
امیرعبداللهیان 
در دیدار با رئیس جمهور زنگبار:

سیاست خارجی دولت ایران
تاکید بر روابط با آفریقاست

وزیر امور خارجه در دیدار با رئیس جمهور زنگبار 
گفت: سیاست خارجی دولت ایران تاکید بر روابط با 
آفریقاست و روابط تاریخی و فرهنگی زنگبار با ایران 
زمینه مناسبی برای توســعه روابط اقتصادی است. 
به گزارش ایلنا، حســین امیرعبداللهیان در دیدار با 
حسین مووینی، بر آمادگی ایران جهت تسهیل حضور 
فعاالن اقتصادی در این کشــور تاکید کرد. وزیر امور 
خارجه همکاری های تجاری، دانشگاهی، صنعتی و 
بین شهری ایران با زنگبار را از جمله موضوعات مستعد 
همکاری دانســت. امیرعبداللهیان در پایان، دعوت 
رســمی رئیســی از رئیس جمهور زنگبار را به طرف 
زنگباری ابالغ کرد. حســین مووینی، رئیس جمهور 
زنگبار نیز از توسعه روابط زنگبار در موضوعات مورد 
اشــاره وزیر امور خارجه اســتقبال و آمادگی کامل 
کشورش را جهت تسهیل حضور شرکت های ایرانی 
در زنگبار اعالم کــرد. وی از برنامه ریزی جهت انجام 

این سفر به ایران در ماه های پیش رو خبر داد.
    

وزیر خارجه قطر: 
دوحه مشتاقانه در انتظار دستیابی

به یک توافق هسته ای عادالنه است
وزیر امور خارجه قطر گفت که کشورش مشتاقانه 
در انتظار دســتیابی به یک توافق هسته ای عادالنه 
میان تهران و واشــنگتن است. شــیخ »محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی« در تماس تلفنی با »حسین 
امیر عبداللهیان« همتای ایرانی خود افزود که چنین 

توافقی به نفع امنیت و ثبات منطقه است.
    

طالبان: به حقابه ایران متعهدیم
ســخنگوی دولت موقت طالبان تاکید کرد: ما به 
معاهده حقابه هیرمند که در سال ۱۳۵۱ بین ایران و 
افغانستان امضا شد همچنان متعهد هستیم. به گزارش 
تسنیم، »ذبیح اهلل مجاهد« در نشستی با خبرنگاران 
با تاکید بر تامین حقابه ایران، گفت: برخی مشکالت 
مرزی با همسایگان افغانســتان در نتیجه دسیسه 
بیگانگان دامن زده می شود تا بین کشور ها تنش ایجاد 
کنند. وی افزود: در این اواخر که بارندگی ها افزایش 
یافته است، دریچه های سد کمال خان باز شد تا هم 

مردم نیمروز و هم مردم ایران از آن بهرمند شوند.
    

پاسخ وزارت خارجه به سفیر انگلیس در تهران: 
تاریخ بخوانید

تا ادعاهای بی اساس نکنید
به تازگی »سایمون شــرکلیف«، سفیر انگلیس 
در تهران در جلســه با اعضای اتاق بازرگانی گفت: 
به نظر منفی مردم ایران نســبت به انگلیس احترام 
می گذارم اما بدانید که مــردم انگلیس هم همین 
حس را نسبت به ایران دارند! ناصر کنعانی در واکنش 
به این اظهارات به ایســنا گفت: به ســفیر انگلیس 
توصیــه می کنیم چنانچه از تاریــخ طوالنی ظلم و 
جفای دولت متبوعش نسبت به ملت ایران بی اطالع 
است، با مطالعه تاریخ، از ادعاهای بی اساس و بی مبنا 
خودداری و توان خود را مصروف جبران سیاست های 
اشتباه دولت بریتانیا و اقدامات غیرقابل قبول آن در 
قبال ملت ایران در برهه های مختلف کند و بر پیشبرد 
روابط  دو کشور بر اساس اصول احترام و منافع متقابل 

تمرکز داشته باشد.
    

گفت وگوی برجامی 
ماکرون و گروسی در پاریس

رئیس جمهــوری فرانســه و مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی طی دیــداری در پاریس در 

خصوص راهکارهای احیای برجام رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا، »امانوئل ماکــرون« و »رافائل 
گروســی« در این دیدار در خصوص یافتن راه حلی 
مبتنی بر مذاکــره که به آمریکا و ایــران این امکان 
را می دهد تا بــه اجرای کامل تعهــدات برجامی از 
جمله راستی آزمایی و نظارت آژانس بر فعالیت های 
هسته ای ایران بازگردند، گفت وگو کردند. ماکرون در 
این دیدار اعالم کرد که از اجرای ماموریت بی طرفانه 

و مستقل این نهاد حمایت می کند.
    

اعتراض مردم خوزستان
به وزیر نفت در نماز جمعه

مردم خوزستان با حضور در مصالی نماز جمعه 
اهواز به مشــکالت تنش آبی، کمبود آب شرب و ... 
اعتراض کردند.  ســید عبدالنبی موسوی فرد، امام 
جمعه اهواز نیز با اشاره به درخواست مردم خوزستان 
از وزیــر نفت گفت: خوزســتان کــه از منابع ۶۰ تا 
۷۰ درصدی کشــور برخوردار است از  محروم ترین 
استان ها به شمار می رود که درخواست داریم نگاه 

ویژه ای به این استان شود.
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سخنگوی وزارت امور خارجه روز 
چهارشــنبه از دریافت پاسخ دولت 
آمریکا به  نظرات جمهوری اســالمی 
ایران بــرای حل و فصــل موضوعات 
باقی مانده در مذاکرات برجام، خبر داد.

ناصر کنعانی اعالم کرد که بررسی 
دقیق نظرات طــرف آمریکایی آغاز 
شده و جمهوری اســالمی ایران پس 
از تکمیل بررســی ها، نظرات خود در 
این رابطه را به هماهنگ کننده اعالم 

خواهد کرد.
در پــی این اعــالم، نــد پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز  از 
پایان بررسی نظرات ایران و ارائه پاسخ 

آمریکا به اتحادیه اروپا خبر داد.
اینکه پاســخ آمریکا چیست، در 
هاله ای از ابهام است. العربیه ساعاتی 
پس از انتشــار این خبر، مدعی شــد 
که ایــاالت متحــده هیچ کــدام از 
خواسته های اضافی ایران را نپذیرفته 

است.
مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران اما 
روز پنج شــنبه با بیان اینکه »ادعای 
العربیه کامال غلط است«، در توئیتی 
نوشــت: حال نمی توانم وارد جزئیات 

شوم ولی این ایده که »پاسخ قاطعانه« 
از سوی آمریکا آمده اشتباه است. ایران 
طی روزها و همچنین ماه های گذشته 
به چیزهای زیادی دست یافته است. 
زمانی که این فصل بسته شود، همگی 

می توانند این را به وضوح ببینند.
سید محمد مرندی ادامه داد: ایران 
تازه بررسی پاســخ را آغاز کرده است 
و بعدا هماهنگ کننــده را درجریان 

جزئیات قرار خواهد داد.
صرف نظر از پاسخ مشاور رسانه ای 
تیم مذاکره کننده هســته ای ایران، 
تحــرکات توأم بــا نگرانــی مقامات 
اســرائیل در دو روز گذشته نیز نشان 
می دهد که پاســخ آمریــکا به متن 
ایــران قاطعانه و با یــک »نه« صریح 

نبوده است. 
برای مثال در روزهای اخیر رئیس 
موساد دیدارهای خود را افزایش داده 
اســت و یکی از این دیدارهــا با یائیر 

الپید، نخست وزیر اسرائیل بود.

موساد:توافق هسته ای
فاجعه ای راهبردی است

رئیس موســاد در اظهاراتی با ابراز 
نگرانی توافق هســته ای بــا ایران را  

قریب الوقوع دانست و آن را »فاجعه ای 
راهبردی«  توصیف کرد.

دیوید بارنیا، گفت که این توافق در 
طوالنی مدت باعث می شود که روند 
دســتیابی ایران به ســالح هسته ای 

تسهیل شود.
وی تاکید کــرد: ایران بــه توافق 
هسته ای باز خواهد گشــت، زیرا هم 
تهران و هم واشنگتن منافع راهبردی 
در آن دارند و اکنــون فرصت امضای 

توافق نزدیک به ۱۰۰درصد است.
رئیس موســاد در دیدار با الپید با 
اشاره به اینکه با امضای توافق هسته ای 
و به محض برداشتن تحریم ها ایران به 
صدها میلیارد دالر دست خواهد یافت، 
خاطرنشان کرد: امضای توافق باعث 
می شود که ایران به توانایی های بسیار 

گسترده ای دست یابد.
بارنیا گفت کــه این اموال به حزب 
اهلل، جهاد اســالمی، انصــاراهلل یمن، 
حماس و نیروی قدس ســپاه کمک 
خواهد کــرد و این امــر چالش های 
بزرگی را در مقابل آمریکا و اســرائیل 

ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: من نگران این هستم که 
برخی کشــورهای منطقه به ایران به 

عنوان یک الگو نگاه کنند و این مساله 
باعث می شود که مقابله با نفوذ ایران 
دشوار شود. رئیس موساد همچنین 
تاکید کرد که توافق موجود بسیار بدتر 

از توافق 2۰۱۵ خواهد بود.
وبگاه خبری- تحلیلی اکســیوس 
نیز اخیرا در گزارشی به نقل از مقامات 
آمریکایی و صهیونیستی نوشته بود: 
اگرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا اخیرا تالش کرده به اســرائیل 
اطمینان دهد که در مذاکرات احیای 
برجام امتیاز جدیدی بــه ایران نداده 
است، مقامات اسرائیلی می گویند که 
نسبت به این موضوع اطمینان ندارند.

بنابــر این گــزارش، مقامات کاخ 
سفید در روزهای گذشته به همتایان 
اســرائیلی خود اطمینان داده اند که 
علی رغم وجود برخــی گزارش ها در 
رسانه ها مبنی بر امتیازدهی واشنگتن 
به تهران در جریــان مذاکرات وین، 
آمریکا هیچ امتیــاز جدیدی به ایران 

نداده است.
اکسیوس افزود: اما اسرائیل از این 
اطمینان بخشــی های آمریکا راضی 
نشده است. یک مقام اسرائیلی در این 
باره گفت که مذاکرات با واشــنگتن 

درباره تهــران در روزهای گذشــته 
سخت تر شده اســت، بیشتر بحث ها 
پشت درهای بسته انجام شده و هدف 
این بوده است که مطمئن شوند، کاخ 
سفید متوجه شــده که نگرانی های 

اسرائیل چقدر جدی است.

ایران، محور رایزنی های
 وزیر جنگ اسرائیل در آمریکا

در ادمه تحرکات یاد شــده،  دیروز 
همچنین وزیر جنگ اسرائیل در پیامی 
از دیدار و گفت وگو با فرمانده سنتکام 
درباره نقش ایران در منطقه خبر داد 
و گفت که برنامه هســته ای ایران از 
موضوعات مورد بحــث در دیدارش با 
مشاور امنیت ملی آمریکا در واشنگتن 

بوده است.
 بنی گانتس، در ســفر به آمریکا با 
مایکل کوریال، فرمانده ســنتکام در 

تمپای ایالت فلوریدا دیدار کرد.
گانتــس در ایــن باره بــا مطرح 
کردن ادعاهایی علیــه نقش ایران در 
منطقه، در صفحه توییترش نوشــت: 
ما گفت وگوهای قابل توجهی درباره 
تقویــت همــکاری امنیتــی میان 
اسراییل، آمریکا و کشورهای منطقه 

در مواجهه با تجاوزات ایران داشتیم.
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی 
همچین نوشت: قرار اســت از این جا 
به واشنگتن بروم تا با جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار کنم. با 
او درباره راه های پیشگیری از دستیابی 
ایران به یک ســالح اتمــی گفت وگو 

خواهم کرد.
مشاور امنیت ملی آمریکا اخیرا با 
ایال هوالتا، مشاور امنیت داخلی رژیم 
اسراییل نیز دیدار کرده بود. بر اساس 
گزارش های متعــدد، موضوع احیای 
توافق هسته ای قرار بود از محورهای 

رایزنی آن ها باشد.
بنی گانتــس قبل از ســفرش به 
واشــنگتن اعالم کرد که هدف از این 
سفر رســاندن پیام واضح درخصوص 
مذاکرات هســته ای است. وی گفت: 
توافقی که چندین ســال ایران را به 
عقب بازنگرداند و آن را در ســال های 
آینده محدود نکند، به امنیت منطقه و 

جهان آسیب خواهد زد.
سفر گانس به واشنگتن در حالی 
انجام شــده اســت که الئیــر الپید، 
نخســت وزیر اســرائیل نیز همزمان 
تالش داشــت با جو بایــدن تلفنی 

گفت وگو کند.

بایدن گفتگو با الپید را نپذیرفت!
رسانه های اســرائیل اعالم کردند 
که واشــنگتن در پاسخ به درخواست 
تل آویو مبنی بر انجــام گفت وگوی 
تلفنی فــوری میان الپیــد و بایدن 
گفت که »رئیس جمهــور آمریکا در 
تعطیالت به سر می برد«  این درحالی 
است که شــورای امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی چندین روز است تالش 
می کند که این گفتگو انجام شود، اما 

واشنگتن آن را به تعویق می اندازد.
بــه گــزارش شــبکه ۱۳ رژیم 
صهیونیستی با توجه به اینکه مذاکرات 
هســته ای با ایران بــه مرحله نهایی 
رسیده است می توان گفت که اسرائیل 
اولویت مهمی برای آمریکا نیست و در 
سبد اولویت های این کشور قرار ندارد.

این شبکه صهیونیســتی در پی 
تعویق گفت وگوی تلفنی میان بایدن 
و الپید به نقل از یک منبع سیاســی 
صهیونیســت اعالم کرد که شکاف ها 
میان واشــنگتن و تل آویو بسیار زیاد 

شده است.
پیش از ایــن نیز پایــگاه خبری 
عبری روتر اعالم کرد کــه با توجه به 
پیشرفت مذاکرات هســته ای برای 
احیای برجــام، دیدار ایــال حوالتا، 
مشاور امنیت داخلی اسرائیل با آنتونی 

بلینکن، وزیر خارجه آمریکا لغو شد.
در این گزارش آمده اســت که لغو 
دیدار وزیر خارجه آمریــکا با حوالتا 
و برگزاری آن در ســطح معاون وزیر 
درحالی اســت کــه تل آویــو تالش 
گسترده ای در راســتای قانع کردن 
آمریکا برای عدم امضای توافق با ایران 

کرده است.
همچنیــن برخــی مســئوالن 
صهیونیســتی اعتراف کرده اند که در 
قانع کردن واشنگتن برای عدم امضای 
توافق هسته ای با ایران شکست خورده 
اند و اســرائیل اکنون در رویا رویی با 

ایران تنها مانده است.
به هر حال تحــرکات این روزهای 
اسرائیل و اظهارات مقام های ایران از 
امضای قریب الوقوع توافقنامۀ احیای 
برجــام حکایــت دارد و در چند روِز 
سرنوشت ســاز پیش رو بعید نیست 
مخالفان برجام از دولت اسرائیل گرفته 
تا جمهوری خواهان آمریکا و دشمنان 
وطنی توافق،  دســت بــه تحرکات و 
اقدامات تحریک آمیز جدیدی بزنند. 
فعال که مقامات اسرائیل در این راستا، 

گوی سبقت را از بقیه ربوده اند.

اسرائیل کارزار فشار علیه احیای برجام راه انداخته است

تشدید تحرکات و نمایش استیصال
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روی موج کوتاه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در مورد برداشتن تحریم های سپاه بعد از توافق گفت: اصال 
هیچگاه سپاه در مورد مذاکرات برجام دخالتی نکرده است.

به گزارش عصر ایران، سردار محمد اسماعیل کوثری در 
مورد مذاکرات هسته ای ادامه داد: اینکه ادعا می کنند ایران 
برای مذاکره به میدان نمی آید دروغ محض اســت چراکه 
ایران همیشه این آمادگی را در عمل و رفتار نشان داده است 

ولی آنها آمدند زیرتوافق برجام زدند.

وی اظهار کرد: االن هم در ایــن مذاکرات باز آمریکایی 
ها هســتند که دروغ می گویند ولی تیم مذاکره کننده ما 
نباید فریب حرفهای آنها را بخورد بلکه باید هم در رابطه با 
برداشتن تحریم ها تضمین های الزم را بگیرند و هم از طرف 
ما راستی آزمایی صورت گیرد و اال خارج از این باشد ما نتیجه 

ای نمی گیریم.
کوثری بیان کرد: آمریکایــی ها قطعا هیچگاه به این دو 
پیشنهاد ما پایبند نمی شوند و قول هم نمی دهند علت اینکه 

جواب هم نمی دهند به این علت است که نمی خواهند زیر 
بار این توافق بروند هم جمهوری خواهان و حتی دموکرات 
ها در داخل و هم صهیونیست ها از بیرون فشار می آورند که 

امتیازی از طرف دولت فعلی آمریکا به ایران داده نشود.

وی تاکید کرد: حتی نمی شود روی قول آنها در شرایط 
فعلی حساب کرد چون ممکن اســت دولت بعدی آمریکا 

همان بالی که ترامپ سر توافق آورد را بیاورد.
کوثری در مورد اینکه اگر توافقی انجام نشود چه اتفاقی 
می افتد گفت: هیچ اتفاقی نمی افتــد چراکه ما داریم کار 
خودمان را انجام می دهیم و فقط خباثت آمریکایی ها برای 

ملت ها بیشتر مشخص می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد برداشتن تحریم 
های سپاه بعد از توافق نیز گفت: اصال هیچگاه سپاه در مورد 
مذاکرات دخالتی نکرده است و آنها از آن طرف این را مطرح 
می کنند که بگویند ســپاه مانع این عدم توافق اســت در 
صورتی که این دروغ محض اســت. مجلس اعتقاد دارد که 

باید تمامی تحریم ها برداشته شود.

سردار کوثری:

سپاه در مذاکرات برجام دخالت نکرده است

گفت وگو

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفــت: در رابطه با 
مذاکرات برجام، مذاکره کنندگان از جنس مردم، امین، شجاع 

و مرد میدان هستند و ذره ای به دشمن باج نخواهند داد. 
به گزارش ایلنا، سیداحمد خاتمی تأکید کرد: در این راستا 
سه نکته مهم وجود دارد؛ اول لغو تحریم های نفتی است که 
نفت ســرمایه ملت ایران اســت. اگرچه با شیطنت آنها نیز 
می توانیم نفت خود را صادر کنیم آنچنانکه مسئوالن این کار 

را انجام می دهند اما این تحریم ها باید برطرف شوند.
خاتمی افزود: نکته دوم لغو تحریم های بانکی است. این 
موضوع نیز مشکالتی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است 
که با توجه به سوابق پیمان شــکنی طرف های غربی باید 
راســتی آزمایی نیز درباره آن نیز صورت بگیرد. از خدمات 
تیم مذاکره کننده و فعاالن عرصه دیپلماســی تشکر ویژه 

می کنیم.
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: نکته سوم این است 
که یک حرف مبنایی وجود دارد و اصالً سخن از این نمی گوییم 
که دیپلماسی نباشد بلکه می گوییم دیپلماسی با صالبت باید 

برقرار باشد؛ اما حرف مبنایی ما این است که آمریکا دشمن ما 
است. خاتمی گفت: قصه ما و آمریکا بر سر موضوعات هسته ای 

نیست. آمریکا با نظام ما مشکل دارد.
 خاتمی تصریح کرد: یکــی از تئوری پردازان آمریکایی 
می گوید مشکل ما با ایران آن است که ایران یکپارچه است؛ 
رهبری محبوب دارد که هرچه بگوید مردم آن را می پذیرند؛ 
پذیرش چنین چیزی برای دشــمن بســیار دشوار است. 
مشکل آنها این اســت که رهبر ما می گوید دوره بزن دررو 

تمام شده است.

احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران:

مذاکره کنندگان ذره ای به دشمن باج نخواهند داد

خبر

رئیس جمهور آمریکا حمله نظامی اخیر این کشور به 
سوریه را به ایران ربط داد و اعالم کرد: در بیست و سوم این ماه 
دستور حمله به تاسیساتی در شرق سوریه را صادر کردم که 
توسط گروه های وابسته به ایران مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش ایلنا، جو بایدن، طی نامه ای به کنگره، روسای 
مجلس نمایندگان و سنا را در جریان حمله ارتش این کشور 

به شرق سوریه قرار داد.
بایدن مدعی شــد: نیروهای آمریکایــی در تاریخ 2۳ 
آگوست 2۰22 میالدی، به دستور من یک تأسیسات مورد 
اســتفاده گروه های تحت حمایت ایران در شرق سوریه را 

هدف حمالت نقطه زن قرار دادند.
وی در ادامه افزود: این حمالت در راســتای محافظت 
و دفاع از ایمنی نیروهای آمریکایی و همچنین تضعیف و 

مقابله با حمالت جاری انجام شده است.
بایدن در ادامه مواضع خود افزود که آمریکا در صورت 
لزوم، آماده انجام اقدام های بیشتر، برای مقابله با تهدیدها 

یا حمالت دیگر است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در واکنش به این 
اظهارات بایدن در توئیتر نوشــت: »آمریکا حمالت اخیر 
ارتش متجاوز این کشــور به گروه های مردمی و نیروهای 
ضدتروریستی ســوریه را »پاسخی مستقیم به حمالت و 
تهدیدات مداوم علیه نیروهای ایــاالت متحده« خوانده 

است!«
ناصر کنعانی ادامه داد: » اما حقیقت این است که اصل 
حضور آمریکای اشغالگر در سوریه و تجاوزات آن به مدافعان 
استقالل و تمامیت ارضی سوریه غیرقانونی و محکوم است.«

خبر

بایدن در سومین روز حمله آمریکا به شبه  نظامیان سوریه

دستور حمله به گروه های وابسته به ایران را صادر کردم


