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کشورهای غربی با محوریت آمریکا ادعا دارند 
ک��ه جمهوری اس��امی ایران کش��وری منزوی و 
حاشیه ای اس��ت و اگر به دنبال خروج از انزواست 
باید خواس��ته های آنها را اجرایی س��ازد. این ادعا 
در حالی مطرح می ش��ود که بررسی عملکردهای 
محافل رس��انه ای و سیاس��ی غربی نشان می دهد 
که از محوری ترین کلید واژه ه ای آنها ایران اس��ت 
که خود سندی بر واهی بودن ادعای منزوی بودن 

ایران است.
 نکته قابل توجه در عملکرد کش��ورهای غربی 
و مهره ای آنها ش��دت گرفتن مواضع آنها در قبال 
جمهوری اسامی است. پومپئو وزیر خارجه آمریکا 
در حالی در س��فری دوره ای راهی خاورمیانه شده 
است که از یک سو بر لزوم مقابله با ایران در سوریه 
تاکید می کند و از س��وی دیگر از برگزاری نشست 

لهستان با محوریت ایران سخن گفته است. 
همزم��ان با وی »ه��وک« وزی��ر خزانه داری 
آمریکا و محور تحریم ه��ای ایران نیز ادعا کرده تا 
زمانی که ایران حضور دارد آمریکا مانع از بازسازی 
س��وریه می شود انگلیس نیز در کنار ادعای اجرای 
تحریم ها بر همراهی با اروپا علیه فعالیت موش��کی 

ایران تاکید می کند.
 انگلیس��ی ها در قالب ادعاهایی حقوق بشری 
ادعاهایی را درباره جاس��وس بازداش��تن در ایران 
مطرح و با جوس��ازی رس��انه ای س��عی در دخالت 
در امور داخلی ایران دارند. فرانس��ه نیز که همواره 
پیش��گام تحریم ها بوده این روزه��ا دوباره ادعای 
لزوم برای توان موشکی ایران را مطرح کرده است. 
آنها نی��ز ادعا دارند تا زمانی ک��ه ایران در منطقه 

است حاضر به خروج از سوریه نیستند.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

سوال از ظریف در صورت 
اجرا نشدن اس.پی.وی 
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عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خطاب به روحانی:

به جای گله از بی وفایی
 به رئیس دفترتان تذکر دهید
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سیاست روز عدم تخصیص بسته های حمایتی را بررسی می کند؛

وعده های یک شبه، درد معیشت ناتمام
فخرفروشی، حادثه، بیماری؛

رژه  سگ ها 
روی اعصاب مردم
چندی است که  گروه زیست بوم  پدیده نگهداری از س��گ های خانگی درحـــاشیه
مد ش��ده اس��ت و به ی��ک اپدیمی بزرگ تبدیل ش��ده تا 
جای��ی ک��ه در خیابانهای باالش��هر می توانی ب��ه راحتی 
مغازه های��ی را بیاب��ی که اقام مورد نیاز س��گ ها و برخی 
حیوانات خانگی را می فروش��ند، اما ای��ن روزها این پیده 

صفحه 8نوظهور به روشی برای فخرفروشی...

کاش تدبیر و امید باور کند
نه امضای کری تضمین است نه رای الهه؛

پومپئو 
و تاکید  برآنارشی جهان 

یمن برای متجاوزان خط و نشان کشید 

»2019« سال موشک ها 
و پهپادهای یمنی 

گـروه فرادیـد  در واکنش به اس��تمرار  ویژه تجاوز ائتاف سعودی- آمریکایی، سخنگوی گـزارش 
نیروهای مس��لح یمن با تاکید بر پیشرفت قابل ماحظه صنعت 
دفاع��ی این کش��ور، اعام کرد که س��ال جدید میادی س��ال 

پهپادی یمن است.


