
علیه حزباهلل و متحدان آن در لبنان تا اطالع ثانوی باقی خواهد ماند.
در ادامه این گزارش آمده ،همچنین در صورت پیروزی جو بایدن و بازگشت
وی به برجام ،تحریمهای آمریکا علیه سوریه از جمله تحریم موسوم به سزار
یا قیصر باقی میماند.
این منابع آگاه س��پس ادعا کردند :مقامات دول��ت ترامپ معتقدند که لغو
تحریمهای ایران بویژه در بخش هس��تهای و موش��کی ی��ا حمایت مالی از
تروریس��م ،کار آسانی نیست و هزینه سیاسی زیادی برای واشنگتن خواهد
داش��ت بنابرای��ن جو بایدن (اگر قص��د اینچنی��ن کاری را دارد) باید دلیل
تعلی��ق تحریمها از برخی بخشها در ای��ران را توجیه کند که این موضوع
پیچیدهای است .انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قرار است در سوم نوامبر
( ۱۳آبان) برگزار ش��ود .در حالی که کمی بیش��تر از پنج هفته تا برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا زمان باقی است ،نظرسنجیها از پیشتازی
جو بایدن در برابر دونالد ترامپ حکایت دارد.
ناظران سیاسی معتقدند که سیایست آمریکا در قبال ملت ایران بیش از ۴
دهه اس��ت که بر مدار دشمنی میچرخد ،و همچنان این دشمنی خصمانه
ب��ا روی کار آم��دن هررییس جمهور در کاخ س��فید به یک ش��یوه اداره و
تدوین می شود.
همچنین آمریکا نمی خواهد ایران در منطقه و بین الملل نفوذ داشته باشد
و نقش مهمی در معادالت بین الملل ایفا کند از این رو بر روی تحریم های
ضدایرانی حساب باز کرده است .فارس

واکنش سفیر روسیه در کاراکاس به
تحریمهای ضد ایرانی

س��فیر روسیه در ونزوئال ضمن انتقاد از جدیدترین
تحریمهای واشنگتن علیه دولت مادورو و جمهوری
اس�لامی تأکید کرد که اینگونه اقدامات آمریکا در
تضاد با قوانین بینالمللی است.
س��رگئی ملیک بگداس��اروف گفت :ما ب��ار دیگر با
اتهامات بیاس��اس روبرو ش��دهایم .اگر کس��ی در
تالش است از طریق وضع تحریمهای یکجانبه علیه
یک کش��ور مستقل ،رهبر آن کش��ور و نمایندگان
آن دولت به بهانه همکاری با یک کش��ور مس��تقل
دیگر ،خ��ود را در جامعه بینالمللی توجیه کند ،از
او بخواهید توضیح دهد ک��ه کدام هنجار خاص از
قوانین ی��ا توافقات بینالمللی یا قطعنامه ش��ورای
امنیت سازمان ملل نقض شده است.
باشگاه خبرنگاران

ظریف به درخواست پاریس به
مسکو میرود

یک روزنامه لبنانی نوش��ت ،وزیر امور خارجه ایران
به درخواست فرانسه در سفر به روسیه درباره لبنان
و موض��وع تش��کیل دولت جدید این کش��ور نیز با
طرف روسی رایزنی خواهد داشت.
وزارت خارجه روس��یه اعالم ک��رد که محمد جواد
ظریف وزیر امور خارجه ایران  ۲۴سپتامبر امروزبه
مسکو سفر میکند.
روزنامه الجمهوریه در خصوص ارتباط این س��فر با
پرونده تشکیل دولت در لبنان به نقل از منابع آگاه
نوشت :در سایه نبود موضع جدیدی نزد فرانسویها
(ب��رای لبنان) ب��ه جز تمدی��د زمان پیش��نهادی
پاریس تا مدت نامش��خص (جهت تشکیل کابینه)،
تماسهای مسکو با پاریس و درخواست کمکی که
در این رابطه داشته منجر به دعوت از محمد جواد
ظریف به مس��کو برای دی��دار با همتای روس خود
سرگئی الوروف شد.
مصطفی ادیب نخستوزیر مکلف لبنان در سخنان
خود به تالش برای تش��کیل هر چ��ه زودتر دولت
متش��کل از افراد متخصص و موفقی��ت طرح ارائه
شده از طرف فرانسه فراخواند .ایسنا

استقبال معارضان سوری از
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران

ائت�لاف ملی معارضان س��وریه ضمن اس��تقبال از
تحریمهای جدید واش��نگتن علیه تهران ،ادعا کرد
که این تحریمها یک گام مثبت و ضروری است.
گروه موس��وم ب��ه ائتالف مل��ی معارضان س��وریه
از تحریمه��ای جدی��د ایاالت متح��ده آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد.
روزنام��ه العربی الجدید به نقل از این گروه معارض
گ��زارش داد که از تمامی اقداماتی که در راس��تای
مج��ازات نظام ایران و تحدی��د نقش منطقهای این
کشور است ،استقبال میکند.
این ائتالف مدعی ش��د که باید طرحها و مداخالت
ایران در س��وریه و سایر کش��ورهای عربی متوقف
شود .این در حالی اس��ت که دولت قانونی سوریه،
خواس��تار حضور مستشاری ایران و تقویت روابط و
همکاری با تهران است .مهر

هرگونه توافق هسته ای جدید با
ایران باید به عدم اشاعه بیانجامد

شورای وزیران عربستان س��عودی در جلسه اعالم
کرد که هرگونه توافق هستهای جدید با ایران باید
به عدم اشاعه هسته ای بیانجامد.
ش��ورای وزیران در بخشی از این جلسه تاکید کرد
که هرگونه توافق هس��تهای با ایران باید باعث عدم
اشاعه هسته ای شده و تالشهای انجام شده برای
ایجاد منطقه عاری از تس��لیحات کشتار جمعی در
خاورمیانه را تکمیل کند .فارس

همکاریهای نفتی ایران و ونزوئال با
وجود تحریمهای آمریکا

بلومبرگ نوش��ت یک نفتکش بزرگ با پرچم ایران
در ح��ال بارگیری نفت خ��ام ونزوئال در بندر خوزه
این کشور است تا به آسیا صادر شود.
نفتک��ش بزرگ هانی با پرچ��م ایران که آن را با نام
هورس هم میشناسند ،در حال بارگیری نفت خام
مری ونزوئال در بندر خوزه این کش��ور است .ارسال
این محموله نفتی در شرایطی که اکثر شرکتهای
کشتیرانی و تاجران نفت از ترس تحریمهای آمریکا
تجارت با این کشور را کنار گذاشتهاند ،نقطه امیدی
ب��رای صنع��ت نفت ویرانش��ده ونزوئال اس��ت.این
نفتکش بهتازگی دو میلیون بش��که میعانات گازی
ایران را به ونزوئال تحویل داده است .صداوسیما

