
دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا:

کاخ سفید خواهان اتحاد خاورمیانه علیه ایران است

دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای عرب حاشیه 
خلیج فارس مدعی شد که کاخ سفید خواهان تشکیل "میسا" )اتحاد 

استراتژیک خاورمیانه( تا پایان ماه دسامبر است.
به گزارش ایسنا به نقل از د نشنال، تیم لندرکینگ، از سه هفته گذشته به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده است تا زمینه را برای نشست ماه ژانویه که 
میزبان آن آمریکا است، آماده کند. در این نشست قرار است میسا )اتحاد استراتژیک 

خاورمیانه( که طرحی مشابه با ناتوی عربی است، راه اندازی شود.
دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
روز چهارشنبه در گفت وگویی اختصاصی با روزنامه د نشنال، از جزئیات مرتبط با 
ساختار میسا پرده برداشت. او گفت که جدا از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس )عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر و عمان(، اردن، مصر و آمریکا نیز عضو 

این اتحاد خواهند بود.
تیم لیندرکینگ همچنین اعالم کرد که در روز جمعه نشست »شورای همکاری 
خلیج فارس + 2 « به ریاست مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا تشکیل خواهد 

شد.
دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای عرب حاشیه خلیج 
فارس اعالم کرد که هدف از تشکیل میسا "ساختن سپری مقاوم در برابر تهدیدات 

خلیج فارس" است.
وی عنوان کرد که ایران، نگرانی های سایبری، حمله به زیرساخت ها و مدیریت 

منازعه سوریه و یمن موضوعات در دستور کار این اتحاد است.
وی در ادامه اظهارات خود مدعی شد که ایران در صدر لیست تهدیدات میسا 

قرار دارد.

جیمز متیس مدعی شد:

اگر دخالت ایران نبود، آمریکا به هدفش در سوریه 
می رسید

وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد که اگر ایران و روسیه در مسائل سوریه دخالت 
نمی کردند، تراژدی این کشور مدت ها قبل پایان می یافت.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری المصدر، جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا 
روز پنجشنبه به جمعی از خبرنگاران اعالم کرده است که نیروهای تحت آمریکا در 

حال چیره شدن بر داعش هستند.
وی در ادامه صحبت هایش مبحث را به سوی ایران و روسیه سوق داد و مدعی شد 

که دخالت های این دو کشور موجب طوالنی تر شدن جنگ در سوریه شده  است.
وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد: همچنان هدف آمریکا در سوریه، خاتمه دادن به 
تراژدی ای است که اگر به خاطر دخالت های ایران و روسیه نبود، سال ها پیش پایان 

می یافت.
به گزارش ایسنا، ادعای دخالت ایران در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان 
همواره تاکید می کنند جمهوری اسالمی ایران هیچ دخالتی در امور داخلی دیگر 
کشورها ندارد و خواستار ایجاد راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه است. 
حضور ایران در برخی کشورها مستشاری بوده و به درخواست دولت قانونی آن 

کشورها صورت گرفته است.

قطر نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس با 
پمپئو را مثبت خواند

وزیرامور خارجه قطر نشست مشترک وزیران خارجه شورای همکاری 
خلیج فارس ، اردن و مصر با ' مایک پمپئو' وزیر امور خارجه آمریکا را 

مثبت و نتیجه بخش خواند.
به گزارش عصر جمعه ایرنا ، ' محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ' معاون نخست وزیر 
و وزیر خارجه قطر بعد از این نشست مشترک ،با اشاره ضمنی به اختالف این کشور 
با همسایگان خود در شورای همکاری خلیج فارس اعالم کرد : هر چند ممکن است 

حل اختالفات سال ها طول بکشد اما اولویت ما باید حل تنش های منطقه باشد.
وی به جزییات بیشتری از این دیدار که ساعاتی قبل در نیویورک برگزار شد ، اشاره 
ای نکرد اما منابع خبری گفتند که این نشست با هدف رفع اختالفات میان اعضای 

شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده است .
حضور همه وزیران امورخارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در یک 

نشست مشترک از 15 ماه قبل تاکنون بی سابقه بوده است.
'لورانس سلفرمان' سفیر آمریکا در کویت دوشنبه گذشته به خبرگزاری دولتی 
کویت ) کونا ( گفت که آمریکا و کویت برای پایان دادن به تنش بین قطر و 

همسایگانش توافق کردند.
وی گفت که این توافق در جریان سفر اخیر شیخ 'صباح االحمد الجابر الصباح' 
امیر کویت به واشنگتن و دیدار با 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا به دست 

آمده است.
سلفرمان اضافه کرد که در دیدار رییس جمهوری آمریکا و امیر کویت ، دو طرف 

بر حل هرچه سریع تر تنش تاکید کردند.
عربستان ، امارات ، بحرین و مصر از 5 ژوئن 2017 ) 15 خرداد 96( با متهم کردن 
قطر به حمایت از تروریسم کلیه روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای 

زمینی ، دریایی و هوایی با قطر را هم بستند.
کشورهای تحریم کننده 13 شرط برای از سرگیری روابط با قطر تعیین کردند 
اما دوحه با بیان اینکه تحریم کنندگان هیچ دلیل قانع کننده برای اثبات ادعاهای 
خود در اختیار ندارند، تاکید دارد که این شروط در تناقض آشکار با حق حاکمیت 

این کشور است .

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ضمن رد احتمال درگیری 
از  آمریکا  که  کرد  اعالم  آمریکا،  و  ایران  میان  نظامی 

توانایی های دفاعی ایران مطلع است.
به گزارش ایسنا،  سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه، در گفت وگویی اختصاصی با شبکه تی آر تی در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه صحبت های ضدایرانی بسیاری توسط 
رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جلسه 
شورای امنیت شنیده شد، ولی به نظر می رسد که آرزویش برای 
ایجاد مشاجره میان کشورها پیرامون ایران چندان موفقیت آمیز 
نبوده و نتوانسته حمایت کشورهای زیادی را به دست آورد؟ گفت: 
بله، سخنان بسیاری گفته شده و بنده باید به شما بگویم که ما 
به چنین سخنانی عادت کرده ایم. این مسئله جدیدی نیست.  ۴0 
سال از انقالب گذشته است و آمریکایی ها و رئیس جمهورهای 
آمریکایی همیشه با زبان تهدید با ایران حرف زده اند و  در این 
هرگز  تهدیدات(  )این  که  چرا  شده اند.  اشتباه   مرتکب  زمینه 
نتیجه ای نداشته  و در آینده نیز نتیجه ای نخواهند داد. ما همیشه 

گفته ایم که پاسخگوی زبان احترام خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر می رسید 
که کنفرانس خبری حسن روحانی بیشتر به توافق هسته ای و 
خروج آمریکا از توافق هسته ای مربوط می شد و به نظر می رسد 
که آمریکا با این کارش نتوانسته دوست و یاوری برای خود دست 
و پا کند. به نظر می رسد که ایران برخالف خواسته رئیس جمهور 
آمریکا به جای منزوی شدن، در حال کسب حمایت بیشتر است، 
افزود: حق با شماست. حقیقت این است که توافق هسته ای تنها 
میان ایران و آمریکا منعقد نشده است. این توافق، توافقی میان 
ایران و گروه 1+5  که این روزا به 1+۴ شناخته می شود - هم 
نیست. در حقیقت این توافق متعلق به جامعه بین المللی است؛ 
چراکه توسط شورای امنیت تایید شده است. نه تنها تایید شده 
است بلکه به عنوان قطعنامه 2231 شورای امنیت شناخته می 
شود، از این جهت )برجام( متعلق به جامعه بین المللی است و  
در همین راستا حمایت کل جامعه بین المللی از توافق هسته ای، 
اجرای این توافق و تسهیل در اجرای آن در فضایی سازنده، تعهد 
و الزام محسوب می شود. آمریکا هنگامی که از توافق خارج شد، در 
واقع  قطعنامه شورای امنیت را نقض کرد. این کشور به عنوان عضو 
ثابتی از شورای امنیت، قطعنامه خود  این شورا را نقض کرد و  این 

که آقای ترامپ تصمیم گرفت به همان شورای امنیت برود و ایران 
را بابت وفاداری به قطعنامه شورای امنیت محکوم کند، موضوعی 

عجیب و غریب است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه همچنین درباره اینکه ایران 
چگونه می خواهد مردم را در برابر تحریم های آمریکا حفظ کند؟ 
ترامپ موسسات را تهدید کرده و گفته که موسساتی که به داد 
و ستد با ایران ادامه دهند، با عواقب سختی مواجه خواهند شد. 
نظر شما در این باره چیست؟ اظهار کرد: ما در حال همکاری 
بسیار نزدیک با سایر کشورها، خصوصا طرفین دیگر برجام از 
جمله چین، روسیه و سه کشور اروپایی دیگر و صد البته اتحادیه 

اروپا هستیم. به عبارتی تمام 2۸ کشور اروپایی بخشی از این 
به گمانم همه موافق  هستند که تحریم های  مسئله هستند. 
یک جانبه اعمال شده توسط آمریکا علیه تهران، مبنای قانونی 

ندارند و عقالنی نیستند.
عباس عراقچی در پاسخ به سوال مجری که پرسید باور دارید که 
جنگی کالمی میان آمریکا و ایران راه افتاده است؟ باور دارید که 
این )جنگ کالمی( می تواند به درگیری نظامی میان این دو کشور 
منجر شود؟ به نظر نمی رسد که کسی در این میان به دنبال صلح 
باشد؟ بیان کرد: در دنیای واقعی، در سیاست هر چیزی ممکن 
است و ما همیشه باید برای رخ دادن بدترین سناریو آماده باشیم، 

اما اگر شما نظر من را می خواهید، به گمانم جنگ با ما فاصله زیادی 
دارد. گمان نمی کنم که آمریکا تا این حد خام باشد که بخواهد 
جنگی علیه ایران راه  بیندازد؛ چراکه آن ها بیش از هرکس دیگری 
از توانمندی های دفاعی  ایران و توانایی های ما در انتقام جویی در 
یک جنگ واقعی – که امیدواریم هرگز رخ ندهد - مطلع  هستند. 
ما از توان دفاعی خوبی بهره مندیم و من گمان می کنم که همه 
به خصوص در منطقه ما از هزینه های جنگ مطلع اند. متاسفانه در 
منطقه ما از جنگ و جنگ های داخلی گرفته تا تنش ها و تروریسم 
و افراط گرایی یافت می شود. امیدوارم که هیچ کسی خواهان جنگی 

دیگر یا خواهان بحران هسته ای مجددی در منطقه نباشد.
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 جانسون: طرح چکرز خیانت به مردم انگلیس است
    لندن – ایرنا – وزیر خارجه اسبق دولت انگلیس که دو ماه پیش در اعتراض به راهبرد پیشنهادی دولت 'ترزا می' درباره خروج از اتحادیه اروپا )موسوم به چکرز( از مقام خود کناره گیری کرد، بار دیگر این طرح را به باد انتقاد گرفته و عنوان کرد 
که اجرای آن خیانت به رأی دهندگان محسوب می شود.  به گزارش ایرنا، »بوریس جانسون« این ادعا را روز جمعه در نشریه دیلی تلگراف و در آستانه برگزاری کنفرانس سراسری حزب محافظه کار انگلیس مطرح کرد. او در این یادداشت که تحت 

عنوان »طرح بهتر برای خروج از اتحادیه اروپا« منتشر شد ایراد اصلی طرح نخست وزیر انگلیس را یک بام و دوهوا بودن آن توصیف کرد.

اخبار عباس عراقچی: 

آمریکا آن قدر خام نیست که جنگی علیه ایران راه  بیندازد

 فعاالن سیاسی عربستان:

800 شخصیت عربستانی در آستانه بازداشت قرار دارند

نگاه رسانه های بین المللی به یاوه گویی های نتانیاهو علیه ایران

برای  برجسته  شخصیت  اسامی 800  که  کردند  اعالم  عربستانی  فعاالن 
بازداشت به دستگاه امنیتی این کشور ارسال شده است.

به گزارش ایرنا، کاربر 'العهد الجدید' در صفحه توئیتر که به افشای پشت پرده 
سیاست های عربستان می پردازد ، نوشت: این لیست شامل ۸00 شخصیت فعال 
عربستانی در بخش های مختلف است که توسط دیوان پادشاهی به دستگاه امنیتی 

ارسال شده است.
وی افزود: عربستان اکنون به شیوه ای سرکوبگرانه و مانند رژیم امنیتی مصر اداره 

می شود.
کاربر فضای مجازی تحت عنوان 'زندانیان سیاسی' نیز آماری از بازداشت شدگان از 

زمان آغاز ولیعهدی محمدبن سلمان تاکنون ارائه کرد.

این کاربر افزوده است: در این مدت 60 عالم و مبلغ دینی، 50 استاد دانشگاه، 10 
وکیل، 20 فعال حقوقی، 25 خبرنگار و فعال رسانه ای، 60 دارنده مدرک دکترا و ۴0 

نویسنده به زندان افتاده اند.
این درحالی است که مخالفان سعودی از مرگ 'سفرالحوالی' یکی از روحانیان 

سرشناس عربستانی در زندان های این کشور خبر می دهند.
رسانه های مخالف اعالم کردند که الحوالی که از زمان بازداشت خودسرانه بیمار بود 
به دلیل جلوگیری رژیم سعودی از درمان و بی توجهی به شرایط جسمانی او جان 

خود را از دست داد.
این منابع با بیان اینکه عربستان مسئول سرنوشت این روحانی سرشناس است، 
خواستار مشخص شدن فوری سرنوشت وی شدند. دولت سعودی تاکنون به این خبر 
واکنش نشان نداده است. 23 مرداد گذشته هم مخالفان سعودی از مرگ 'سلیمان 
الدویش' یکی از مبلغان زندانی براثر شکنجه خبر دادند و طبق روال منابع رسمی 
سعودی تاکنون در این خصوص سکوت اختیار کرده اند. دستگیری الحوالی در اواخر 
تیرماه گذشته به دنبال انتشار کتابی با نام 'مسلمانان و تمدن غربی' انجام شد که در آن 
الحوالی ضمن نصیحت به دولت عربستان، از هزینه های بی فایده برای دولت آمریکا 

و پرداخت میلیاردها دالر به 'دونالد ترامپ' در جریان سفر به ریاض انتقاد کرده بود.
نویسنده همچنین دولت امارات را دست نشانده آمریکا و مجری سیاست های 
صهیونیست ها در منطقه خوانده و نوشته است: کسی تردید ندارد، السیسی رئیس 
جمهوری مصر، امارات، محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان و بسیاری از 

حاکمان منطقه نوکر آمریکا هستند.

طی یک سال گذشته به ویژه بعد از انتصاب 'محمدبن سلمان' به عنوان ولیعهد 
عربستان ده ها نفر از بازرگانان، روحانیون، شاهزادگان و علمای این کشور بازداشت و 

روانه زندان شده اند.
سازمان 'دیده بان حقوق بشر' با اشاره به دستگیری ده ها نفر در عربستان به جرم 

ابراز عقیده ، این اقدام ها را محکوم کرده است.
'ساره لیا ویتسن' مدیر بخش خاورمیانه این سازمان اعالم کرد که تالش ولیعهد 
عربستان برای انجام اصالحات اقتصادی و اجتماعی تا زمانی که دستگاه قضایی با 

بازداشت های خودسرانه قانون را زیرپا می گذارد، شکست خورده است.
سازمان عفو بین الملل هم هشدار داده است: مقام های عربستان از زمانی که بن 
سلمان به عنوان ولیعهد انتخاب شده، روند هدف قراردادن مخالفان را تشدید کرده اند.

'کاتیا رو' مسئول آزادی های عمومی و فردی در سازمان عفو بین الملل درباره 
به  این سازمان در سال 201۸ گفت: ولیعهد سعودی اعالم کرده دست  گزارش 
اصالحاتی خواهد زد که هدف آن اصالح و مدرنیزه کردن کشور و مثال بارز در این 
زمینه آزادی حق زنان در رانندگی است، اما این مسائل نادیده گرفتن حقوق بشر 
در عربستان را نمی پوشاند. جامعه مدنی به طور خشونت باری سرکوب می شود و 
مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران مورد هدف قرار می گیرند تا 

سکوت اختیار کنند.
'توماس فریدمن' تحلیلگر آمریکایی نیز در گزارشی در روزنامه 'نیویورک تایمز'، بن 
سلمان را حاکمی مستبد به شمار آورد که به تقویت دموکراسی هیچ توجهی ندارد و در 

اطراف او چماقدارانی حضور دارند که بدترین توصیه ها را می کنند.

عمومی  مجمع  در  رژیم صهیونیستی  نخست وزیر  صحبت های 
سازمان ملل متحد، با واکنش رسانه های سراسر جهان مواجه شده 

است.
به گزارش ایسنا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در 
سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، تصاویری را نشان داد که به 
ادعای او، تاسیسات سّری ایران را در چند نقطه از جمله در »تورقوزآباد« 
نشان می داد! این ادعاهای واهی وی در رسانه های مختلف جهان بازتاب 

داشته است.
روزنامه گاردین با تیتر "نتانیاهو ادعا می کند که انبار اتمی سّری ایران را 

یافته است" اقدام به بازنشر سخنان نتانیاهو کرده است.
خبرگزاری رویترز با تیتر "نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی ادعا کرد 
که سایت هسته ای سّری ایران را یافته است" ادعاهای نتانیاهو را منتشر 

کرد.
 شبکه خبری فاکس نیوز با تیتر "نتانیاهو از سایت هسته ای جدید ایران 

پرده برداشت" اقدام به انتشار صحبت های این مقام صهیونیستی کرده 
است.

شبکه خبری الجزیره با تیتر "نتانیاهو ایران را به داشتن انبار اتمی سّری 
متهم کرد" اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی را پخش کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز با تیتر "نتانیاهو از دومین تاسیسات هسته ای 
سّری در تهران پرده برداشت" سخنان بنیامین نتانیاهو را پوشش داده 

است.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در توئیتی به 
نمایش جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد علیه فعالیت های صلح آمیز ایران واکنش نشان داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به اظهارات اخیر 
بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: پس از ناکامی 
ایاالت متحده و اسرائیل در اجرای سناریوی های ضدایرانی، این نمایش و 

ادعاهای مضحک از نخست وزیر رژیم اشغالگر دور از ذهن نبود.

وزاری خارجه عرب  امور خارجه عراق در نشست  وزیر 
تاکید کرد که هیچ راهی جز انجام گفتگو با ایران وجود 

ندارد.
'ابراهیم  عراق،  خارجه  امور  وزارت  بیانیه  از  ایرنا  گزارش  به 
الجعفری' در نشست وزاری خارجه عرب در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک اعالم کرد که انجام گفتگو های صریحی 
که در آن مشکالت و راهکارهای تحقق ثبات در منطقه بطور 
مشخص مطرح شود، تنها راه برای حل وفصل بحران کنونی میان 

ایران و آمریکا است.
الجعفری که به نمایندگی از کشورش برای شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل درنیویورک بسر می برد افزود: ما از تمامی 
فرصت های مسالمت آمیز برای حل مشکالت و دوری از شبح 
جنگ استفاده می کنیم تا مصیبت ها و فاجعه هایی که در دیگر 
مناطق به وجود آمد و در کشورها هرج و مرج به وجود آورد و 

باعث از دست رفتن جان و اقتصاد و داشته های مردم شد، به 
منطقه ما بازنگردد.

عمل  و  توجه  ارتقای سطح  بر ضرورت  عراق  که  گفت  وی 
کشورهای عربی در مسائل راهبردی از جمله مسئله فلسطین 

تاکید کرد.
وزیر امور خارجه عراق چند روز پیش نیز در سخنانی در 
ملی  امنیت  مشاور  بولتون'  'جان  اخیر  تهدیدات  به  واکنش 
آمریکا علیه ایران و کشورهای منطقه گفته بود که کشورش 
طالب صلح و امنیت است و هر گونه دخالت خارجی را مردود 

می داند.
الجعفری در پاسخ به سوالی در این خصوص گفت: ما طالب 

صلح و امنیت هستیم و این سیاست ما قابل چانه زنی نیست.
وی گفت: عراق با جنگ های متعددی درگیر شد و عراقی ها 
هزینه های بسیار بابت به هم خوردن امنیت پرداختند بر همین 

اساس با صدای رسا می گوییم که با هیچ تهدید یا مداخله ای 
همراهی نخواهیم کرد.

الجعفری تاکید کرد که عراق از حاکمیت ملی کشورها حمایت 
و هر گونه دخالت خارجی را در امور خود و هر کشور دیگری را 

مردود می داند.
با تکرار ادعاها و تهدیدات دولتمردان تندروی  بولتون اخیرا 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران گفته بود که ایران درصورت 
آسیب زدن به منافع آمریکا یا شهروندانش یا همپیمانانش در 
عراق، سوریه و دیگر کشورها با 'عواقب سنگین' روبرو خواهد شد.

این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که مقامات و منابع 
عراقی از وجود مدارک قطعی مبنی بر دست داشتن کنسولگری 
ساختمان  به  نفوذی  ای  عده  اخیر  در حمله  بصره  در  آمریکا 
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در این شهر و به آتش 

کشیدن آن خبر داده بودند.

 الجعفری:

 راهی جز گفتگو با ایران وجود ندارد


