
تاکید پوتین بر حفظ توافق هسته ای

والدیمیر پوتین در اجالس جی ۲۰خواستار حفظ توافق هسته ای شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از نیویورک پست، رئیس جمهور روسیه در اجالس جی ۲۰ 

خواستار حفظ توافق هسته ای با ایران علیرغم خروج آمریکا از آن شد.
وی خاطرنشان کرد این امربه منظور جلوگیری از برانگیخته شدن موج جدیدی از 

تنش ها در باره برنامه هسته ای ایران الزم است.
اجالس جی ۲۰ در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین از روز گذشته در حال برگزاری 

است که در آن رهبران ۲۰ اقتصاد صنعتی بزرگ جهان حضور دارند.

مجمع عمومی سازمان ملل خواهان عقب نشینی کامل 
اسرائیل از جوالن شد

مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای از اسرائیل خواست به 
طور کامل از جوالن سوریه عقب نشینی کند.

به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از سانا، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا 
قطعنامه ای را درباره لزوم عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از جوالن تصویب 
کرد. مجمع عمومی اعالم کرد که اقدامات اسرائیل درباره تحمیل قوانین خود بر 

جوالن سوریه باطل است و هیچ گونه مشروعیتی ندارد.
منذر منذر، معاون هیات دائم سوریه در سازمان ملل در این راستا، گفت : اقدامات 
اسرائیل در اراضی عربی غیر قانونی است و ما از حق خود درباره جوالن هرگز کوتاه 

نمی آییم و درباره این منطقه به هیچ وجه مذاکره نمی کنیم.
وی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل درباره اوضاع خاورمیانه، گفت : اسرائیل 
بخش مهمی از خاک ما در جوالن را همچنان تحت اشغال دارد و به اقدامات 
سرکوبگرایانه خود در آنجا ادامه می دهد.  اسرائیل همچنین به تبعیض نژادی و 
سیاست های تروریستی و بازداشت ظالمانه ساکنان جوالن ادامه  می دهد. ما بار دیگر 
تاکید می کنیم که ما صاحبان قانونی جوالن هستیم و اسرائیل و شهرک نشینانش 
باید دیر یا زود خاک ما در جوالن را ترک کنند. ما هرگز از حق خود درباره باز پس 
گیری جوالن کوتاه نخواهیم آمد. سازمان ملل و کشورهای عضو آن نباید با رژیم 
ا شغالگر اسرائیل برخورد معمولی داشته باشند باید برای پایان اشغالگری اسرائیل 

اقدام فوری اتخاذ کند.
وی گفت : ما همچنین بر موضع ثابت خود در حمایت از مردم فلسطین برای 
تعیین سرنوشت شان و تشکیل کشوری مستقل به پایتختی قدس و حق آوارگان 

فلسطینی برای بازگشت به مناطق شان تاکید می کند. 

ران پل:

دیپلماسی مزخرف ترامپ نتیجه عکس دارد و آمریکا 
منزوی می شود

عضو سابق کنگره آمریکا با بیان اینکه مهارت های حکومتداری دونالد 
ترامپ ممکن است واشنگتن را در عرصه جهانی منزوی کند،  بر این مساله 
تاکید کرد که چطور رئیس جمهوری آمریکا با "جاروجنجال دبیرستانی" در 

نشست جی ۲۰ حاضر شد.
به گزارش ایسنا، ران پل، عضو سابق کنگره آمریکا به راشا تودی گفت، چنین 
رویکرد آماتوری به دیپلماسی آن هم در شرایطی که "تهدیدهایی" وجود دارد، حتی 
زمانیکه به نظر می رسد رهبری آمریکا برای "تصحیح این سیاست" تالش می کند، 

به منافع آمریکا لطمه می زند.
در تازه ترین اقدامات از ایت دست ترامپ، او ساعاتی پیش از ورود به بوئنوس 
آیرس، با اشاره به بحران اوکراین، به صورت ناگهانی نشست با والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد.
ران پل گفت: به نظر شبیه کارهای دبیرستانی می آید. "دیگر نمی خواهم با شما 
حرف بزنم." به نظرم این دیپلماسی مزخرف است... طرز حرف زدن و تحرکات او... 
اینکه می گوید "این کار را می کنم یا این را به شما می دهم یا شما را تحریم  می کنم."
در حالیکه ترامپ در نشست جی۲۰ با رئیس جمهوری روسیه مصافحه نکرد، آنها 
در نهایت با یکدیگر احوالپرسی کردند و همانطور که رئیس جمهوری آمریکا گفته 
است، آنها "در زمان مقتضی" نشستی خواهند داشت. پل معتقد است، در شرایطی 
که ترامپ از سوی قانونگذاران آمریکایی برای انجام اقدامی علیه روسیه تحت فشار 

قرار گرفته است، او باید از اتخاذ یک "موضع نامناسب" خودداری کند.
این عضو سابق کنگره آمریکا تاکید کرد: فشار سیاسی برای این است که او در کنار 
ناتو و اروپایی ها و احساسات مردم آمریکا باشد. یک احساس قوی وجود دارد مبنی 
بر اینکه سیاستمداران حاکم هر زمان که بتوانند چیزی پیدا کنند که بتوانند تفسیر 

منفی در قبال روسیه داشته باشند، این کار را می کنند.
به اعتقاد ران پل، در مجموع موضع ترامپ در قبال رهبران جهان می تواند موجب 
انزوای آمریکا شود، خصوصا زمانیکه بحث چین و حل مناقشه تجاری کنونی مطرح 
باشد. در حالیکه ترامپ با دیدار با شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین در حاشیه 
نشست جی۲۰ موافقت کرده است، رویکرد او در این مذاکرات از موضع قدرت است 
و تهدید کرده است که اگر پکن در تحقق درخواست های آمریکا ناکام بماند، ۲۶۷ 

میلیارد دالر دیگر تعرفه علیه چین اعمال می کند.
ران پل تاکید کرد: شما نمی توانید مشکالت اقتصادی را با تعرفه درست کنید. ما 
خودخواهی ناخوشایندی داریم و فکر می کنم این برای ما نتیجه معکوس به همراه 
داشته باشد و کشوری می شویم که منزوی است زیرا نتوانسته ایم نظر دوستانمان 

را در این سال ها جلب کنیم. همچنین ما موجب خشمگین شدن مردم می شویم.

در پی جنجال گسترده به دلیل حضور محمد بن سلمان در 
اجالس بین المللی گروه ۲۰ به دلیل قتل جمال خاشقجی 
حضور او در این اجالس هم بی حاشیه نبود به طوریکه او 
در جریان گرفتن عکس دسته جمعی رسمی رهبران و 
بوئنوس  در  اجالس گروه ۲۰  در  برجسته  شخصیت های 
آیرس آرژانتین مورد بی توجهی قرار گرفت و در حاشیه 

بود.
به گزارش ایسنا، با افتتاح اجالس سران گروه ۲۰ در بوئنوس 
آیرس نگاه ها متوجه حضور ولیعهد سعودی بود و دوربین های 
او  با  جهان  مقامات  و  رهبران  برخورد  و  تعامل  روی  عکاسان 
متمرکز بودند؛ کسانی که از نحوه برخورد عربستان با پرونده قتل 
جمال خاشقجی عصبانی شکایت داشته اند. بعد از گرفتن عکس، 
رهبران جهان او را مورد بی اعتنایی قرار دادند و به همین دلیل 
این حاکم دوفاکتوی سعودی به سرعت بدون هیج دست دادنی 
و صحبتی با هیچ یک از مقامات محل را ترک کرد. به نوشته 
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، این در حالی است که محمد 
بن سلمان در اولین تصویر رسمی که رهبران شرکت کننده را 
نشان می داد اولین کسی بود که سکوی مربوط به گرفتن عکس 
رهبران شرکت کننده در اجالس را ترک کرد. تنها کسی که با 
گرمی از بن سلمان استقبال کرد والدیمیر پوتین بود که با لبخند 
و گشاده رویی با او دست داد. پوتین و بن سلمان در جریان نشست 
نیز در کنار یکدیگر نشستند. قبل از افتتاحیه اجالس سران گروه 
۲۰ محمد بن سلمان حدود یک ساعت قبل از افتتاحییه رسمی 
قرار گرفت و  آرژانتین  استقبال رئیس جمهوری  نشست، مورد 
رئیس جمهوری آرژانتین قبل از اجالس با او درباره شکاوی علیه 
او در خصوص نقض حقوق بشر و جرایم جنگی و پرونده خاشقجی 
صحبت کرده بود. همچنین رسانه ها تصاویری از دیدار رهبران 
اندکی با او در اجالس از جمله امانوئل ماکرون،  رئیس جمهوری 
فرانسه را منتشر کردند که آن هم حاوی پیام بسیار جدی ماکرون 

به او درباره یمن و خاشقجی بود.
بن سلمان در گوشه صف دوم رهبران ایستاده بود و ابتدا بسیار 

عالقه مند به دست دادن با رهبران بود اما اکثر مقامات به رغم اینکه 
بن سلمان اولین کسی بود که از کسانی که برای عکس گرفتن 

می آمدند، استقبال می کرد با او دست ندادند.
منابع خبری اظهار کردند، براساس پروتکل تنظیم شده آرژانتین 
عمدا بن سلمان در گوشه تصویر قرار داده شده بود تا بقیه رهبرانی 

که تمایلی به عکس با او ندارند در کنار او نباشند.
ترکیه که مورد توجه  اردوغان، رئیس جمهوری  رجب طیب 
رسانه ها بود کامال نسبت به بن سلمان بی توجه بود به رغم اینکه 

بارها با او رو در رو شد و از کنار او گذشت اما هیچ توجهی به او 
نکرد و کامال عالمت  تعجب ها در زمان عبور اردوغان از کنار بن 
سلمان و بی توجهی اش به او روی صورت بن سلمان مشخص بود.
حتی بزرگترین حامی بن سلمان یعنی دونالد ترامپ هم تنها به 
نگاهی به سمت او بسنده کرد و بن سلمان نیز به او لبخند زد اما 

ترامپ بدون صحبت با بن سلمان رد شد و رفت.
کاخ سفید نیز در روز جمعه اعالم کرد، دونالد ترامپ و بن 
سلمان با هم تعارفات معمول داشتند و هیچ بحث جدی انجام 

ندادند.  این مسؤول کاخ سفید که نامش را فاش نکرد به سی ان ان 
گفت: در جریان گرفتن عکس یادگاری رهبران با هم صحبت 

کردند ترامپ و بن سلمان نیز با هم احوال پرسی کردند.
اما در تالش برای زدودن سایه جنایت قتل خاشقجی و جنگ 
یمن بر اجالس گروه ۲۰ وزارت خارجه سعودی با انتشار تصاویری 
در توییتر سعی کرد نشان دهد بن سلمان در این اجالس مورد 
توجه مقامات قرار گرفته و تصاویری از بن سلمان با رئیس جمهوری 

فرانسه در حاشیه اجالس را منتشر کرد.
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گفت وگوی ترامپ و نخست وزیر استرالیا درباره ایران
رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر استرالیا در دیدار با یکدیگر درباره توافق هسته ای گفت وگو کردند. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه گاردین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا جمعه شب در حاشیه نشست گروه ۲۰ در بوئنوس 
آیرس، پایتخت آرژانتین با یکدیگر دیدار کردند. دو طرف در این دیدار درباره موضوعات مختلف شامل تجارت، ایران و توافق هسته ای، افزایش نفوذ چین در اقیانوس آرام و تهدید کره شمالی رایزنی کردند. دونالد ترامپ پس از آنکه در ماه مه از توافق هسته ای خارج شد، 

تحریم ها علیه ایران را بازگرداند. این در حالی است که دیگر طرف های توافق، شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین بر پایبندی خود به این توافق تاکید دارند و تالش می کنند به تجارت با ایران پس از بازگشت این تحریم ها ادامه دهند  تا توافق هسته ای را حفظ کنند.

اخبار بی توجهی رهبران جهان به بن سلمان در اجالس گروه ۲۰ در آرژانتین

تنهاتر از همیشه

عضو الحشد الشعبی عراق:

البی آمریکایی، انگلیسی، صهیونیستی مسئول درگیری های منطقه است

شانزلیزه در تسخیر جلیقه زردها

یکی از اعضای الحشد الشعبی عراق با بیان اینکه تنها جمهوری اسالمی 
ایران حامی مستضعفین در منطقه است، افزود: آل سعود با حمایت های مالی 

و به کمک میلیاردهای نفتی، مردم عراق، سوریه و یمن را به قتل رساند.
عالء عادل محمود معروف به ابوعلی اکبر، از اعضای الحشد الشعبی عراق و نماینده 
مجمع تقریب مذاهب در بصره در گفت وگو با ایسنا گفت: ما از مشارکت گسترده 
مسلمانان جهان از کشورهای مختلف در کنفرانس وحدت در تهران خوشحال هستیم 

زیرا امروز مهم ترین مساله وحدت میان مسلمانان است و خداوند در قرآن کریم بر این 
مساله تاکید کرده است.

وی افزود: متاسفانه به جز در کنفرانس ها ما در حقیقت شاهد این وحدت در میان 
مسلمانان نیستیم زیرا ملت های مسلمان مغلوب دستور حاکمانی هستند که تابع 
آمریکا و اسالم آمریکایی هستند. همانطور که امام خمینی )ره( بر این مساله تاکید 
داشتند و می گفتند که از اسالم آمریکایی برحذر باشید ، ایشان از چهل سال پیش 
تاکید می کردند که آمریکا دشمن اول ما و شیطان بزرگ است اما در آن زمان 

هیچ کس آگاهی نداشت.
ابوعلی اکبر ادامه داد: امروز ساده ترین انسان ها به این نتیجه رسیدند که آمریکا 
در منطقه فتنه و جنگ ایجاد می کند به ملت ها ظلم می کند و به دنبال سرقت 
اموال و ثروت های آنان است و البی آمریکایی_ انگلیسی _ صهیونیستی مسئول این 

درگیری های منطقه است.
وی افزود: رژیم اشغالگر صهیونیستی چند هفته پیش تالش کرد که روابطش با 
برادران مسلمان و عرب ما در حوزه خلیج)فارس( ، عمان ، امارات و بحرین که ادعاس 
اسالم دارند را عادی کند و این مساله را رسانه ای کرد تا به جهانیان بگویند عرب ها 
و مسلمانان یهودیان را دوست دارند اما ساده ترین افراد نیز دیگر این فریب ها را نمی 
خورند و جنایات اسرائیل در قتل کودکان و آواره کردن مردم فلسطین مشهور است و 

متاسفانه شرکای آنها یعنی آل سعود نیز مرتکب چنین جنایاتی می شوند.
وی خطاب به آل سعود گفت: اگر شما مسلمان هستید ، آیا این اخالق اسالم است؟ 
آیا پیامبر ما را به این چیزها دعوت کرد؟ آیا پیامبر ما را به یاری همسایه دعوت کرد یا 
به قتل و حصر آن؟ ای آل سعود با حمایت های میلیاردی تان با پول نفت مردم عراق 

را کشتید، مردم سوریه و یمن را کشتید.
عضو الحشد الشعبی عراق در ادامه با اشاره به قتل مردم بی گناه و زنان و کودکان 
یمنی گفت: ای آل سعود این زنان و کودکان اهل جنگ نیستند اگر شما مرد جنگ 
هستید به میدان های جنگ بیایید و می بینید که نه تنها حوثی بلکه تمام فرزندان 
یمن با شما می جنگند. مردم یمن توانستند که تانک ها و جنگنده های شما را 
شکست دهند ؛ جنگنده هایی که ائتالف آمریکایی و صهیونیستی و اماراتی به شما داد.

وی ادامه داد: به آل سعود می گویم ننگ بر شما که ادعای مسلمانی می کنید، شما 
مسلمان نیستید اما همانطور که امام حسین )ع( فرمودند اگر عرب هستید به نسب 
گذشتگان تان بازگردید، آیا این است اخالق عربها؟ آیا اخالق عربها بخشش و کرم و 

یاری به همسایه نبود؟
عالء عادل محمد در ادامه با اشاره به اینکه سعودی ها کودکان عراقی، سوری و یمنی 
را به قتل رساندند افزود: تنها جمهوری اسالمی ایران حامی مستضعفین در منطقه بوده 
و همواره خواستار وحدت مسلمانان است که متاسفانه شما از همان ابتدای پیروزی 

انقالب اسالمی با آن دشمنی کردید و جمهوری اسالمی را تحریم کردید.

وی در پایان گفت: فرزندان شجاع و مبارز اسالم هنوز در حماس و غزه و در 
مقاومت اسالمی لبنان حضور دارند و توانستند با سالح  و موشک هایشان دشمن را به 
رعب و وحشت بیندازند. همچنین فرزندان مقاومت در عراق حضور دارند و توانستند 
آمریکایی ها را شکست دهند وآنها را بیرون برانند. گفته می شود آمریکایی ها بار دیگر 
می خواهند به عراق بازگردند و پایگاه هایی در این کشور ایجاد کنند اما من از طرف 

فرزندان مقاومت اعالم می کنم که اگر شما بیایید ما نیز خواهیم آمد.

معترضان موسوم به جلیقه زرد در سومین هفته اعتراضات به افزایش 
قیمت سوخت وسیاست های دولت به خیابان های فرانسه آمدند و با 
پرتاب نارنجک های دودزا و آتش زدن الستیک به مقابله با پلیس 
ضدشورش پرداختند. خیابان شانزلیزه در دود و گاز اشک آور گم 

شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بیش از یک هزار تن از 
جلیقه زردها در شانزه لیزه دست به تجمع اعتراضی زده و با خواندن سرود 
ملی فرانسه شعار "ماکرون استعفا بده" سر دادند. پلیس برای متفرق کردن 
معترضان اقدام به شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین آبپاش کرده و 

تاکنون ۲۴ تن را دستگیر کرده است.

پلیس فرانسه اعالم کرده که در بحبوحه نگرانی های ناشی از رخنه راست ها 
و چپ های افراطی در داخل  راهپیمایی جلیقه زردها، ۲۴ تن دستگیر 

شده اند.
آمد و شد در اطراف خیابان شانزلیزه تقریبا متوقف شده است. 

علت اصلی برگزاری چنین راهپیمایی هایی در فرانسه اعتراض به افزایش 
از دو هفته است  قیمت سوخت و هزین های باالی زندگی است. بیش 
که جلیقه  زردها در اعتراضات خود خیابان ها و راه ها را بسته و تبدیل به 

بزرگ ترین چالش  برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور شده اند.
صدها جلیقه زرد زیر طاق نصرت پیروزی در ابتدای خیابان شانزلیزه تحصن 

کرده و شعار "ماکرون استعفا" سر دادند.

شورای همکاری خلیج فارس در سمیناری که در پایتخت 
عربستان برگزار شد از سیاست های آمریکا علیه ایران 

حمایت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری اخبار الیوم، دبیرخانه 
عمومی شورای همکاری خلیج)فارس( در سمیناری بر اهمیت 
استراتژی جدید آمریکا علیه ایران و مقابله با آن چه تسلیحات 
هسته ای و برنامه موشک های بالستیک ایران خوانده شده، مقابله 
با فعالیت های ایران در منطقه و دعوت به پایبندی به تحریم های 

آمریکا علیه ایران بحث و گفت وگو شد.
در این سمینار که در مقر دبیرخانه عمومی شورای همکاری 
خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد در رابطه با 
سیاست ضدایرانی آمریکا، تاثیر تحریم های آمریکا بر اوضاع داخلی 
ایران و واکنش ایرانیان به آن، سیاست شورای همکاری خلیج 
)فارس( در رابطه با ایران و موضع آن نسبت به سیاست دولت 
ترامپ علیه ایران و گزینه های موجود برای تعامل با ایران در 

چارچوب استراتژی آمریکا بحث و تبادل نظر شد.
این سمینار در چارچوب نشست های شورای همکاری خلیج 
فارس که دبیرخانه عمومی این شورا برای گفت وگو در رابطه با 
مسائل مهم منطقه تنظیم می کند برگزار شد . این سمینار سومین 
سمینار شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با سیاست ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا علیه ایران به شمار می رود.
عبدالعزیز حمد العویشق، معاون امور سیاسی دبیرکل شورای 

همکاری خلیج فارس در این سمینار با اشاره به سیاست شورای 
همکاری خلیج فارس در رابطه با ایران از زمان تاسیس در سال 
1981 گفت که این سیاست مبتنی بر سه پایه و اساس است؛ 
تقویت توان شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات 
ایران و دعوت ایران به پایبندی و التزام به قوانین بین المللی و 
منشور سازمان ملل ، احترام به حاکمیت دولت ها و عدم دخالت 
در امور داخلی دیگر کشورها و همچنین توقف حمایت های ایران 

از تروریسم و ایجاد اختالفات مذهبی.
وی در ادامه بر اهمیت تقویت روابط سیاسی، دفاعی، اقتصادی 
و فرهنگی شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با فعالیت های 

ایران در منطقه که آنها را بی ثبات کننده خواند تاکید کرد.
معاون سیاسی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با تاکید بر 
اهمیت همکاری کشورهای دوست و برادر برای تضمین پایبندی 
به تحریم های ضدایرانی آمریکا به منظور تغییر رفتارهای ایران و 
پایبندی به قوانین بین المللی گفت: هدف شورای همکاری خلیج 
)فارس( آسیب رساندن به ملت ایران که با آنها روابط تاریخی و 

فرهنگی محکمی داریم، نیست.
در این نشست همچنین علی القحطانی، استاد علوم سیاسی 
دانشگاه ملک سعود به تاریخ سیاست های آمریکا در رابطه با ایران 

و منطقه پرداخت.
از سوی دیگر، دکتر محمد السلمی، رئیس اندیشکده مطالعات 
ایران به واکنش های رسمی و مردمی ایران علیه سیاست های 

آمریکا و آثار تحریم های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایران پرداخت.

به گزارش ایسنا، ادعای تالش ایران برای ایجاد بی ثباتی در 
منطقه درحالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره تاکید 
می کنند جمهوری اسالمی ایران به دنبال ایجاد صلح، ثبات و 
امنیت در منطقه است و برای حل بحران های منطقه از جمله 
بحران یمن و سوریه تالش های فراوانی کرده است و از ایجاد راه 
حل سیاسی و مسالمت آمیز به جای راه حل نظامی استقبال کرده 

است.
عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی بیش از این نیز از 

استراتژی های ضدایرانی آمریکا و اعمال فشار بر جمهوری اسالمی 
ایران حمایت کرده بودند.

براساس این گزارش،در جریان بازگشت تحریم های آمریکا علیه 
ایران تعدادی از شرکت ها و موسسات، افراد و گروه های جدیدی 
نیز مورد تحریم قرار گرفتند.  در این لیست که به ادعای دولت 
آمریکا علیه دولت ایران است اما در واقع تاثیر مستقیم آن بر 
مردم بوده و نیازهای اصلی آنها را هدف قرار داده است  ۵۰ بانک 
و زیرمجموعه های آنها مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین در این 
تحریم ها خطوط کشتیرانی ایران و هواپیمایی جمهوری اسالمی 

نیز به چشم می خورد.

نشست ضدایرانی شورای همکاری خلیج فارس در ریاض


