
ادعای مقام صهیونیست
وزی��ر کابینه رژی��م صهیونیس��تی روی کار آمدن 
دموکرات ها در کاخ س��فید را زمینه س��از رویارویی 

میان تهران و تل آویو دانست.
تزاش��ی هانگبی، وزیر ش��هرک س��ازی در کابینه 
رژیم صهیونیستی که همانند دیگر هم قطارهایش 
تمایلی به روی کار آمدن جو بایدن در کاخ س��فید 
ندارد، مدعی ش��د: سیاس��ت های بای��دن در قبال 
برنامه هس��ته ای ایران زمین��ه جنگ میان تهران و 
تل آویو را هموار می س��ازد.این وزیر صهیونیست در 
ادامه افزودک ما نگرانی زیادی از بابت سیاست های 
دموکرات ها در قبال ش��هرک سازی و دیگر مسائل 
نداریم، اما موضوع ایران فرق دارد. اسرائیل باید در 
این باره نگران باش��د.هانگبی با اش��اره به اظهارات 
اخی��ر بای��دن درباره بازگش��ت به برج��ام گفت او 
صراحت��ا از این موضوع صحب��ت می کند، اما تصور 
می کنم این زمینه ساز جنگ میان اسرائیل و ایران 

خواهد بود.  فارس

فراهم سازی مقدمات نشست 
سه جابنه

س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه از آماده س��ازی 
دس��تورکار نشست بعدی سه جانبه در قالب آستانه 
در باالترین س��طح درباره سوریه و تغییر زمان آن 
به خاطر موج جدید کرونا خبر داده و گفت: مسکو 
به ادامه روند مذاکرات بین س��وری ها در ژنو کمک 
می کند.  "ماریا زاخارووا" س��خنگوی رسمی وزارت 
امور خارجه روس��یه اعالم کرد که این کش��ور، به 
همراه ایران و ترکیه، در حال آماده سازی دستورکار 
نشست بعدی رایزنی ها در باالترین سطح برای حل 
و فصل اوضاع در س��وریه در قالب آس��تانه هستند 
که تاری��خ برگ��زاری آن، به دلیل ش��یوع ویروس 
کرونا، تغییر یافته است.این دیپلمات تأکید کرد که 
فدراسیون روسیه خواستار حفظ قالب آستانه است 
که تاکن��ون هم اثربخش��ی آن در کمک به حل و 

فصل بحران سوریه اثبات شده است.  ایسنا

ادعاهای ترامپ درباره ایران
 نامعتبر است

مق��ام س��ابق وزارت خارجه آمری��کا واکنش مردم 
این کش��ور به بیانیه ها و ادعاهای بی اساس ترامپ 
درباره انتخابات از جمله ادعای او مبنی بر پیروزی 
زودهن��گام را همچون واکن��ش جهانی به ادعای او 

درباره بازگشت تحریم های ایران دانست.
 ایرنا

اخبار گزارش

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در سفری دوره ای 
به آمریکای التین مورد استقبال گرم مقامات ونزوئال و کوبا 
قرار گرفت که ظرفیت های حقیقی این منطقه برای تامین 
مناقع اقتصادی کشور، مولفه ای جایگزین برای سراب حل 

مشکالت به کمک اروپاست. 
از س��ال 1394 تاکنون اقتصاد کشور در قالب چشم داشت 
به برجام و وعده های غربی هرگز محقق نشده اروپا، معطل 
مانده اس��ت ح��ال آنکه رویکرد به مولفه ه��ای جایگزین و 
حقیقی همچون آمریکای التی��ن ضمن تحقق منافع ملی 
مولفه ای برای عبور از س��راب وعده های غرب است چنانکه 
یک��ی از منابع درآمدی و ارزی کش��ور را فروش س��وخت 
به ونزوئال تش��کیل می دهد. ماه ها پیش بود که اعزام چند 
کش��تی نفت کش برای ارسال سوخت به ونزوئال، شکستن 
تحریم های آمریکا را به همراه داشت و نشان داد که به جای 
چشم داشته به وعده های غرب می توان به سوی مولفه های 
دیگ��ر حرکت کرد و منافع را تامین نمود. رویکردی که در 
کنار کس��ب منافع اقتص��ادی، ظرفیت های جهانی ایران را 
نیز به نمایش گذاش��ت بویژه اینکه آمریکا هیچ اقدامی در 
برابر کشتی های ارسالی ایران نتوانست صورت دهد. اکنون 
س��فر وزیر خارجه به آمریکای التی��ن فرصتی جدید برای 
ادامه این روند در ابعاد  گسترده است. محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه کش��ورمان به منظور انجام دیدار رسمی 
وارد هاوانا پایتخت کوبا ش��د. محمدجواد ظریف در جریان 
این س��فر با همتای کوبایی خود دیدار و گفت و گو خواهد 
داش��ت.وزیر امور خارجه کش��ورمان عالوه بر این، با دیگر 
مقام ه��ای عالی رتبه این کش��ور نیز دی��دار و در ارتباط 
با توس��عه همکاری های دوجانب��ه و دیگر موضوعات مورد 
عالقه دو کشور گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد. بر اساس 
این گزارش، "سعید خطیب زاده" سخنگوی وزارت خارجه 
روز دوش��نبه 1۲ آبان ماه از سفر ظریف به بولیوی، کوبا و 
ونزوئ��ال خبر داده و گفته بود ک��ه محمد جواد ظریف 13 
آب��ان ماه عازم یک س��فر به آمریکای التین برای ش��رکت 
در مراس��م تحلیف »لوئیس آرسه« رئیس جمهوری جدید 
بولیوی خواهد شد و بعد از آن به کوبا و ونزوئال سفر خواهد 

کرد.
پی��ش از این وی از ونزوئ��ال دیدار داش��ت. رئیس جمهور 
ونزوئال در توییت��ی روابط راهبردی میان ایران و ونزوئال را 
تزلزل ناپذی��ر خواند.نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
پس از دیدارش با ظریف در توییتی نوش��ت: لذت پذیرایی 
از بازدید محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی 

ای��ران را داش��تم. این بازدی��د روحی��ه تزلزل ناپذیر روابط 
راهبردی همکاری و همبس��تگی میان ای��ران و ونزوئال را 

به تصویب رساند.
ظریف که در راس��تای س��فر منطقه ای 
خود به آمریکای التین به ونزوئال س��فر 
ک��رده بود در دومین روز س��فر خود به 
کاراکاس با رییس جمهور ونزوئال دیدار 
و در مورد مس��ائل دوجانبه، منطقه ای 
و بین الملل��ی رایزن��ی و گفت وگو کرد. 
سفر به بولیوی بخشی از این سفر است. 
وزیر امور خارجه جمهوری کش��ورمان 
همچنین در روز پنجش��نبه در دیدار با 
خانم »دلس��ی رودریگز« معاون رئیس 
جمه��وری ونزوئ��ال، موضوع��ات مورد 
عالقه دو کشور را مورد تبادل نظر قرار 
داد.وی همچنین با »خورخه آرئاس��ا« 
همت��ای ونزوئالی��ی خود نی��ز دیدار و 
گفت وگ��و داش��ت.وزیر ام��ور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران روز پنجشنبه 
با معاون اول رئی��س جمهوری ونزوئال 

در کاراکاس دی��دار و گفت وگو ک��رد.در این دیدار معاون 
برنامه ریزی رئیس جمهوری ونزوئال که ریاست کمیسیون 
مش��ترک دو کشور را نیز بر عهده دارد، حضور داشت و در 
مورد موضوعات کاری و هماهنگی برای 
تقویت آنها با وزیر امور خارجه کشورمان 

به تبادل نظر  پرداخت.
خبرگزاری رس��می چین گ��زارش کرد 
که سفر محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
ایران به ونزوئال نش��ان دهنده آن است 
ک��ه به رغم فش��ارهای واش��نگتن ، دو 
کش��ور عزم��ی راس��خ برای پیش��برد و 

تقویت مناسبات دارند.
 همتای ظریف در این کش��ور آمریکای 
جنوب��ی گفت: محمدج��واد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران دیدار خود از کش��ور 
متحد ونزوئال را آغاز کرد.این خبرگزاری 
از ق��ول »خورخه آریازا« که ویدیویی را 
در توییتر منتش��ر کرده آورده اس��ت: از 
"برادر مان" ظریف هنگام پیاده شدن از 

هواپیما استقبال می کنم.

گزارش می افزاید که دو طرف "برنامه ای فشرده" به دنبال 
س��فر ظریف دارند که البته جزییات زیادی از آن منتش��ر 

نشده است.
 ش��ین هوا نوشت: در کنار کشورهای روسیه ، چین ، کوبا 
و ترکی��ه ، ای��ران یک��ی از متحدان اصلی ونزوئال اس��ت و 
مانند ونزوئال مش��مول تحریم های آمریکا است.خبرگزاری 
رس��می چین از ق��ول آریازا اضافه می کند که دو کش��ور 
"همبس��تگی و ش��جاعت در برابر تجاوزات" را نش��ان داده 
ان��د، بدون اینکه صریحاً نامی از ایاالت متحده برده ش��ود.
شین هوا می نویسد: در طول نزدیک به چهار سال ریاست 
جمه��وری دونالد ترامپ ، ایاالت متحده سیاس��ت خارجی 
بس��یار تهاجمی تری را در قبال ایران و ونزوئال اتخاذ کرده 

است.
بنا به این گزارش ، ترامپ در سال ۲۰1۸ میالدی از توافق 
هسته ای ایران خارج شد و سپس تحریم های قبلی آمریکا 
را که در س��ال ۲۰1۵ لغو ش��ده بود ، مج��دداً اعمال کرد.
در زم��ان ترامپ ، ایاالت متح��ده تحریم نیکوالس مادورو 
رییس جمهوری امریکا ، نزدیکان وی و شرکت دولتی نفت 

PDVSA را افزایش داده است.
گ��زارش تاکید می کند که ونزوئال دارای یکی از بزرگترین 
ذخایر اثبات ش��ده نفت جهان قرار دارد اما تولید آن که با 
مش��کل زیرساخت ها و سرمایه گذاری و ضعف اقتصادی و 
تحریم های ایاالت متحده مواجه است - به یک هشتم 1۲ 

سال پیش رسیده است.
وزی��ر ام��ور خارجه به هم��راه همتای ونزوئالی��ی خود در 
نشس��ت مش��ترک ونزوئال و ایران در دف��اع از جهان نوین 
در حال ش��کل گیری ش��رکت کرد.محمد جواد ظریف که 
برای دیدار و گفت وگو ب��ا مقامات ونزوئالیی در کاراکاس 
به سر می برد، در نشست مشترکی با حضور خورخه ارئاسا 
وزیر امور خارجه این کش��ور در موسسه ساموئل رابینسون 
ب��ا موضوع »ونزوئال و ایران در دفاع از جهان نوین در حال 
ش��کل گیری«  شرکت و دیدگاه های خود را در این ارتباط 
مطرح کرد.بر اساس اظهارات سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت خارجه قرار اس��ت در ادامه س��فر به آمریکای التین 
در مراس��م تحلیف »لوئیس آرسه« رئیس جمهوری جدید 
این کش��ور شرکت کند.آرس��ه پیش��تر در مصاحبه ای با 
روزنام��ه اس��پانیایی »افه« اعالم کرد به محض در دس��ت 
گرفت��ن قدرت در نیم��ه دوم ماه نوامبر آین��ده )آبان ماه( 
روابط دیپلماتیک با کش��ورهای ای��ران، کوبا و ونزوئال را از 

سرخواهد گرفت.

وزیر امور خارجه با اشاره به اعزام سفیر جدید 
ایران ب��ه صنعا، گفت: اتف��اق عجیبی نیفتاده 
اس��ت، ایران سفارت مس��تقر در صنعا داشت 
و به دلیل بیماری س��فیر قب��ل، آقای ایرلو به 

عنوان سفیر جدید به یمن اعزام شد.
محمدجواد ظریف ب��ه خانه ملت، در خصوص 
موضوعات مطرح ش��ده پیرامون اعزام »حسن 
ایرل��و« س��فیر جدید ای��ران به صنع��ا، گفت: 
ارتباطات جمهوری اسالمی ایران و یمن خوب 
و راهبردی است. سفارت ایران در صنعا مستقر 
بود، هرچند مدتی امکان رفت و آمد نبود اما ما 

در صنعا سفیر داشتیم.
وی تصریح کرد: اتفاق جدید یا نگران کننده ای 
رخ نداده است. جمهوری اسالمی ایران سفارت 
مس��تقر در صنعا. سفیر قبل ایران در صنعا به 
دلیل بیماری به کش��ور بازگش��ت لذا ما سفیر 

جدید به صنعا اعزام کردیم.
الزم به ذکر اس��ت س��فیر کش��ورمان در یمن 
گفت که دشمن توانایی تحمل روابط دوستانه 
ایران و یمن که مبتنی بر احترام متقابل است 
را ندارد.حس��ن ایرلو، س��فیر ایران در یمن در 
گفت وگویی تاکید کرد: دشمنان با استفاده از 
روش های گمراه کننده و دروغین ادعا می کنند 

که دولت صنعا بازیچه دست ایران است.
وی گفت: دش��منان با اس��تفاده از رسانه های 
خود قصد دارند س��فیر یک کش��ور را از صفت 
ی��ک ش��خص دیپلماتیک خارج کنند.س��فیر 
کش��ورمان در یمن افزود: بازگشت سفیر ایران 
به یمن چالش��ی بزرگ برای دشمنان دو ملت 
بود و شکس��ت آنه��ا را نمایان ساخت.حس��ن 

ایرلو تاکید کرد که دشمن اموال زیادی در راه 
خدمت به پروژه های افراط گرایانه خود هزینه 
کرد.س��فیر ایران در یمن خاطرنشان کرد: اگر 
ترامپ در انتخابات شکست بخورد، آنها)ائتالف 
س��عودی(یتیم خواهند ش��د، زی��را وی نقش 
سرپرس��ت آنها را دارد.وی در انتها خاطرنشان 
کرد: دشمنان نمی توانند رابطه دوستانه ایران 
و یم��ن که مبتنی بر احترام دوجانبه اس��ت را 

تحمل کنند.
حس��ن ایرلو اخیرا به عنوان س��فیر جمهوری 
اس��المی ای��ران در یم��ن انتخاب ش��د و روز 
چهارشنبه استوارنامه خود را به مهدی المشاط، 
رئیس ش��ورای عالی سیاسی یمن تقدیم کرد. 
در همین حال سفیر ایران در یمن، روابط بین 
تهران و صنعاء را براس��اس احت��رام متقابل و 
برابری دانست و گفت که مخالفان روابط ایران 
و یمن دروغگو هستند.»حس��ن ایرلو«، سفیر 
جمهوری اس��المی ایران در صنع��اء، پایتخت 
یمن ادع��ای رس��انه های س��عودی و اماراتی 

در ب��اره روابط بین ته��ران و صنعاء را دروغ و 
گمراه کننده دانس��ت.ایرلو که اخیرا با حضور 
در صنعاء اس��توار نامه خود را به مقامات یمن 
تحوی��ل داده، امروز پنجش��نبه در گفت وگو با 
این مقامات اظهار داش��ت که ائتالف سعودی 
و رس��انه های آن به روش های گمراه کننده و 
دروغ متوسل می شوند و می گویند که »صنعاء 

آلت دست ایران است«.
س��فیر ای��ران در صنعا همچنی��ن گفت: »اگر 
ترام��پ بب��ازد ]س��عودی ها[ یتیم می ش��وند 
مخصوصا که حاکم جدی��د از توقف جنگ در 
یمن س��خن گفته اس��ت«.او ادامه داد: »آن ها 
)سعودی ها( از واقعیت روابط بین یمن و ایران 
خوشش��ان نمی آید؛ از اینکه این روابط مبتنی 
بر احت��رام متبادل، منافع مش��ترک و برابری 
اس��ت؛ بلکه این ورابط بر اس��اس سناریوهای 
خود به تصویر می کشند و معتقدند این روابط، 

روابط ارباب و رعیت است«.
طی چهار س��ال گذشته از زمان حضور دونالد 
ترام��پ در کاخ ریاس��ت جمه��وری آمریکا و 
استفاده از تعبیر »گاو شیرده« برای عربستان 
س��عودی و دیکته ه��ای او برای این کش��ور و 
س��ایر کش��ورهای عرب��ی، این تص��ور در بین 
افکار عمومی جهان و کش��ورهای عرب ایجاد 
شده اس��ت که دولت ترامپ ارباب حکام عرب 
بوده و هرچه را که دس��تور دهد انجام خواهند 
داد.اخی��را رئیس جمهور آمری��کا طی نمایش 
انتخاباتی، س��ه کشور امارات، بحرین و سودان 
را مجبور به عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر 

قدس کرد.
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استقبال گرم و صمیمانه ونزوئال، کوبا و بولیوی از ظریف

ظرفیت های حقیقی آمریکای التین جایگزین سراب وعده های اروپا 

بازار بزرگ چین را جدی بگیریم
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در پکن با اشاره به س��ومین نمایشگاه 
بین المللی واردات چین در ش��هر ش��انگهای در شرایطی که دنیا با افول 
اقتصادی شدید مواجه است، این رویداد را فرصت مغتنمی خواند و گفت: 
بازار بزرگ چین را جدی بگیریم.محمد کش��اورززاده س��فیر جمهوری 

اس��المی ایران در پکن در توئیتی با اش��اره به برگزاری سومین نمایشگاه 
بین المللی واردات چین نوش��ت: سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین 

1۵ تا ۲۰  آبان ماه در ش��هر ش��انگهای برگزار می شود.وی افزود: در شرایطی که دنیا 
با افول اقتصادی ش��دیدی مواجه اس��ت این رویداد فرصت مغتنمی است.کشاورززاده 
عنوان کرد: ایران امس��ال کاالهایی در دو بخش صنعتی، تکنولوژیک و صنایع دستی، 
فرهنگی ش��رکت کرده است. بازار بزرگ چین را جدی بگیریم. الزم به ذکر است سال 

آینده پنجاهمین سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک دو کشور است.  فارس

تالش برای کمک به حل بحران افغانستان 
سفیر ایران در کابل با نماینده سازمان ملل در امور افغانستان گفت وگو 
کرد. س��فارت ایران در کابل در حس��اب کاربری خ��ود در توییتر اعالم 
کرد که بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل با دبورا لیونز، نماینده ویژه 
دبیرکل س��ازمان ملل در امور افغانس��تان پیش از س��فرش به تهران و 

گفت وگو در خصوص آخرین تحوالت افغانس��تان، گفت وگوی سازنده ای 
داشت.دوش��نبه گذشته سه مهاجم مس��لح با ورود به دانشگاه کابل پس از 

انفجار بمبی ش��ماری از دانشجویان این دانش��گاه را به رگبار بستند که در پی این 
حادثه مس��لحانه تروریس��تی 3۵ تن از دانشجویان کش��ته و بیش از 4۰ تن زخمی  
شدند. مهاجمان مسلح ساعت 11 روز دوشنبه وارد دانشگاه کابل شدند و ساختمان 
»قضایی« که به گفته برخی منابع نیروهای ایتالیایی  در این محل حضور داشته اند 

را هدف قرار دادند. ایسنا 

ادامه تالش برای حل بحران قره باغ
س��فیر کش��ورمان در باکو در دیداری ویدیوکنفرانس��ی ب��ا وزیر انرژی 
جمهوری آذربایجان درباره همکاری های دوجانبه دو کش��ور در بخش 
انرژی و درگیری قره باغ گفت وگو کردند.  وزارت انرژی آذربایجان خبر 
داد که پرویز ش��هبازوف دیداری در قالب ویدیوکنفرانس با حضور سید 

عباس موسوی سفیر کشورمان در آذربایجان داشته است. مسائل همکاری 
دوجانبه میان دو کشور در بخش انرژی دو کشور در این دیدار مورد بحث قرار 

گرفت. همچنین توضیحاتی درباره تحریکات نظامی اخیر ارمنستان و عملیات های متقابل 
که توسط آذربایجان در قلمرواش انجام شده، به موسوی داده شد. شهبازوف گفت که در 
نتیجه حمالت نیروهای مس��لح ارمنستان به شهرهای صلح آمیز و روستاهای آذربایجان 
با استفاده از توپخانه های سنگین و پرتابگرهای موشک،  91 غیرنظامی جان باخته اند و 

بیش از 4۰۰ نفر از تاریخ ۲۷ سپتامبر مجروح شده اند. ایرنا

تاکن���ون   1394 س���ال  از 
قال���ب  در  کش���ور  اقتص���اد 
چش���م داش���ت ب���ه برج���ام 
و وعده ه���ای غرب���ی هرگ���ز 
محقق نشده اروپا، معطل 
آنک���ه  ح���ال  اس���ت  مان���ده 
مولفه ه���ای  ب���ه  رویک���رد 
جایگزین و حقیقی همچون 
آمریکای التین ضمن تحقق 
مناف���ع ملی مولف���ه ای برای 
عب���ور از س���راب وعده ه���ای 

غرب است

وزیر خارجه چرایی اعزام سفیر به یمن را تشریح کرد

تقویت مناسابت راهبردی تهران-صنعا


