
رایزنی سفیر ایران با معاون وزیر 
خارجه روسیه 

کاظللم جالی سللفیر جمهوری اسللامی ایران در 
مسللکو در دیدار با میخائیللل بوگدانف معاون وزیر 
خارجه روسللیه دربللاره تحوالت منطقلله از جمله 

اوضاع سوریه به گفت وگو پرداخت.
در ایللن دیدار طرفیللن در مورد روابللط دوجانبه، 
تحللوالت منطقه از جمله سللوریه و روند آسللتانه، 
فلسطین، خلیج فارس و همچنین همکاری های دو 
کشور در حوزه بین المللی از جمله برجام و سازمان 

ملل متحد تبادل نظر و گفت وگو کردند. 
جالللی و بوگدانف در این دیدار بر ضرورت رایزنی 
و همللکاری دو کشللور در مورد مسللائل منطقه و 
همچنین تللداوم تماس ها و دیدارهای خود در این 

خصوص تاکید کردند. باشگاه خبرنگاران 

سیاست نخ نمای دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا خریداری ندارد

سفارت ایران در آفریقای جنوبی با بیان اینکه دنیا 
دروغ های دسللتگاه های اطاعاتی آمریکا برای آغاز 
جنگ علیلله عراق را فراموش نکللرده، عنوان کرد: 
این سیاسللت نخ نما دیگر خریداری ندارد، به ویژه 
که در رأس دستگاه دیپلماسللی ترامپ دروغگوی 

اعظم قرار دارد.
در پی انتشللار مطلبی بی اسللاس و سفارشی در یک 
نشللریه آمریکایی و ایراد اتهام بی اساس به جمهوری 
اسللامی ایران مبنی بر طراحللی اقدامات علیه یک 
دیپلمللات آمریکایللی در آفریقای جنوبی، سللفارت 
جمهوری اسامی ایران در پرتوریا در توئیتی با انتشار 
فیلمی از اظهارات مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا و 
اذعان به دروغگویی و تقلب، عنوان کرد: دنیا دروغ های 
دسللتگاه های اطاعاتی آمریکا برای آغاز جنگ علیه 
عراق را فراموش نکرده اسللت.  این سیاسللت نخ نما 
دیگللر خریداری ندارد. به ویللژه در حالی که در رأس 
دستگاه دیپلماسی ترامپ، نیز یکی از همان دروغگوها 

و حتی دروغگوی اعظم قرار دارد. مهر 

دیدار بهاروند با مدیرکل آژانس
معللاون وزیر خارجلله در دیدار بللا مدیرکل آژانس 
بین المللللی انرژی اتمی از فعالیت های غیرشللفاف 
هسته ای عربستان و استنکاف این کشور از پذیرش 
بازرسان آژانس ابراز نگرانی کرد و همکاری ایران با 
این سازمان را به دور از تاثیرپذیری طرف های ثالث 

به نفع دو طرف خواند.
محسللن بهارونللد در ایللن دیللدار، بللا اشللاره به 
همکاری های گسللترده ایران و آژانس، بر ضرورت 
عللدم تاثیرپذیللری آژانس از فشللارهای سیاسللی 
برخی کشللورها با هدف ایجاد انحراف در تعامات 
فیمابیللن، تاکیللد کرد. معللاون وزیر امللور خارجه 
کشللورمان همکاری ها در فضایی سازنده و به دور 
از تاثیرپذیری طرف های ثالث را به نفع دو طرف و 

تمامیت آژانس خواند.  صداوسیما 

شرکت های اروپایی به تحریم ها علیه 
ایران احترام خواهند گذاشت

سللخنگوی وزارت امللور خارجلله آمریللکا مدعی 
شللد شللرکت های اروپایی و همپیمانللان آمریکا از 

تحریم های واشنگتن علیه ایران تبعیت می کنند.
مورگان اورتگاس، در گفت وگو با شللبکه العربیه در 
رابطه با فعال کردن مکانیزم اسللنپ بک)بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران( علیه ایران گفت: ما انتظار داریم 
که شرکای اروپایی مان علیه تهران تحریم هایی وضع 
کنند. وی تاکید کرد: ما بر این باوریم که شرکت های 
اروپایی و هم پیمانان آمریکا به تحریم های واشنگتن 

علیه ایران احترام خواهند گذاشت. ایرنا 

اخبار گزارش

»مکانیسللم ماشه« و »اسللنپ بک« اصطاحاتی است که 
بلله صورت تبلیغاتی و سللاخته ذهن آمریکایی ها اسللت تا 
بتواننللد اینگونه القا کنند که واشللنگتن تمامی جنبه ها را 
در نظرگرفتلله و به راحتی می توانللد تمام تحریم ها را علیه 

ایران بازگرداند!
به بیللان دیگر تقللای آمریللکا در بازگردانللدن تحریم ها 
علیلله جمهوری اسللامی ایران، فاقد مبنای قانونی اسللت 
و می خواهللد بللا این واژه هللای جعلی و توهمللی به اقدام 

غیرقانونی خود، ظاهری حقوقی بدهد.
وزیللر امور خارجلله آمریکا با تکللرار اتهام زنی بلله ایران از 
کشللورهای اروپایی خواسللت تللا به واشللنگتن در تمدید 
تحریم های تسلللیحاتی ایللران کمک کنند و مدعی شللد 
که ظرف یک هفته آینده با فعال شللدن مکانیسللم ماشه، 
تحریم های ایللران بازمی گردد. مایک پامپئو در گفت وگو با 
شبکه فاکس نیوز بار دیگر با تأکید بر تاش واشنگتن برای 
بازگرداندن تحریم های سللازمان ملل علیه ایران و اسللتناد 
به مکانیسللم ماشه گفت: کشللورهای اروپایی نیز می دانند 
که )لغو محدودیت های تسلللیحاتی ایران( ایده بدی است. 
اطمینللان دارم کلله ایاالت متحده ظرف یللک هفته موفق 
خواهد شللد و مکانیسم ماشلله فعال می شود و ایران یکبار 

دیگر از قاچاق ساح منع خواهد شد.
پامپئللو اواخر مردادمللاه علیرغم خروج یکجانبه دو سللال 
پیش واشنگتن از برجام و ملغی شدن حق این کشور برای 

اسللتناد به مکانیسم ماشه، به شورای امنیت رفت و مدعی 
شد که ظرف ۳۰ روز با فعال شدن مکانیسم ماشه، تمامی 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران بازخواهد گشت.
ناظللران سیاسللی معتقدند؛ اساسللاً بندی حقوقللی به نام 
مکانیسم ماشلله که بتواند تحریم های گذشته لغو شده در 

قطعنامه 22۳1 را بازگرداند وجود ندارد.
منظور از مکانیسللم ماشلله که صرفاً جنبلله تبلیغاتی برای 
آمریکا دارد ساده سازی از یک روند حقوقی بسیار پیچیده 
و بی سابقه در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آنچه 
که در قطعنامه پیش بینی شده این است که یکی از شرکت 
کنندگان برجام یا همان1+5 می تواند درصورت حل نشدن 
اختافات با ایران در کمیسیون برجام اخطاریه ای را صادر 
کنللد که در آن تحریم های سللابق بازگللردد. این اخطاریه 
مهلت ۳۰ روزه ای برای بررسی در شورای امنیت دارد و اگر 
طی این مدت قطعنامه ای از سللوی یکی از اعضای شورای 
امنیت مبنی بر تداوم لغو قطعنامه های پیشللین صادر شود 
مشللروط به عدم وتوی یکی از اعضای دائم شورای امنیت، 

اتفاقی رخ نخواهد داد.
در واقع می توان گفت؛ مکانیسللم ماشلله ابزاری اسللت که 
آمریللکا برای پیشللبرد اهدافش از آن اسللتفاده می کند و 
تاکنون با بی اعتنایی سللایر کشللورهای عضو برجام مواجه 
شده اسللت، مسللئول سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا نیز 
بر اینکه آمریکا نمی تواند از مکانیسللم ماشلله در قطعنامه 

22۳1اسللتفاده کنللد مهر تایید زد، جللوزپ بورل یک ماه 
پیش با صدور بیانیه ای اعللام کرد: بارها اعام کرده ام که 
چون آمریکا یکطرفه در تاریخ ۸ ِمی 2۰1۸ از برجام خارج 
شد و در هیچ یک از فعالیت های مرتبط با این توافق شرکت 
نکرد، نمی تواند به عنوان یکی از اعضای برجام، از مکانیسم 

ماشه در قطعنامه 22۳1 استفاده کند.
وزیللر خارجلله آمریللکا در حالللی از کشللورهای اروپایی 
درخواسللت همراهی با واشنگتن را مطرح کرده که چندی 
پیش، قطعنامه بازبینی شللده ایللاالت متحده برای تمدید 
محدودیت های تسلیحاتی سللازمان ملل علیه ایران تنها با 
حمایت جمهوری دومینیکن با شکسللت تحقیرآمیزی در 
شورای امنیت مواجه شد و پس از آن واشنگتن تمام تاش 
خود را برای فعالسللازی مکانیسم ماشه به امید بازگرداندن 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران به کار گرفته است.
از زمللان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، واشنگتن سیاست  فشار حداکثری علیه ایران را در 
پیش گرفتلله به امید آنکه بتواند تهران را منزوی تر و وادار 

به مذاکره با آمریکا و موافقت با توافق مورد پسللند آمریکا 
کند که تاکنون نه تنها این سیاست نتیجه بخش نبوده بلکه 

پیامدهای منفی نیز به همراه داشته است.
محسللن رضایللی دبیر مجمع تشللخیص مصلحت نظام در 
همین زمینه هشدار داده ؛ اگر آمریکایی ها مکانیسم ماشه 
را فعال کنند ما دسللت بسللته نخواهیم بود؛ مجلس ما در 
حال حاضر یک طرح دو فوریتی آماده کرده که اگر آمریکا 
از ماشلله اسللتفاده کند ایران از برجام خارج شود. مجلس 
شللورای اسللامی حق دارد چنین کاری را انجام دهد، آن 

موقع دولت نمی تواند این مصوبه مجلس را عمل نکند.
تقای آمریللکا در بازگردانللدن تحریم ها علیلله جمهوری 
اسللامی ایران، فاقد مبنا و توجیه بوده و می خواهد با این 
واژه جعلللی و توهمی بلله اقدام غیرقانونللی خود، ظاهری 
حقوقی بدهد؛ الزم است دست اندرکاران حوزه دیپلماسی 
عمومی و رسللانه ای با تحریم چنیللن اصطاحات توهمی، 
زمینه سللوء اسللتفاده از ادبیات علیه حقللوق بین الملل را 

از بین ببرند.
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نویسللنده آمریکایی معتقد اسللت که علیرغم همه آن چه بایدن در یادداشت اخیر 
خود مدعی انجام آن درباره ایران شللده، برنامه او در واقع دسللتورالعملی به سوی 

شکست است.
یک روز پس از آن که جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاسللت جمهوری آمریکا 
یادداشللت خود را درباره سیاسللت خارجی مورد نظرش در قبال ایران در سی ان ان 
منتشللر کرد، پایگاه آمریکایی بلومبرگ در یادداشت دیگری سیاست ها و برنامه های 
اعام شللده از سللوی جو بایدن در ارتباط با ایران را نقد کللرد. جو بایدن در مطلب 
خود در ارتباط با ایران نوشللته بود: ماه گذشته ثابت شد که سیاست ترامپ در قبال 
ایران، در واقع شکسللتی خطرناک است. در سازمان ملل، ترامپ حتی نتوانست یکی 
از نزدیللک ترین متحدان آمریکا را برای تمدید تحریم تسلللیحاتی علیه ایران همراه 

کند... به تهران مسیر قابل اطمینانی را برای بازگشت به دیپلماسی پیشنهاد خواهم 
داد. اگر ایران به تعهدات دقیق توافق هسته ای بازگشت، آمریکا نیز به توافق به عنوان 
نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی بازخواهد گشت.... اگر ایران گام هایی 
را بردارد که نشللان دهد که آماده گفت وگو اسللت، من هم در مسیر دیپلماسی قدم 
برخواهم داشللت. الی لیک، نویسنده و تحلیلگر بلومبرگ سیاست های اعام شده از 
سللوی نامزد دموکرات در ارتباط با ایران را زیر سللوال برده و با نقد وعده بایدن برای 
بازگشللت به توافق هسته ای )برجام( گفته اسللت: بایدن قبًا هیچگاه نگفته بود که 
می خواهد به صورت یکجانبه به توافق هسته ای با ایران بازگردد و فقط گفته بود که 
تنها در صورتی تحریم های اعمال شده توسط ترامپ علیه ایران را برخواهد داشت که 

ایران به صورت کامل به تعهدات هسته ای خود عمل کند. تسنیم

نقد یادداشت بایدن در بلومبرگ: 

سیاست بایدن در قبال ایران محکوم به شکست است

پامپئوادعاکردظرفیکهفتهآیندهمکانیسمماشهفعالمیشود

واژه های جعلی برای توجیه 
اقدامات غیر قانونی

ترامپ به استناد گزارش های جعلی ایران را تهدید کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها از رسانه های آمریکایی به عنوان 
بنگاه هایی که به انتشللار اخبار جعلی اشللتغال دارند یللاد کرده اما روز 
سه شللنبه به استناد گزارش تأیید نشده یکی از همین رسانه ها ایران را 
تهدید کرده اسللت. پایگاه پولیتیکو در گزارشی که هم از سوی آفریقای 

جنوبی و هم از سوی ایران تکذیب شده ادعا کرده بود ایران قصد داشته 
سللفیر آمریکا در این کشللور را به تافی عملیات تروریستی آمریکا برای به 

شللهادت رساندن سردار قاسم سلللیمانی، به قتل برسللاند. ترامپ در واکنش به 
این گزارش تأیید نشللده در توئیتر با اسللتناد به این گزارش مدعی شللده طبق 
گزارش های رسانه ای، ایران ممکن است  وی در پیامی دیگر نوشت: هر حمله ای 
از سللوی ایران علیه ایاالت متحده به هر شکلی با حمله ای به ایران که هزار برابر 

قدرتمندتر باشد پاسخ داده خواهد شد. فارس 

برجام پیروزی دیپلماسی چندجانبه است و باید حفظ شود
دبیرکل سازمان ملل در گفت و گو با یک رسانه روسی بر اهمیت حفظ 

برجام تاکید کرد.
آنتونیللو گوترش، بیان کرد: من همیشلله می گویم کلله برجام، توافقی 
است که پیروزی دیپلماسی همه جانبه را نشان می دهد. به عقیده من، 

کشللورهای شرکت کننده در این توافق باید منتهای تاش خود را برای 
حفللظ این توافق هسللته ای بللکار ببرند. گوترش گفت: آنچلله به نقش من 

مربوط می شللود، تصمیمات دبیرخانه با آنچه در شورای امنیت سازمان ملل رخ 
بدهد مرتبط خواهد بود گفتنی اسللت؛ کشللورهای اروپایی عضو برجام تاکنون 
به هیچ کدام یک از تعهدات  در توافق هسللته ای عمللل نکردند و گویا ادامه بی 
تعهللدی آنللان در قبال ایران ادامه دارد و البته آمریللکا می خواهد هیچ کدام از 

کشورهای اروپایی  با ایران همکاری نکنند. ایسنا 

ادعای وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه ایران 
وزیر خارجه رژیم صهیونیسللتی مدعی شد که ایران و حزب اهلل لبنان 

و جنبش حماس به دنبال جنگ در منطقه هستند.
گابی اشللکنازی در بخشللی از مصاحبه خود با این روزنامه اماراتی در 
پاسللخ به این سوال که آیا کشورهای دیگر نیز در عادی سازی روابط 

روابط خود با اسرائیل مسیر امارات و بحرین را در پیش خواهند گرفت 
گفت: کشورهای دیگر نیز تحوالت را بررسی خواهند کرد و بسیار امیدوارم 

که کشللورهای دیگر خطی مشی امارات را در پیش بگیرند، من بر این باورم که 
بسللیاری از کشللورهای منطقه می دانند که اسرائیل دشللمن آن ها نیست بلکه 
می تواند شللریک خوبی برای آن ها باشللد.  وی با اشللاره به گفت وگوی خود با 
عبداللطیف الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین گفت: بسللیار امید دارم که بیشللتر 

کشورها به ائتاف صلح منطقه ای بپیوندند. تسنیم 

یللک وبللگاه ترکیه ای با اشللاره به توافق امللارات و بحرین 
با رژیم صهیونیسللتی گللزارش کرد که صهیونیسللت ها و 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگران گسترش روابط 

تهران و آنکارا هستند.
پایگاه خبللری »احوال نیوز« ترکیه در یادداشللتی به قلم 
نیکاس مورگان به توافقات اخیر دو کشللور امارات متحده 
عربللی و بحرین با رژیم صهیونیسللتی و مخالفت شللدید 
ترکیه با این اقدام دو کشللور اشاره کرد و نوشت که وزارت 
خارجه ترکیه، این تصمیم بحرین که اسللرائیل را به ادامه 
بی توجهی به منافع فلسطینیان و تضعیف طرح های سازش 

منطقه ای ترغیب می کند، محکوم کرد.
طبق این گللزارش، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای اعام 
کرد که توافق بحرین و رژیم صهیونیستی ضربه دیگری به 
تاش ها برای دفاع از آرمان فلسطینیان است و اسرائیل را 
در ادامه اقدامللات غیرقانونی و تاش ها برای دائمی کردن 

اشغال قلمرو فلسطینیان جسورتر می کند.
این پایگاه خبری سپس اینگونه ادامه می  دهد که آنطور که 
گفته می شود، علت پیشروی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و رژیم صهیونیسللتی به سللمت روابللط دیپلماتیک، ایران 
اسللت و حمایت دولت ترامپ در تبلیللغ اینگونه ابتکارات 
برای بهبود روابط کشللورهای منطقه با رژیم صهیونیستی، 

تأییدی بر این مسللئله اسللت زیرا ایاالت متحده همچنان 
کارزار »فشار حداکثری« علیه تهران را دنبال می کند.

از طللرف دیگللر، آنطللور که در ایللن گزارش آمده اسللت، 
کشللورهای عربللی و رژیللم صهیونیسللتی عاقلله ای بلله 
سیاسللت های ترکیه در منطقه ندارند و بنا به گفته »ست 
جللی فرانتزمن« مدیر اجرایی مرکللز گزارش و تحلیل های 
غرب آسللیا ، کشللورهای عربی حاشللیه خلیج فارس نقش 
ترکیه را در تصمیم گیری های خود برای همسللو شللدن با 

رژیم صهیونیستی نادیده گرفته اند.
فرانتزمن در خصوص یکی از علت های نزدیکی کشللورهای 
عربی و رژیم صهیونیستی توضیح داد: »عاملی که اسرائیل 
و کشللورهای خلیج )فارس( را به سمت یکدیگر سوق داد، 
تنها مسللئله ایران نبوده اسللت...بلکه چالللش ترکیه بوده 
اسللت، حقیقت )این نزدیکی( آن چیزی بوده که ترکیه به 
آن تبدیل شللده اسللت و این )تغییرات سیاست ترکیه( در 

همین چندسال گذشته اتفاق افتاده است«.
این رسللانه ترکیلله ای در ادامه به تشللدید تنش های میان 
آنللکارا و رژیم صهیونیسللتی بعللد از حمله سللال 2۰1۰ 
اسللرائیل به کشتی امدادرسللان ماوی مرمره ترکیه که در 
حال امدادرسللانی به غزه بود، اشللاره کرد و نوشت ، رژیم 
صهیونیسللتی ترکیلله را بعنوان یک تهدیللد تلقی می کند 
و در یکللی از ارزیابی هللای وزارت جنگ ایللن رژیم در ماه 
ژانویه سللال جاری میادی، ترکیه برای اولین بار به عنوان 
یک »چالش« معرفی شللد و »یوسی کوهن« رئیس موساد 
ظاهللراً به همتایان خود گفته اسللت که ترکیلله را بعنوان 

تهدیدی بزرگتر از حتی ایران می داند.
ایللن رسللانه  ترکیه ای سللپس ادامه داد که یکللی دیگر از 
نگرانی های رژیم صهیونیسللتی و کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس، گسترش روابط ترکیه و ایران است.

این گزارش در خصوص روابط خوب ایران و ترکیه نوشت، 
در همللان هفته ای کلله بحرین آغاز روابللط دیپلماتیک با 
رژیم صهیونیسللتی را اعام کللرد، »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه با »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران 
برای بحث درباره حوزه های جدید همکاری دوجانبه دیدار 
کرد. در بخش هایللی از این گزارش به زمینه های همکاری 
دو کشللور ایران و ترکیه اشللاره شده است و در یکی از آن 
موارد آمده اسللت که ایران همچون ترکیه به قطر زمانیکه 
همسایه های این کشور در 2۰1۷ آن را محاصره اقتصادی 

کرد، کمک کرد.
روابط چهار کشللور عربی عربسللتان سعودی، امارات، مصر 
و بحرین با قطر اندکی پس از اولین سللفر خارجی »دونالد 
ترامپ« در مقام رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی 
بحرانی شللد و این چهار کشللور عربی پنجم ژوئن 2۰1۷ 

روابط دیپلماتیک با قطر را قطع کردند.
عربسللتان، امارات، مصللر و بحرین، قطر را بلله حمایت از 
تروریسللم متهم کردند و برای عادی شدن روابط، خواستار 
قطع رابطه ایران و اخراج نظامیان ترکیه از قطر و تعطیلی 

شبکه الجزیره شدند.
فرانتزمللن در گفت وگللو با پایللگاه احوال ترکیلله تصریح 
کرد کلله با توجه به آنکلله احتمال بهبللود روابط ترکیه و 
رژیم صهیونیسللتی بسیار بعید است، اسللرائیل از افزایش 
همکاری هللای آنللکارا و تهللران نگللران اسللت روزناملله 
»جروزالم پسللت« در یادداشللتی به قلم »ِسللث فرنتزمن« 
به بررسللی جلسلله ویدئوکنفرانسللی روز گذشته »حسن 
روحانللی« رئیس جمهور ایران با »رجللب طیب اردوغان« 
همتای ترکیه ای خود پرداخته و نوشللت تهران و آنکارا به 
دلیل مخالفت مشللترکی که با آمریکا و اسرائیل دارند، در 

سال های اخیر بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده اند.

در ابتدای این یادداشللت ضمن اشللاره به تفقد حداکثری 
رسللانه های دولتللی ترکیه بلله گفت وگوی آنایللن دیروز 
روحانللی و اردوغللان، آمللده اسللت: آنها )ایللران و ترکیه( 
جهان بینللی منطقه ای مشللترکی در بسللیاری از مسللائل 
دارند. آنها به صورت فزاینده ای علیه گروه های تروریسللتی 

همکاری می کنند.
جروزالم پست با ادعای اینکه الگوی تقابل اهل تسنن با اهل 
تشللیع در منطقه غرب آسیا طی دهه های گذشته به وجود 
آمد و منطقه را به اردوگاه های مختلف این دو گروه تقسیم 
نمللود، تحلیل کرد: روابط گرم درحال ظهور ایران و ترکیه 
اما خاف این ایده ای که از سوی تحلیلگران، اندیشکده ها، 
کارشناسان و استراتژیست ها درباره تقسیم شدن خاورمیانه 

به دو پایگاه سنی و شیعه مطرح شده، است.
نویسنده این یادداشت ادامه داد: صحبت هایی که از جلسات 
تهللران و آنکارا بیرون می آید اما به هیچ وجه ادعای فارس 
علیلله عثمانی یا شللیعه در برابر سللنی را تداعی نمی کند. 
بلکلله بر عکس، ترکیه امروز ایران را در آغوش می کشللد و 
برای گفت وگو با ایران جهت یافتن راهکارهای ممکن برای 

مشکات در منطقه مشترک خود، تاش می کند.
جروزالم پسللت سللپس به نقل قول از اردوغان در ششمین 
جلسه شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه پرداخته و 
نوشللت: گفت وگوها بین ایران و ترکیه نقش مهمی در حل 
بسیاری از مسائل منطقه ای ایفا کرده است. این روزنامه در 
ادامه با اشتباه خواندن این تفکر برخی سیاستگذاران غربی 
که ترکیه یک متحد طبیعی برای آنها علیه ایران اسللت و 
می توانند از اختافات مذهبی در این زمینه سوءاسللتفاده 
کننللد، افزود: »با این حال، ترکیه و ایران هر دو به شللدت 
با اسللرائیل و عربستان سللعودی خصومت دارند و دشمنی 

آنکارا با آمریکا نیز در حال افزایش است«.« فارس 

  یک وبگاه ترکیه ای بررسی کرد
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