
در دیدار جمعی از رهبران جوامع مسلمان آمریکا

روحانی: تروریسم تکفیری و داعش، بزرگترین خطر 
برای چهره رحمانی اسالم است

تشریح  و  تبیین  در  دینی  رهبران  مسئولیت  و  وظیفه  جمهور،  رئیس 
فرهنگ واقعی اسالم را در عصر کنونی بسیار سنگین برشمرد و تاکید کرد: 
مسلمانان باید در هر نقطه ای از جهان که زندگی می کنند، با اخالق، رفتار 

درست، وفای به عهد و صداقت خود، اسالم را در عمل تبلیغ کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی سه شنبه شب به وقت نیویورک و در دیدار جمعی از 
رهبران جوامع مسلمان در ایاالت متحده آمریکا گفت: شما نقش مهمی در آشنایی 
مردم مسلمان بویژه جوانان با فرهنگ واقعی اسالم دارید؛ جوانانی که همزمان از 

طرف دشمنان و یا دوستان نادان مورد تهاجم قرار گرفته اند.
روحانی افزود: امروز وظیفه همه ما است که به نسل جوان یاری برسانیم و باید 
فرهنگ واقعی اسالم را برای آنان تشریح و تبیین و با زبان و عمل درست خود اسالم 

را تبلیغ کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای منطقه در مبارزه با تروریست ها و بویژه 
داعش و جبهه النصره اظهار داشت: امروز در سوریه امنیت بیشتری برقرار است اما 
هنوز مشکالت زیادی وجود دارد. تالش ما این است که امنیت کامل به آن کشور 

بازگردانده شود تا به این ترتیب آوارگان سوری بتوانند به کشورشان بازگردند.
روحانی، تروریسم تکفیری را بزرگترین خطر برای چهره رحمانی اسالم برشمرد و 
تصریح کرد: جنایت داعش تنها کشتن آدم ها نبوده و نیست. تروریست های داعشی 
با عملکرد خود تنها به مردم منطقه ظلم نکردند بلکه اعتقاد ملتها به اسالم و دین 

را نیز سربریدند.
رئیس جمهور با بیان اینکه نقش ایران برای بیرون راندن گروههای تروریستی از 
سوریه بسیار مهم بوده است، اظهار داشت: آینده سوریه حتما باید توسط سوری ها 

و با رای مردم و انتخابات تعیین شود.

اردوغان:

با وجود فشارهای آمریکا واردات گاز از ایران را ادامه 
می دهیم

قاطع  تصمیم  از  غربی  رسانه  یک  با  مصاحبه  در  ترکیه  رئیس جمهور 
کشورش برای ادامه واردات گاز از ایران با وجود فشارهای آمریکا خبر داد.

در  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان«  مهر، »رجب طیب  گزارش خبرگزاری  به 
مصاحبه با رویترز اعالم کرد که آنکارا با وجود فشارهای آمریکا برای قطع رابطه با 

تهران، به واردات گاز از ایران ادامه می دهد.
اردوغان در ادامه به کاهش ارزش لیر ترکیه اشاره کرد و گفت: کاهش ارزش لیر 
ترکیه به چالش های دیپلماتیک با واشنگتن مربوط نیست و در مورد مشکالت 

اقتصادی ترکیه اغراق می شود.
این درحالی است که لیر ترکیه ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دالر آمریکا از 
دست داده و اردوغان تا کنون توطئه خارجی را دلیل مشکالت اقتصادی ترکیه و 

کاهش ارزش پول آن می دانست.
رئیس جمهور ترکیه در بخش بعدی مصاحبه خود به سوریه اشاره کرد و مدعی 
شد: با حضور بشار اسد در قدرت غیرممکن است که تالش ها برای صلح در سوریه 

به نتیجه برسد.
وی به موضوع ادلب نیز اشاره کرد و گفت که عقب نشینی گروه های افراطی از 

این منطقه در سوریه آغاز شده است.

ماکرون خطاب به ترامپ:

بگذار ایران نفت بفروشد؛ قیمت پایین می آید

رئیس جمهوری فرانسه به طور ضمنی همتای آمریکایی را مسئول افزایش 
جهانی قیمت نفت معرفی کرد و راه حل معکوس کردن این روند را تداوم 

فروش نفت از سوی ایران اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری 
فرانسه در واکنش به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به افزایش بهای 
نفت، بازگشت تحریم های ضد ایرانی را عامل این موضوع دانست. ماکرون در این 
رابطه گفت: اگر منطقی فکر کند، خواهد دید که برای )پایین نگه داشتن( قیمت 
نفت، خوب است که ایران توانایی فروش آن را داشته باشد. این مسئله به نفع صلح 
و )ثبات( روند قیمت جهانی نفت است. درغیر این صورت، بن بست منطقی به  وجود 
می آید که من پاسخی برای آن ندارم. این یک واقعیت اقتصادی است و به عرضه 
و تقاضا ربط دارد. به گزارش مهر، ترامپ در سخنرانی روز گذشته خود در هفتاد و 
سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از سازمان نفت اوپک به اتهام 

افزایش قیمت نفت و بهره کشی از جهان انتقاد کرد.

رژیم سعودی که با مشکالت و بحران های بی شمار سیاسی و 
اقتصادی دست به گریبان شده، در چند روز گذشته تالش کرده 
با برپایی جشن های پر هزینه و زرق و برق دار به مناسبت روز 

ملی )23 سپتامبر( این مشکالت را پنهان کند.
سعودیها همچنین تمامی رسانه ها اعم از روزنامه ها و شبکه های 
تلویزیونی را وادار کرده تا به تبلیغات گسترده ای برای آنچه دستاوردهای 
جدید این کشور در داخل و خارج عنوان شد، بپردازند و با بزرگ نمایی 
های غیر واقعی، مردم را از فضای فشار و اختناق سیاسی و مشکالت 
مربوط به گرانی و تورم دور نمایند، اما پاسخ مردم عربستان اعتراضات 
گسترده در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به ریخت و پاش های 
رژیم در شرایط بد اقتصادی بود. عربستان که تا سال 1932 میالدی 
پادشاهی نجد و حجاز و ملحقات خوانده می شد، در 23 سپتامبر این 
سال طبق نقشه استعماری انگلیس برای مقابله با دولت عثمانی و تجزیه 
این امپراطوری، تحت عنوان کشور پادشاهی عربستان سعودی توسط 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود پا به عرصه وجود گذاشت. کشوری 
که عبدالعزیز بنیان گذاشت بر دو اصل محافظه کاری در نظام بین الملل و 

سختگیری مذهبی در داخل کشور فعالیت خود را آغاز کرد .
امور این کشور طی سالهای گذشته هر چند با شدت و ضعف، اما بر پایه 
اصول یاد شده سپری شده، ولی سیاست های سعودیها به ویژه در دوران 
سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد ماجراجویش، کشور را چه از بعد داخلی و 
چه از نظر خارجی با تنش ها و بحران های متعددی روبرو کرده که به 

برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود .
 شکست در جنگ یمن

جنگ ائتالف خودخوانده سعودیها علیه یمن که از 6 فروردین ماه سال 
139۴ با رویای تسلیم چند هفته ای مردم این کشور آغاز شد، بعد از 
گذشت سه سال و نیم با وجود ویرانی زیرساخت ها و تاسیسات حیاتی 
یمن و کشته یا زخمی شدن هزاران غیرنظامی، هیچ افق روشنی برای 

پایان آن به چشم نمی خورد.
اکنون جنگ در یمن نه تنها مانند روزهای اول با تایید یا بی توجهی 
کشورها و نهادهای حقوق بشری روبرو نیست که جنایات ائتالف خود 
خوانده علیه غیرنظامیان یمنی، حتی کشورهای همسو با سعودی ها را 
به واکنش واداشته و شماری از اعضای ائتالف را به فکر خروج از آن 

انداخته است .
عربستان  زنان،  و  کودکان  ویژه  به  غیرنظامیان  دادن  قرار  هدف 
را با مشکالت زیادی روبه رو کرده است. در پی جنایات متعدد علیه 
غیرنظامیان یمنی، ریاض در معرض محکومیت های تند بین المللی قرار 
گرفت تا جایی که حتی شماری از اعضای کنگره آمریکا نیز آن را محکوم 

کردند.
رژیم سعودی پس از آنکه تحت فشار افکار عمومی مجبور به تشکیل 
اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی در  به  کمیته تحقیق درباره حمله 
ضحیان شد، به منظور جلوگیری از بین المللی شدن قضیه با اذعان به 
کشتار کودکان یمنی و اشتباه خواندن این حمله، تالش کرد تا حدودی 

خود را از عواقب این جنایت هولناک دور کند.
اذعان آل سعود به جنایت از بار حقوقی رسیدگی بین المللی به آن 
نمی کاهد و این اذعان به همراه قرار گرفتن نام عربستان در لیست سیاه 
کشورهای ناقض کنوانسیون حقوق کودکان برای دومین سال متوالی 

به جنایت  رسیدگی  بین المللی  کمیته  تشکیل  ملل،  سازمان  توسط 
عربستان و ارجاع موضوع به دیوان کیفری بین المللی در الهه را ضروری تر 

کرده است.
گزارش منابع یمنی نشان می دهد، هر ماه به طور متوسط یکصد 
نظامی سعودی تنها در مرزهای جنوبی این کشور کشته می شوند و 
دو برابر این میزان هم زخمی و عمال از میدان نبرد خارج می شوند. این 
آمار در کنار هزینه های2۰۰ میلیون دالری روزانه این جنگ ، سعودی 
ها را در شرایط دشوار و بحرانی قرار داده تا عالوه بر استقراض از بانک 
های خارجی، مردم کشور را در شدیدترین شرایط اقتصادی در دهه های 

اخیر قرار دهد.
تلفات سنگین نظامیان سعودی همچنین طی سال جاری میالدی ، 
باعث بروز اعتراض هایی در داخل کشور به ویژه در میان شاهزاده های 
خاندان آل سعود شده به نحوی که پایان دادن به جنگ بی فایده یمن 
اکنون به یکی از اصلی ترین خواسته های مردم عربستان تبدیل شده 

است.
ماه گذشته سخنان احمد بن عبدالعزیز برادر شاه و وزیر کشور سابق 
عربستان که سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن سلمان را مسئول اصلی 
شکست های ریاض در جنگ یمن معرفی کرد، یک بار دیگر لزوم پایان 
دادن به حمالت ائتالف خود خوانده عربی به کشور یمن را برجسته کرد.
در مقابل شکست های پی در پی ائتالف خود خوانده سعودی، ارتش 
و کمیته های مردمی یمن طی این مدت عالوه بر مقاومت در برابر تجاوز 
نظامی ، به فناوری ساخت سالحهای پیشرفته از جمله موشک های 

بالستیکی و پهپادهای شناسایی و مهاجم دست یافته اند.

 شکست های مکرر دیپلماتیک
عربستان به ویژه در دوران ملک سلمان و پسرش هر چه تالش داشت 
به خرج داد تا ائتالف های خود خوانده علیه کشورهایی که مخالف 
سیاست های توسعه طلبانه آنها هستند، ایجاد کند. رژیم سعودی با هزینه 
های هنگفت در صدد یارگیری برای اعمال فشار بر کشورهای مختلف بود 
تا سیاست های خود را پیش ببرد یا جای پای خود را در این کشورها 

محکم تر کند.
شاید وسیع ترین تالش آنها اقدام برای ایجاد ائتالفی از کشورهای 
مختلف جهان برای حمله به یمن بود که طی سه سال گذشته نه تنها این 
ائتالف شکل واقعی به خود نگرفته که خروج برخی کشورها و مخالفت 

شمار دیگری از اعضا ، پوشالی بودن آن را به اثبات رسانده است.
بی نتیجه بودن حمله ای که قرار بود ظرف تنها چند هفته تکلیف را در 
یمن یکسره کند، اکنون باعث شده که برخی امیرنشین های امارات هم 
لب به شکوه بگشایند و ناراحتی خود را از ادامه این وضعیت به صراحت 

اعالم کنند.
سعودی ها همچنین طی سالهای اخیر تالش های وسیعی برای ایجاد 
ائتالف علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز کرده اند، اما این اقدام هم مانند 
سایر اقدامات آنها نه تنها راه به جایی نبرده که موجب بروز اختالف های 

بیشتر میان این کشور و برخی متحدان سابق آن شده است .
تحریم قطر با هدف وادار کردن این کشور به پایان دادن روابط با ایران 
نه تنها با مخالفت دوحه روبرو شد که کشورهای دیگری مانند کویت و 
عمان به عنوان دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم این اقدام 

سعودیها را جدی نگرفته اند.

به گروگان  را  لبنان  وزیر  الحریری نخست  سعودی ها حتی سعد 
گرفتند تا با وادار کردن او به بیان برخی سخنان، موجب تضعیف تهران و 
همپیمان اصلی آن یعنی حزب اهلل لبنان شود، اما این اقدام ناپخته هم بعد 
از کمتر از یک هفته با مخالفت های جهانی و محکومیت های بی شمار ، 

ریاض را وادار به عقب نشینی کرد .
اقدام دیگر دیپلماتیک سعودی ها تالش برای دخالت در انتخابات عراق 
بود و در این زمینه هم هزینه های زیادی کردند، اما نتایج انتخابات و روند 
سیاسی حاکم بر کشور عراق بعد از این انتخابات هم نتوانست آبی برای 
سعودی ها گرم کند و شاید همین دلیلی برای این بود که سعودی ها با 
ترتیب دادن حمله به کنسولگری ایران در بصره، این بار روابط دو کشور 
را هدف قرار دادند، اما تیر آنها این بار هم به سنگ خورد و به سوی خود 

آنها برگشت.
شبکه الجزیره اخیرا در برنامه ای با عنوان شرط بندی روی همه پرسی 
به تشریح برخی اقدامات عربستان پرداخت که قصد داشت با تحریک و 
کمک مالی به اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه پرسی، عراق را 
تجزیه و با به راه انداختن کشور مستقل کردی، کردهای ایران و ترکیه 

را هم تحریک نماید.
 ورشکستگی اقتصادی

نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در عربستان نشان می دهد که 
در زمان رهبری ملک سلمان و به عبارت دقیق تر محمد بن سلمان، حجم 
سرمایه گذاری خارجی در این کشور کاهش یافته است. در ژانویه سال 
2۰15 میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان یک میلیارد و 853 
میلیون دالر بوده و تا پایان سال 2۰15 به بیش از دو میلیارد دالر رسید، 

رقمی که در سال های بعد تکرار نشده است.
در ژانویه سال 2۰16 میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان، یک 
میلیارد و 899 میلیون دالر و در اواخر جوالی 2۰16 این رقم به یک 

میلیارد و711 میلون دالر رسیده است.
البته میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان در اوایل سال 2۰17 
به رقم 2 میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر رسید، اما اقدامات بن سلمان در این 
سال باعث شده تا این رقم روندی نزولی داشته باشد، به طوری که اواخر 
سال 2۰17 این رقم به یک میلیارد و 662 میلیون دالر رسید. مسئله به 

خوبی سیر نزولی سرمایه گذاری خارجی در عربستان را نشان می دهد.
و این در حالی است که در یک دهه پیش، میزان سرمایه گذاری 

خارجی در عربستان به 18 میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر رسیده بود.
عربستان در سه ماهه نخست سال 2۰18 ، نه میلیارد دالر کسری 
بودجه داشت که به اعتقاد کارشناسان، سوءمدیریت ، خریدهای صدها 
میلیارد دالر تسلیحاتی و جنگ افروزی آل سعود در یمن از عوامل اصلی 

آن اعالم شده است.
روزنامه فایننشال تایمز چندی پیش نوشت: پس از توقف برنامه فروش 
سهام شرکت ملی آرامکو عربستان، صندوق پادشاهی )بانک مرکزی( این 
کشور به دنبال گرفتن وام 11 میلیارد دالری از بانک های بین المللی 

است.
عربستان چندی پیش از توقف عرضه سهام شرکت ملی نفت آرامکو در 
بورس خبر داد. ریاض عالوه بر توقف طرح عرضه اولیه سهام این شرکت 
در بازارهای داخلی و خارجی، مشاوران مالی مربوط به این طرح را نیز 

اخراج کرده است.
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انصاراهلل خطاب به ائتالف عربی: دوره سلطه جویی به سر آمده است
رئیس شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد که اراده مردم انقالبی یمن شکست ناپذیر است. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المسیره، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنرانی به مناسبت پنجاه و ششمین سالروز انقالب 2۶ 

سپتامبر گفت: اراده انقالبیون یمنی شکست ناپذیر است چراکه این اراده آزاد است. من باید به کشورهای عضو ائتالف متجاوز عربی بگویم که دوره سلطه جویی به سر آمده است و هر تالشی برای سلطه جویی با شکست مواجه خواهد شد. وی 
تأکید کرد: در صورتی که ائتالف متجاوز به سیاست خود درباره گرسنه نگه داشتن یمنی ها ادامه دهد مسئولیت اخالقی ایجاب می کند تدابیری را اتخاذ کنیم که تبعات آن متحمل متجاوزان است.

اخبار رژیم سعودی که با مشکالت و بحران های بی شمار سیاسی و اقتصادی دست به گریبان شده است

 تالش عربستان برای مخفی کردن بحران ها

5 نکته درباره سخنان روحانی در سازمان ملل:

آغاز گفت و گو

این جمله روحانی که ایران بهترین دوست جهان است، نتیجه فرایند گفت و گوهای 
مبتنی بر حقوق متقابل را نوید می دهد.

عصر ایران؛ جعفر محمدی - سخنان رئیس جمهور روحانی در سازمان ملل، یک 
نکته مهم و راهبردی داشت: توپ به زمین آمریکا فرستاده شد؛ آن هم بعد از ان که 

ترامپ کوشید ایران را ضد صلح و ضد گفت و گو معرفی کند. 
به سخنان روحانی توجه کنید:  

- برای گفت و گو نیازی به عکس های دو نفره نیست می توان همین جان در 
مجمع بنی المللی سخت گفت. 

 من گفت و گو را از همین جا آغاز می کنم.
- از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید.

- به میز مذاکره ای که خودتان برهم زدید، بازگردید.
- اگر صلح آرمان شماست، جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت.

بدین ترتیب روحانی گفت و گو با آمریکا را آغاز کرد اما به شیوه خودش، دیپلماتیک 
و بی آن که بهانه ای به دست غیر بدهد. او در اولین بخش از این گفت و گو - که به 

تعبیر خودش نیازمند عکس های دو نفره نیست - چند کار مهم کرد:
1 - ترامپ می کوشید ایران را مخالف صلح و مفاهمه معرفی کند؛ روحانی این 
تالش را خنثی کرد و چهره ای صلح طلب و اهل گفت و گو از ایران ترسیم کرد. این 

نکته ای است که فرانس 2۴ نیز در تحلیل خود بدان اشاره کرده است. 
2 - او با منطقی ساده و همه فهم توضیح داد که اگر امروز شرایط گفت و گوی 
متعارف و دوجانیه بین ایران و آمریکا فراهم نیست، علتش این است که خود آمریکا 

میز مذاکره را ترک کرده است.
ایران و 1+5 بعد از مذاکراتی طوالنی به تفاهم برجام رسیدند و شورای امنیت 
سازمان ملل نیز آن را در قالب یک قطعنامه تصویب کرد ولی آمریکا به عنوان یکی از 
طرف های مهم برجام و یکی از اعضای تصویب کننده قطعنامه الزم االجرا شدن آن 
در شورای امنیت، ناگهان و بی هیچ دلیلی، از برجام خارج شد و قطعنامه ای که خود 

بدان رأی داده بود را نادیده گرفت. 

لذا این آمریکاست که زیر میز زده است و االاّ ایران، هم مذاکره کرده و هم به شهادت 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای به توافقات پایبند بوده و هست.

3 - روحانی، راه مذاکره را ترسیم کرد: هر که میز را ترک کرده است، برگردد. 
در هیچ مذاکره ای نمی توان انتظار داشت یکی از طرف ها زیر میز مشترک بزند و 
آن طرف تر، میز دیگری برپا کند و بگوید باید بیایید سر میز اختصاصی و در زمین 

بازی من.
این بدان معناست که اگر ترامپ به توافق الزم االجرای برجام برگردد و بر اساس آن 

تحریم ها را لغو کند، می تواند به گفت و گو با ایران امیدوار باشد. 
ادامه تحریم ها، حتما مردم ایران را خواهد آزرد ولی در عرصه سیاسی و نظامی، 
خالف اهداف ترامپ عمل خواهد کرد و حتی ممکن است به تغییر استراتژی هسته 

ای ایران نیز منجر شود.
۴ - تاکید روحانی بر لزوم توقف تکفیر، اشاره او به حمایت های آمریکا از دشمن 
منطقه ای ایران، یعنی عربستان است که کانون حمایت از تروریست های افراط گرای 
مذهبی است. اگر آمریکا دوستی با ایران را می خواهد نباید دشمن منطقه ای ایران 

را تقویت کند.
5 - و در نهایت این جمله که ایران بهترین دوست جهان است، نتیجه فرایند گفت و 
گوهای مبتنی بر حقوق متقابل را نوید می دهد. ایران می تواند بهترین دوست جهان 
و از جمله آمریکا باشد و این، هم به نفع آمریکاست و هم به سود ایران. اگر آمریکا این 
دوستی را می خواهد و خواستار برخورداری از منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن 
است، باید راهی جز فشار و تحریم را انتخاب کند و با متعهد شدن به برجامی که خود 
آن را پذیرفته است، راه گفت و گو را باز کند. آن گاه در خواهد یافت که ایران، دوستی 
به مراتب بهتر و اخالقی تر از عربستان و برخی کشورهای تازه به دوران رسیده است.  

در  آمریکا  خارجه  وزارت  در  ایران  اقدام  گروه  رئیس 
نشستی در نیویورک ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری 

اسالمی ایران مطرح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز عربی، برایان هوک ، رئیس 
گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در نشست گروه اتحاد 
علیه ایران هسته ای که در نیویورک برگزار شد با اشاره به حضور 
نیروهای ایرانی در سوریه مدعی شد: ایران به دنبال تشدید در 

گیری ها در منطقه است.
وی با اشاره به تسلط حزب اهلل لبنان به این کشور مدعی شد: 
نباید به ایران اجازه دهیم که سوریه ، عراق و یمن را همانند 

لبنان بکند.
برایان هوک مدعی شد : تمام موشک هایی که به عربستان 

شلیک شدند نشانه و اثری از ایران بر روی آنها وجود دارد.
به گزارش ایسنا، یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن  نیز 
در نشست گروه اتحاد علیه ایران هسته ای ادعاهایی علیه جمهوری 

اسالمی ایران مطرح کرد.
وی مدعی شد که سناریوی تشکیل حزب اهلل لبنان نباید در 

یمن تکرار شود.
سفیر امارات مدعی شد که ایران بطور مداوم تالش می کند 

تا راه حلی برای بحران یمن ایجاد نشود و هیچ یک از مسئوالن 
انصاراهلل در نشست ژنو شرکت نکردند و دلیل آن نفوذ ایران در 

انصاراهلل است.
همچنین عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در این نشست 

مدعی شد که این کشور جنگ یمن را انتخاب نکرده است.
وی در ادامه ادعای خود افزود: ایران از توافق هسته ای برای 
تامین مالی شبه نظامیان و حوثی ها در یمن استفاده کرده است. 
25۰۰ نیروی ایرانی و 1۰۰۰۰ شبه نظامی شیعه در سوریه حضور 
دارد. ایران حامی تروریسم است نه فقط از طریق حزب اهلل بلکه از 
القاعده نیز که آزادنه در سوریه رفت و آمد می کند حمایت می کند.

آمریکا دراین  امورخارجه  وزیر  پمپئو  از سوی دیگر، مایک   
نشست گفت که طرح اتحادیه اروپا برای ایجاد یک سازوکار ویژه 
برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران به شدت 

غیرسازنده است.
وی در ادامه گفت که از تصمیم کشورهای اروپایی، روسیه و 
چین برای ایجاد مکانیزم پرداخت پول به ایران که تجارت با این 

کشور را تسهیل خواهد کرد، مایوس و مشوش شده است.
ایران  علیه  آمریکا  نخ نمای  و  واهی  ادعاهای  تکرار  به  پمپئو 
پرداخت و افزود: این یکی از غیرسازنده ترین مسائل برای صلح 

و امنیت جهانی است و می تواند موقعیت ایران به عنوان حامی 
اصلی تروریسم در جهان و یک صادرکننده تروریسم را تقویت 
کند. متاسفانه از اینکه متوجه شدم کشورهای باقیمانده در توافق 
هسته ای در حال ایجاد یک سیستم ویژه پرداخت پول به ایران 
برای دور زدن تحریم های آمریکا هستند، بسیار آشفته و نا امید 

شدم.
پمپئو در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر ادعای مضحک 
مقامات آمریکایی را تکرار کرد که مدعی حمایت از مردم ایران 
هستند. وی گفت: تعهد ما نسبت به حمایت )از شما( با کلمات به 
پایان نمی رسد. ایاالت متحده صدای شما را می شنود و در کنار 

شما می ایستد. ما از حق حمایت می کنیم.
ایران و گروه 1+۴ دوشنبه شب پس از برگزاری نشستی در 
نیویورک اعالم کردند که تسهیالت مالی جدیدی را برای ادامه 

مبادالت مالی و بانکی با جمهوری اسالمی ایجاد می کنند.
که  شود  می  مطرح  حالی  در  یمن  در  ایران  دخالت  ادعای 
مقامات کشورمان همواره تاکید می کنند جمهوری اسالمی ایران 
هیچ دخالتی در امور داخلی یمن ندارد و خواستار ایجاد راه حل 

مسالمت آمیز برای حل بحران یمن است.
امور خارجه کشورمان قبل  وزارت  قاسمی، سخنگوی  بهرام 

از این نیز در واکنش به تحوالت اخیر یمن، با اشاره به تداوم 
تجاوز وحشیانه خارجی که به نابودی زیرساخت ها و محاصره همه 
جانبه و کشتار جمعی و خاموش ملت یمن منجر شده است، 
ابراز امیدواری کرد: همه گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی و 
اجتماعی یمن، ضمن همبستگی با یکدیگر از جبهه واحد ملی بر 

علیه تجاوز خارجی محافظت کنند.
قاسمی با ابراز تاسف از درگیری های اخیر و دعوت همه نیروهای 
یمنی به آرامش و خویشتنداری ابراز امیدواری کرد و افزود: تمامی 
و زمینه  اختالفات داخلی در چارچوب گفت وگو حل و فصل 

هرگونه سوء استفاده دشمنان خارجی ملت یمن مسدود شود.
وی در رابطه با مساله حمایت تسلیحاتی از یمن اعالم کرده 
در  یمن  نداریم،  یمن  با  تسلیحاتی  ارتباط  هیچ گونه  ما  است: 
غیر  در  ندارد  وجود  کل  در  امکانی  چنین  و  است  محاصره 
این صورت ایران به قدری شهامت دارد که چنین اقدام و سیاستی 
را اگر داشته باشد اعالم کند؛ آنچه امروز در دستان مردم یمن 
است سالح هایی است که از دولت های قبل در پادگان ها وجود 
داشته، امروز مشاهده می کنیم یمن برای آنکه در مقابل تجاوز و 
حمالت بی امان از خود محافظت کند به سراغ تکنیک های درونی 

رفته و این طبیعی است.

رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکامطرح کرد

ادعای برایان هوک علیه ایران در نشست گروه اتحاد علیه ایران هسته ای


