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پادشاه عربستان تشکیل کشور فلسطین را 
شرط عادی سازی روابط با اسرائیل اعالم کرد

بازگشت به 1982

جهان 5

چندی پیش و دقیقاً پس از آنکه عادی  سازی روابط میان اسرائیل 
و امــارات متحده عربی علنی شــد؛ الی کوهن، وزیــر اطالعات رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که توافق با امارات گام اول بود و در آینده نزدیک 
شاهد توافق های مشابه با کشــورهای دیگر منطقه خواهیم بود. او در 
ادامه سخنان خود صریحا گفت که این توافق ها »صلح در برابر صلح« 
خواهد بود، نه صلح در برابر زمین که به دلیل منافع مشترک و صرف نظر 

از مساله فلسطین خواهد بود! 
این اظهارات درست در زمانی منتشر شد که شیخ نشین های امارات 
متحده عربی به تمام دنیا و حتی افکار عمومی داخل کشورشان اعالم 
کرده بودند که یکی از اهداف عادی ســازی روابطشان با امارات، حل و 
فصل مساله فلسطین و کم شدن تهدیدهای اراضی اشغالی است، اما 
ســخنان الی کوهن و رفتار تل آویو به صراحت نشان داد که اظهارات 
اماراتی ها صرفاً یک خوراک روانی و رسانه ای برای آرام کردن مخالفان 
داخلی است. اساساً مساله فلسطین در برقراری روابط میان اسرائیل و 
امارات، تنها یک جایگاه نمادین دارد و ابوظبی به فکر توسعه اقتصادی 
خود با دنیا از کانال اسرائیل اســت و در وهله دوم به دنبال آن است تا 
بتواند گوی سبقت را از سعودی ها برباید و خود را محور اصلی تحوالت 
منطقه به جهان و همســایگانش معرفی کند. رقابــت میان امارات و 
عربستان مربوط به امروز و دیروز نیســت و تنها به مسائل اقتصادی، 
داخلی و حتی پرونده های منطقه ای ختم نمی شود؛ بلکه این رقابت ها 
به دلیل آن در جریان اســت که دو طرف بتوانند خود را سکاِن هدایت 
سیاست خارجی در منطقه به دنیا معرفی کنند و از سوی دیگر با توجه 
به اوضاع و احوال داخلی و خطرهایی که از ناحیه ایران حس می کنند، 
حکومت خود را با کارِت ایاالت متحده و اسرائیل تضمین و تثبیت کنند. 

در این میان به قدرت رسیدن بن سلمان به عنوان...

سخنگوی وزارت خارجه:

آمريکا مانع ورود منابع مالی ايران به کانال سوئیس می شود
سياست 2

همين صفحه

روحانی در دیدار وزیر خارجه سوئیس:

 ایران در برابر  زورگوییی آمریکا تسلیم نخواهد شد

رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا با خروج از برجام و نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ سازمان ملل از ۲ سال و نیم گذشته تاکنون تحریم های ظالمانه 
و ناعادالنه ای علیه ملت ایران اعمال کرده است، گفت: تاریخ نشان داده 
که مردم ایران برابر گردن کشــی، قلدری و زورگویی یک قدرت تسلیم 

نخواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حسن روحانی 
روز دوشــنبه در دیدار با وزیر امور خارجه سوئیس، با اشــاره به اینکه 
معیار در روابط کشــورها باید مقــررات بین المللــی و قطعنامه های 
شــورای امنیت ســازمان ملل باشــد، افزود: آمریکا سال هاست که به 
دنبال حذف نظام جمهوری اســالمی و مداخله در امــور داخلی ایران 
اســت و آقای ترامپ در یک محاســبه غلط فکر می کرد که با فشــار به 
 ایران و جنگ اقتصــادی می تواند نظــام جمهوری اســالمی را ظرف 

سه ماه از پای درآورد.
 روحانی بــا تاکید بر اینکــه ما به مقــررات بین المللــی و توافقات 
چند جانبه پایبند بــوده و خواهیم بــود، گفت: هــر روزی که آمریکا 
تصمیم بگیرد از اشــتباهات خود دســت بردارد، اقدامــات غیرقانونی 
 خــود را جبــران کــرده و بــه  قطعنامــه ۲۲۳۱ و برجــام برگردد، 

راه برای او باز است.
رئیس جمهوری تاکیــد کرد: امروز برای آمریکایی ها کامال روشــن 

شده که اشتباه کرده اند و با فشار و تحریم به هدف خود نخواهند رسید.
رئیس جمهوری، تحریم و جنگ اقتصادی آمریــکا علیه جمهوری 
اســالمی، ترور یک مقام عالیرتبه نظامی ایران در یک کشــور دیگر و 
همچنین تعرض بــه حریم هوایی ایــران را نمونه های بارز تروریســم 
اقتصادی، عملیات تروریستی و تروریسم هوایی از سوی این کشور عنوان 
کرد و افزود: انتظار ما از همه کشورهای دوســت و آزاد جهان این است 
که در برابر تروریسم و اقدامات غیرقانونی که آمریکا در طی این سال ها 

مرتکب آن شده، سکوت نکنند.
روحانی با بیان اینکه انتظار ما این بود که در شــرایط شیوع ویروس 
کرونا، کشورهای اروپایی در برابر تروریســم اقتصادی آمریکا که حتی 
مانع از ورود دارو به ایران شده است، اقدام عملی قاطع و صریحی انجام 

دهند، خواستار فعال تر شدن کانال مالی سوئیس و ایفای نقش موثرتر 
و مفیدتر آن شد.

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از سوئیس به عنوان 
یک کشور مهم در قاره اروپا نام برد و با اشــاره به روابط خوب و دوستانه 
دو کشور طی سال های گذشته، بر توســعه روابط تهران - برن در زمینه 
های مختلف علمی، بهداشتی، کشاورزی، محیط زیستی و ... تاکید کرد.

روحانی با اشــاره به شــیوع ویروس عالم گیر کرونا در بســیاری از 
کشــورهای جهان، ابراز امیدواری کرد دو کشور با به اشتراک گذاشتن 
تجربیات خود در زمینه مقابله با بیماری کووید ۱۹، همکاری های خود 

در این زمینه را توسعه دهند.
 کانال مالی سوئیس برای رفع مشکالت تحریم 

راه اندازی شده است
وزیر امور خارجه ســوئیس نیز در این دیدار، با اشــاره به یکصدمین 
سالگرد تاسیس روابط سیاســی و دیپلماتیک دو کشور، روابط ایران و 
سوئیس را بسیار خوب و صمیمانه خواند و بر توسعه و تعمیق این روابط 

درهمه زمینه ها تاکید کرد.
» ایگناتسیو کاسیس« با اشــاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات 
بین المللی از سوی همه کشورها، گفت: همه کشورهای جهان باید بدانند 
یک نظام حقوقی قوی در دنیا برقرار است تا بتوانند با امنیت خاطر زندگی 
کنند به همین خاطر مهم است که بویژه کشورهای قدرتمند به مقررات 

و قوانین بین المللی به طور کامل پایبند باشند.
ایگناتسیو کاسیس با بیان اینکه از مشکالت ناشی از اعمال تحریم های 
آمریکا برای مردم ایران آگاه هستیم، گفت: کانال مالی سوئیس برای رفع 
این مشکالت طراحی و راه اندازی شده و برای ایفای نقش مفید این کانال 

تالش خواهیم کرد.
وزیر امورخارجه سوئیس با بیان اینکه برای رفع مشکالت همچنان 
در کنار ایران هستیم و برای ایفای نقش خود تالش خواهیم کرد، گفت: 
در این سفر دیدارهای بسیار خوبی با مقام های جمهوری اسالمی داشتم 
که این مالقات ها می تواند مبنای توســعه و تقویت روابط دو کشور در 

زمینه های مختلف باشد.

خبر
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 ایران در برابر زورگویی آمریکا تسلیم نخواهد شد


