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هشدار یک قانونگذار آمریکایی به ترامپ 
یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا با انتقاد از سیاست های رئیس جمهور کشورش، 
خطاب به ترامپ گفت: آقای رئیس جمهور جنگ لفظی 

با ایران از شما در برابر باب مولر محافظت نمی کند.
جوآکین کاسترو نوشت: عالوه بر این، شما یک تهدید 
مش��ابه را نیز علیه کیم جونگ اون )رهبر کره ش��مالی( 
پیش از نشست سنگاپور مطرح کرده بودید و االن برنامه 

هسته ای کره شمالی از هر زمانی قدرتمندتر است.
سرپرست تیم تحقیقات درباره ارتباط میان دستیاران 
ترامپ با روس��یه ب��ه اتهام دخالت مس��کو در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکاست که به پیروزی ترامپ 
منجر ش��د. باب مولر به تازگی یک کمیته تشکیل داده 
است تا افراد نزدیک به ترامپ را که با این پرونده ارتباط 

داشته اند، احضار کند.  باشگاه خبرنگاران
 

 ایران و عربستان بدون پیش شرط
با یکدیگر مذاکره کنند

نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری  اسالمی 
گفت: ایران و عربس��تان ب��رای مذاکره با یکدیگر نباید 
پیش شرط قائل شوند و در همین چارچوب باید تالش 
کنند که اختالفات شان را پشت میز مذاکره حل کنند.

صباح زنگنه در م��ورد اظهارات اخیر رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه ایران می خواهد در ش��رایط جدید، روابط 
خود را با کشورهای عربستان، امارات و بحرین اصالح کند 
و آیا این آمادگی از سوی طرفین برای این موضوع وجود 
دارد، تصریح کرد: داشتن روابط حسنه با همه کشورهای 
همس��ایه یک اصل عقالیی اس��ت و م��ورد تایید همه 

سیاستمدارانی است که به منافع کشور می اندیشند.
گفتن��ی اس��ت، س��ران س��عودی همچن��ان بر 

سیاست های ضد ایرانی اصرار می کنند. ایسنا

اخبار

نتانیاهو، اظهارات ضد ایرانی ترامپ و پامپئو را تحسین کرد
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در جلس��ه کابینه این رژیم، درباره اظهارات 
ض��د ایرانی رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا ابراز خوش��حالی و این مواضع را 

تحسین کرد.
بنیامین نتانیاهو گفت: دوست دارم دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پامپئو 

وزیر خارجه آمریکا را به خاطر موضع سرسختانه ش��ان علیه تجاوزگری رژیم ایران 
تحس��ین کنم. وی که تنها دارنده س��الح های اتمی در منطقه غرب آسیا که از زمان 

تاس��یس این رژیم، همواره در حال نقض مقررات بین المللی بوده اس��ت، امروز در کابینه 
خود مدعی ش��ده که قدرت های جهانی برای سال های زیادی، »جمهوری اسالمی را رها 

کرده بودند اما خوب است که شاهد تغییر این معادله اشتباه توسط آمریکا هستیم«.
اشاره نتانیاهو به اظهارات ترامپ و پامپئو، به توئیت رئیس جمهور آمریکا خطاب به 

رئیس جمهور ایران و سخنرانی وزیر خارجه واشنگتن بود.  مهر 

در حاشیه 
آماده کمک به اقدامات ضدایرانی ترامپ هستیم

س��فیر عربس��تان در آمریکا در یادداش��تی گفته این کش��ور برای کمک به 
اقدامات رئیس جمهور آمریکا علیه ایران آماده است.

خالد بن س��لمان نوشته است: دلگرم کننده اس��ت که بشنویم رئیس جمهور 
ترامپ این را روش��ن می س��ازد که رفتار ما با ایران از نوع مماشات هایی نخواهد 

ب��ود که در جلوگی��ری از قدرت گیری آلمان نازی یا پیش��گیری از پرهزینه ترین 
جنگ ناکام ماند. وی تصریح کرده اس��ت: اکنون، الزم اس��ت همه ما بر سر راهبردی 

گسترده تر برای پرداختن به رفتارهای بی ثبات کننده ایران متحد شویم.
این مقام س��عودی که رژیم متبوعش بابت گس��ترش تروریس��م در سراسر جهان و 
جنگ یمن مورد انتقادهای گسترده قرار دارد تهران را به »بلندپروازی های توسعه طلبانه« 
متهم کرده اس��ت. وی می نویس��د: توافق هس��ته ای س��ال ۲۰۱5، هیچ کاری برای قطع 

بلندپروازی های توسعه طلبانه حکومت ایران نکرد.  فارس

دیپلمات
گزینه های متعددی برای مواجهه با تحریم نفتی داریم

معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه کش��ورمان با بیان اینکه مذاکرات بر س��ر 
بسته پیشنهادی اروپا ادامه دارد، گفت: خواسته ما فروش نفت ایران و بازگشت 
پول نفت است و این مذاکرات برای این است که ما به یک سازوکار عملی برای 

ادامه فروش نفت خود برسیم.
س��یدعباس عراقچی گفت: اگر ایران نتواند صادرات نفت داشته باشد طبیعتا 

اینگونه نیس��ت که بنش��یند و نگاه کند که بقیه در حال صادرات نفت هستند، اگر ما 
نتوانیم صادرات داشته باشیم دیگران هم نخواهند توانست، گزینه ها، اختیارات و انتخابات 

ایران زیاد است، اینطور نیست که یک راه حل و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد.
وی درباره بس��ته پیش��نهادی اروپا برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
اظهارداش��ت: مجموعه تعامالتی که ما با کشورهای اروپایی داشتیم منتهی شده به یک 

مجموعه از تعهداتی که آن ها به ما داده اند. العالم

راهبرد 

گروه��ک  س��رکرده  س��فر  تروریستی دموکرات کردستان پرونـــــده
ایران به واش��نگتن بهانه ای بود که رسانه های اقلیم 
کردس��تان از آغاز مرحله جدی��د فعالیت های این 
گروهک و گروهک های دیگر در مناطق کردنش��ین 

ایران خبر دهند.
مدتی است گروهک های تروریستی ضدانقالب 
اقلیم نشین در خاک کردس��تان عراق خواب هایی 
برای افزایش تحرکات خود در مناطق مرزی ایران 
دیده ان��د، خواب های��ی که ضمن افش��ای ماهیت 
واقعی آنها در وابس��تگی به استکبار جهانی و عدم 
مقبولیت در مناطق کردنشین کشورمان، همچون 
چهار دهه گذش��ته محکوم به شکس��ت است و با 
وحدت مردم و مسئوالن، این بار هم سر سران این 

گروهک های تروریستی به سنگ خواهد خورد.
اقلیم کردس��تان عراق دارای روابطی رسمی با 
جمهوری اس��المی ایران است، مسئوالن دو طرف 
بارها بر تحکی��م این روابط تأکی��د کرده اند، اکراد 
عراقی ب��ه همکاری ای��ران در برهه ه��ای مختلف 
تاریخی همچون بمباران ش��یمیایی حلبچه، آواره 
شدن هزاران نفری سال ۱99۱ به ایران، نبرد علیه 
داعش و... معترف بوده اند، اظهاراتی که در عالی ترین 
سطح حکومت محلی اربیل همیشه وجود داشته و 

نشان از حسن نیت جمهوری اسالمی ایران دارد.
مدتی اس��ت انگیزه گروهک ه��ای ضدانقالب 
در خ��اک اقلیم کردس��تان عراق جه��ت فعالیت 
علی��ه مرزهای غربی ایران ش��دت گرفته اس��ت، 
فعالیت هایی که برگرفته از خواب و خیال همیشگی 
این گروهک ها و جهت برخورداری از انعام آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و دیگر رژیم های مرتجع منطقه 
ب��ا ه��دف برون رف��ت از بحران ه��ای اقتصادی و 
معیش��تی حاکم بر اردوگاه ضدانقالب اقلیم نشین 
بوده اس��ت و همچنان که بدان اش��اره شد راه به 
جایی نخواهد برد. اگرچه مسئوالن اقلیم کردستان 
عراق بارها اعالم کرده اند که اجازه نخواهند داد از 

خاک این منطقه علیه کش��ورهای همسایه )ایران 
و ترکیه( اس��تفاده شود اما در عمل آنچه مشاهده 
می ش��ود موضوع دیگری را ثابت می کند. سران و 
مس��ئوالن گروهک های تروریستی ضدانقالب ادعا 
می کنن��د که از خاک کردس��تان عراق علیه ایران 
اس��تفاده نمی کنن��د و اعضای آنه��ا در نوار مرزی 
و حت��ی در عمق مناطق کردنش��ین ایران حضور 
دارند، رد چنین ادعایی نیاز به ارائه دالیل و اثبات 
نداش��ته و حضور این گروهک ها در خاک اقلیم و 
برخورداری از آزادی عمل در عرصه های گوناگون 
و مهیا بودن ش��رایط بهره برداری از امکانات اقلیم 

به ویژه در عرصه رسانه ای، واضح و مبرهن است.
سفر س��رکرده گروهک تروریس��تی دموکرات 
کردستان ایران به واشنگتن بهانه ای بود که رسانه های 
اقلیم کردستان از آغاز مرحله جدید فعالیت های این 
گروهک و گروهک های دیگر در مناطق کردنش��ین 
ایران خبر دهند. جالب آن است که در ادبیات حاکم 
بر رس��انه های اقلیم کردستان عراق از عبارت شرق 
کردس��تان برای مناطق کردنش��ین ایران استفاده 
می ش��ود، عبارتی که نقض آش��کار حاکمیت ایران 
اس��ت و در کلیه رس��انه های حزبی، س��ایه و حتی 
به اصطالح مس��تقل اقلیم کردس��تان عراق کاربرد 
داش��ته و مس��ئوالن ذی ربط تاکن��ون موضعگیری 

شایسته ای در برابر این اقدام تعمدی نداشته اند.
همچنان که اش��اره شد سفر مصطفی هجری 
س��رکرده گروهک دموک��رات کردس��تان ایران به 
آمریکا به تعبیر رس��انه های اقلیم کردس��تان عراق، 
آغ��از مرحله جدی��دی از فعالیت های این گروهک 
و همنوعان آن علیه کش��ورمان بوده است. هجری 

در سفر خود که در معیت عبداهلل مهتدی سرکرده 
کومله انجام شد سلسله دیدارهایی با مسئوالن میز 
ای��ران در وزارت امور خارجه آمری��کا و تعدادی از 
اعضای کنگره این کش��ور داشته است. رسانه های 
کردی در تحلیل این سفر و دیدارهای صورت گرفته 
با اش��اره ب��ه راهبرد اعالم ش��ده کاخ س��فید علیه 
جمهوری اس��المی ایران ادعا کرده ان��د که به نظر 
می رس��د ص��دای کردها این بار بهت��ر در آمریکا و 

مراکز تصمیم گیری این کشور شنیده می شود.
همین گمانه زنی ها بود که تیم خبری ش��بکه 
خب��ری nrt وابس��ته به ب��ازرگان مع��روف اقلیم 
کردس��تان ع��راق و رئیس تش��کیالت سیاس��ی 
تازه تأسیس نسل جدید با حضور در کمپ گروهک 
دموکرات کردس��تان ایران در شهر کویه در مورخ 

۶ 7 ۲۰۱8 در گزارشی اعالم کرد که آموزش های 
نظام��ی این گروهک ابعاد دیگ��ری به خود گرفته 
اس��ت. در گزارش ش��بکه مذکور و بر اساس فیلم 
منتش��ره، آموزش های تئوری و نظامی به اعضای 
این گروهک ضدانقالب مشهود است و جالب آنکه 
مسئوالن این گروهک اعالم می کنند که نیروهای 
آنان از خ��اک اقلیم حتی جهت عب��ور به مناطق 

مرزی ایران هم استفاده نمی کنند.
گزارش��گر ش��بکه nrt در گزارش خود آورده 
اس��ت که آموزش های نظام��ی در این مرکز پس 
از درگیری ه��ای صورت گرفت��ه اعض��ای گروهک 
دموک��رات کردس��تان ای��ران ب��ا نیروهای س��پاه 

پاسداران انقالب اسالمی افزایش یافته است.
همزمان با اوجگیری پروژه بزرگنمایی فعالیت 

گروهک ه��ای ضدانق��الب در رس��انه های اقلی��م 
کردستان عراق، سایت peregraf در مصاحبه ای 
با نماینده گروهک ضدانقالب دموکرات کردستان 
ایران در س��لیمانیه ک��ه در م��ورخ ۱۲ 7 ۲۰۱8 
منتشر شده است پرده از فعالیت های گروهک های 
ضدانق��الب در خاک اقلیم کردس��تان عراق علیه 

کشورمان برداشته است.
ف��ؤاد خاکی بیگی به عن��وان نماینده گروهک 
تروریستی دموکرات کردستان ایران در سلیمانیه 
در ای��ن مصاحب��ه اعالم کرده اس��ت ک��ه با دیگر 
گروهک های ضدانقالب در تدارک تش��کیل جبهه 
کردستانی و س��ازماندهی نیروی نظامی مشترک 
جه��ت مقابله با ایران هس��تند. این عضو گروهک 
کردس��تان ایران ادعا کرده اس��ت ک��ه در مناطق 
کردنش��ین ایران تش��کیالت مخفی آنها در قالب 

پروژه راسان شکل گرفته است.
جنای��ت روس��تای دری مری��وان و ش��هادت 
شماری از جوانان بومی منطقه در دفاع از مرزهای 
ایران اس��المی از س��وی گروهک های تروریستی 
تازه ترین اقدامی اس��ت که انزجار عمومی از ایادی 
اس��تکبار را در ایران و به ویژه در مناطق کردنشین 
به دنبال داش��ته است. حضور مردم کرد در مراسم 
تش��ییع پیکر پاک ش��هدای مریوان سند محکمی 
اس��ت بر پیوند ناگسس��تنی مردم و نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ایران و اثب��ات این واقعیت که 
ای��ن گروهک های��ی که خود را مداف��ع مردم کرد 

می نامند اندک جایگاهی میان آنها ندارند.
ایران در چارچوب کش��ور عراق احترام ویژه ای 
برای روابط با حکومت اقلیم کردس��تان قائل است، 
وجود دو کنسولگری در شهرهای اربیل و سلیمانیه 
گامی در جهت تعمیق این روابط است، لذا می طلبد 
س��ران حکومت اربیل با رعایت حس��ن همجواری 
از فعالی��ت گروهک های ضدانق��الب در خاک خود 
جلوگیری ک��رده و اجازه ندهند چنین تحرکاتی به 
روابط تاریخی دو طرف لطمه وارد کند.  تسنیم

تحرکات جدید گروهک دموکرات کردستان علیه ایران؛

خواب های جدید تروریست ها برای مناطق مرزی
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