از تشکیل جبهه اپوزیسیون منصرف نمیشویم

رئیس سابق مجلس اعالی اسالمی عراق ضمن تمجید از مردم ایران در مقابله
با تحریمها ،درباره امور داخلی کشورش تأکید کرد که از مسیر تشکیل جبهه
اپوزیسیون بازنمیگردد.
س��ید عمار الحکیم توضیح داد که حزبش میکوش��د پروژه عراقی مستقل را
تدوی��ن کند ،ولی از حجم مش��کالت و خطرهایی که ای��ن پروژه را هدف قرار
میدهد نیز اطالع دارد .وی بار دیگر بر مخالفت با سیاست تحریمهای اقتصادی
علیه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد و گفت :ما صبوری ،ثابتقدمی و استقامت ملت
ایران را ارج مینهیم .وی درباره شدت گرفتن نزاعها در منطقه و ایجاد فضاهایی ملتهب
که به رشد تروریسم کمک و امنیت و صلح منطقه را تهدید میکند ،هشدار داد.
الحکیم از همه نیروهای اصلی منطقه خواس��ت که پشت میز مذاکره بنشینند و راههای
فارس
حل مسالمتآمیز سیاسی را بپذیرند.

تحریم آمریکا هیچ تأثیری بر دولت ایران و ظریف ندارد

از اقدام فرانسه برای کاهش تنشها استقبال میکنیم

س��فیر ایران در مالزی ضمن غیرقانونی خواندن تحریمهای اخیر واشنگتن علیه
وزیر خارجه ایران تأکید کرد ،طبق تجربههای گذش��ته ،تحریمهای واشنگتن به
شکست منتهی خواهد شد.
مرضی��ه افخم در خصوص تحری��م وزیر خارجه ایران توضی��ح داد که جدیدترین
محدودیتهایی که آمریکا علیه ظریف وضع کرده است ،بخشی از سیاست راهاندازی
تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران و اعمال فشار به نمایندگان نمایندگان منتخب مردم
ایران محسوب میشود.
وی در بیانیه خود تصریح کرد :جمهوری اس�لامی ایران ،چنین تحریمهای غیرقانونی را
نقض آش��کار اصول اساسی قوانین دیپلماتیک و اصول و ضوابط مصونیت مقامات عالیرتبه
خارجی از جمله مصونیت وزرای خارجه فعلی بعنوان یک هنجار پذیرفته ش��ده در سطح
جهان و اصول قوانین مرسوم بینالمللی در نظر میگیرد .صداوسیما

س��خنگوی وزارت خارجه اخبار مطرح شده درباره پیشنهادات فرانسه به ایران را
گمانه زنی رسانهای خواند و گفت :ماکرون اقداماتی را برای کاهش تنش شروع
کرده که از این تالش ها استقبال میکنیم.
س��ید عباس موس��وی درباره برخی مطالب منتش��ر شده در رس��انهها مبنی بر
ارائه پیش��نهاداتی از س��وی ماکرون به روحانی در تماسها و رایزنیهای اخیر از
جمله دعوت از روحانی برای ش��رکت در نشس��ت گروه هفت و ...عنوان کرد :بعد از
تحوالتی که به وقوع پیوست و با واکنشهایی که ایران نسبت به بی عملیهای اتحادیه
اروپا نش��ان داد ،برخی کشورهای اروپایی تالش هایی را شروع کردند که بتوانند بر این
مشکالت فائق بیایند.
موسوی افزود :از میان آنها ،آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه که عضوی از گروه 4+1
تسنیم
است ،اقداماتی را برای کاهش تنش شروع کرده است.

دیپلمـاسی
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وقتی وزیر خارجه آمریکا از روی استیصال یاوه گویی میکند:

عملیات روانی برای شکاف میان آرمان انقالب اسالمی و ملت فلسطین
هدی دهقان بذرافشان
hoda.bazrafshan@gmail.com

کارش��ناس مس��ائل سیاست
پرونـــــده
خارجی ب��ر این باور اس��ت؛
صحبته��ای اخی��ر رهب��ران آمریکا بوی��ژه وزیر
خارج��ه این رژیم که اخی��را در توییت خود گفته
اس��ت رهبر انقالب اسالمی به فکر مردم فلسطین
نیس��ت و فقط ب��ه جریانه��ای مقاوم��ت کمک
میکند از روی اس��تیصال بوده و ب��ا کوته فکری
تالش میکند ب��ا عملیات روانی خویش بین ملت
فلس��طین و مجاه��دان جبه��ه مقاوم��ت در این
س��رزمین و رهبر انقالب اس�لامی فاصل��ه ایجاد
نموده تا ش��اید بتواند با ایجاد این فاصله به اهداف
پلید ترامپ و کوشنر نزدیک تر شود.
وزی��ر خارجه ای��االت متحده ب��ه حرفهای اخیر
رهبر جمهوری اس�لامی درباره مس��ائل مربوط به
فلس��طینیها واکن��ش نش��ان داد و آن را نگرانی
دورغین آقای خامنهای توصیف کرد.
مایک پمپئو ،در صفحه توئیتر خود نوشت :نگرانی
دروغین رهبر ایران برای مردم فلس��طینی اینقدر
عمیق است که حکومت وحشت او ،از سال ۲۰۰۸
می�لادی کمتر از  ۲۰هزار دالر به آنها کمک کرده
اس��ت ،در حالیکه میلیونها دالر برای حماس و
سایر تروریستها فرستاده است .در مقابل ،ایاالت
متحده از س��ال  ۱۹۹۴میالدی  ۶٫۳میلیارد دالر
به فلسطینیها کمک کرده است.
پمپئ��و در توئیتی دیگر نوش��ت :آق��ای خامنهای
پیش��رفت را در رفاه مردم فلسطینی نمیبیند بلکه
در این میبیند که تروریس��تهای فلسطینی برای
کشتن بیشتر یهودیان بهجای سنگ موشک بزنند.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه نوشت که مردم ایران
چنی��ن چیزی نمیخواهند و افزود :آنها س��زاوار
رهبرانی هستند که رفتارشان نشاندهنده عظمت
آنها (مردم ایران) باشد.
واکنش وزی��ر خارجه آمریکا ب��ه حرفهای رهبر
جمهوری اسالمی است که اخیرا از شرکتکنندگان
در مراس��م حج امسال خواست اسرائیل و حامیان
آن را در مراسم برائت از مشرکین محکوم کنند.

جرد کوش��نر داماد و مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ
و جیسون گرینبالت مذاکره کننده ویژه آمریکا دو
س��ال بر روی پروژه صلح اسرائیلی-فلسطینی کار
کردهاند .کاخ س��فيد اعالم کرده اس��ت که محور
اصلی اي��ن برنامه حام��ل پيش��نهاد راه حلهای
اقتصادی برای فلسطينیهاست.
مقام��ات دولت رئیس جمهور ترامپ بارها گفتهاند
دولت ایران بودجه و درآمد کشور را به جای مردم
خ��ود ،صرف گروههای تروریس��تی مثل حماس و
حزب اهلل میکند.
سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاست
خارج��ی در گفتوگو با سیاس��ت روز در خصوص
اظه��ارات اخیر وزیر خارجه آمریکا گفت :با نگاهی
عمیقی به رابطه انقالب اسالمی و آرمان فلسطین
هم��ه پژوهش��گران و تحلیلگران سیاس��ی عرب و
اس�لام متفق القول هس��تند که پ��س از پیروزی
انقالب اس�لامی جهش ش��گرفی در پیروزیهای
فلس��طینیان و س��د محکمی در مقابل تجاوزگری
رژیم صهیونیستی ایجاد شده است.
وی اف��زود :هم��ه آگاهان به موضوع فلس��طین به
خوبی میدانن��د از دو دهه قبل از پیروزی انقالب
اس�لامی رهبر کبیر انقالب و تعدادی از مبارزان با
رژیم پهلوی باالخص جریان اصیل اسالمی با شعار
اول ایران بعد فلس��طین به مبارزه با رژیم وابسته
پهلوی ادامه میدادند؛ در این میان تعدادی از این

مبارزان برای همراهی بیشتر و آموزشهای چریکی
به فلسطین رفت وآمد داشته و حتی بعضی از آنان
نیز مانند شهید دکتر مهدی چمران بخشی از عمر
خویش را در این س��رزمین و ب��ه منظور مبارزه با
رژیم صهیونیستی گذرانده است.
وی گفت :بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمی
همبستگی رهبران انقالب با فلسطین و آرمانهای
مقدس آن به وس��یله واگذاری ساختمان سفارت
رژیم غاصب صهیونیس��تی در مقابل چشمان همه
نظام س��لطه که بیش از نیم ق��رن از این رژیم در
سراس��ر جهان حمای��ت میکردند ب��ه نمایندگان
سازمان آزادی بخش فلسطین به اثبات رسید.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :بعد از پیروزی انقالب
اس�لامی رئیس س��تاد ارتش رژیم صهیونیستی در
مقابل دوربینهای خبرنگاران جهان اعالم کرد انقالب
اسالمی زلزلهای بود برای حیات اسرائیل؛ ظاهرا موشه
دایان میتوانست ایجاد انتفاضههای فلسطینیان را بر
علیه رژیم صهیونیستی حدس بزند چرا که با تقویت
بنیانهای انقالب اسالمی نهضت فلسطین نیز تقویت
میش��د و کار به جایی رس��ید ک��ه همه تالشهای
مذبوحانه رژیم غاصب که منحضر به حمایتهای هم
جانبه آمریکا نیز میباشد برای تکمیل صلح دروغین
و غصب کامل س��رزمین فلسطین و قدس شریف تا
به امروز متوقف شده است.
وی با تاکید بر اینکه تالشهای جمهوری اسالمی

ظریف:

تشکیل ائتالف دریایی امنیت خلیج فارس را به خطر میاندازد
وزیر امور خارجه ایران به آمریکا هشدار
د يپلمـــا ت
داد که تشکیل ائتالف دریایی در خلیج
فارس ،اقدامی خصمانه علیه ایران است و امنیت خلیج فارس
را کاه��ش میدهد« .محمد جواد ظری��ف در گفتوگویی با
ش��بکه الجزیره ضمن انتقاد از اقدامات تحریکآمیز آمریکا و
ج فارس
همپیمانان این کش��ور در منطقه غرب آس��یا و خلی 
تأکی��د کرد« :منطق��ه خلیج فارس آماده احتراق اس��ت زیرا
آمریکا و همپیمانان این کش��ور ،س��یلی از تسلیحات را روانه
این منطق��ه کردهاند» .وی توضیح داد :ایاالت متحده س��ال
گذش��ته ،پنجاه میلیارد دالر تسلیحات به [کشورهای عربی]
ای��ن منطقه (غرب آس��یا) فروخت .برخی از کش��ورهای این
منطق��ه با کمتر از یک س��وم جمعیت م��ا 87 ،میلیارد دالر
صرف تهیه تس��لیحات میکنند .ایران س��ال گذشته به طور
کلی تنها  16میلیارد صرف ارتش خود با یک میلیون نظامی
کرد ،امارات عرب��ی متحده که کل جمعیت آن یک میلیون
نف��ر اس��ت 22 ،میلی��ارد دالر صرف تهیه تس��لیحات کرد و
عربس��تان س��عودی  87میلیارد دالر صرف تهیه سالح کرده
است.
ظریف با اشاره به این موارد توضیح داد :اگر شما از تهدیداتی
صحبت میکنید که از جانب این منطقه است ،این تهدیدات
از طرف آمریکا و همپیمانانش اس��ت که تسلیحات را به این
منطق��ه روانه میکنند و آن را به یک ماده قابل احتراق آماده
انفج��ار تبدیل کردهاند .وزیر امور خارجه ایران در بخش��ی از

مصاحبه به جنگ نیابتی اخیر عربس��تان و امارات در جنوب
یمن اش��اره کرد و اقدام این دو کشور در تحریک تنشها در
یمن را محکوم کرد .رئیس دس��تگاه دیپلماسی ایران درباره
نقش مخرب واش��نگتن در امنیت منطقه گفت :تجربه نشان
داده است که حضور آمریکا و ناوگان نیروی دریایی این کشور
در خلیجفارس هرگز به ایجاد امنیت ختم نش��ده اس��ت .ما
خاطرات بسیار ناراحتکنندهای از اقدام کشتی آمریکایی در
س��اقط کردن هواپیمای ایران در تاری��خ  1988داریم که به
کشته شدن  290تن از مسافران آن منجر شد.
ظری��ف تصریح کرد :بنابراین ما معتقدیم ،بهترین اقدامی که
آمریکا برای محافظت از کشتیرانی میتواند انجام دهد ،است
که بقیه را به حال خود رها کند و مداخله نکند.
وی درباره طرح واش��نگتن برای تش��کیل ائتالف دریایی در
تنگه هرمز گفت« :این یک اقدام خصمانه علیه ایران اس��ت و
چ تأثیری جز ناامن کردن منطقه نداشته باشد».
فکر کنم هی 
ظریف در بخشی از مصاحبه خود در خصوص طرح واشنگتن
برای تشکیل ائتالف دریایی در تنگه هرمز تأکید کرد که این
اقدام نه تنها به تأمین امنیت منجر نمیشود بلکه بیثباتی در
منطقه را به همراه خواهد داشت .از سوی دیگر شبکه اسکای
نیوز به نقل از چند منبع فرانس��وی گزارش داد که پاریس به
انگلیس اعالم کرده اس��ت که آنها (لندن و پاریس) میتوانند
هدایت ماموریت دریایی برای افزایش امنیت کش��تیرانی در
تنگه هرمز را برعهده بگیرند .باشگاه خبرنگاران

ب��رای محقق ش��دن آرمان فلس��طین و کوش��ش
مجاهدان و مبارزان فلس��طینی به جایی رس��یده
اس��ت که سالح مقاومت فلسطین که روزی سنگ
بوده است امروز به موشکهای نقطه زن و دور برد
بومی تبدیل ش��ده است ،تصریح کرد :کدام یک از
تحلیلگران سیاس��ی جهان اسالم امروز موافق این
گفته نیستند که روزی رژیم صهیونیستی شعار از
نیل تا فرات را میداد و امروز فلس��طینیان ش��عار
از بحر تا نحر را میدهند ،آیا اگر انقالب اس�لامی
و حمایتهای آن نبود نشس��تهای کمپ دیوید،
اسلو ،ماستریخت ،منامه و...به نتیجه نمیرسید؟
صدرالحسینی ادامه داد :آیا اگر حمایت همه جانبه
مقاومت لبنان نبود امروز ساکنان کرانه باختری و
غزه مظلوم آواره ارودگاههای مختلف در نقاط دیگر
نبودن��د؟ انقالب اس�لامی و حمایتهای بی دریغ
ملت ایران آرمان فلسطین را به جایی رسانده است
که امروز وابس��تگاه به رژیم غاصب صهیونیستی و
تش��کیالت خودگردان نی��ز به ای��ن واقعیت اقرار
مینماید که تنها حامیان واقعی فلس��طین انقالب
اسالمی و ملت قهرمان ایران است.
وی گفت :س��وال مطرح ش��ده این است که آیا به
جز رهبر انقالب اسالمی پیش از برگزاری نشست
خائنانه منام��ه که به نام معامله قرن از ماهها قبل
بر روی او تبلیغ می شد اعالم شکست نموده بود؟
چه کس��ی از منظر و تریب��ون عمومی و در مقابل

چش��مان جهانیان در نماز جمعه روز قدس اعالم
نم��ود هر کش��وری ،هر جریانی و ه��ر گروهی که
از فلسطینیان در مقابل رژیم صهونیستی حمایت
کند و برای نابودی رژیم غاصب کودک کش تالش
کند ما در کنار آن ایس��تادهایم؟! آیا پاس��خ به جز
حضرت آیت اهلل خامنهای بوده است؟
وی افزود :به نظر میرسد صحبتهای اخیر رهبران
آمری��کا بویژه وزیر خارجه ای��ن رژیم که اخیرا در
توییت خود گفته اس��ت رهبر انقالب اس�لامی به
فکر مردم فلسطین نیس��ت و فقط به جریانهای
مقاومت کمک میکند از روی اس��تیصال بوده و با
کوته فکری تالش میکند با عملیات روانی خویش
بین ملت فلس��طین و مجاهدان جبهه مقاومت در
این س��رزمین و رهبر انقالب اسالمی فاصله ایجاد
نموده تا ش��اید بتواند با ایجاد این فاصله به اهداف
پلید ترامپ و کوشنر نزدیک تر شود.
وی با اشاره به اینکه همه آگاهان به مسائل جهان
اس�لام و عرب میدانند اگر انقالب اسالمی نبود و
حمایتهای ش��فاف و مردانه رهب��ران این انقالب
نب��ود و اگر روز ق��دس از جانب رهبر کبیر انقالب
اس�لامی اعالم نش��ده بود و رهب��ر معظم انقالب
اس�لامی هر س��اله بر آن تاکید نمیکردند ،امروز
از س��رزمین فلسطین قدس ش��ریف و آرمانهای
ان خب��ری نب��ود و در کتابه��ای تاریخی باید به
دنبال نقش��ه فلس��طین گش��ت ،خاطرنشان کرد:
این واقعیت فراموش نش��دنی ک��ه امامین انقالب
در طول 40س��ال گذش��ته بطور مستمر موضوع
فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسالم دانسته و
در همه خطابهها ،بیانیهها و پیامهای خویش امت
اس�لامی را به این حقیقت زن��ده آگاه نمودهاند بر
هیچ فرد واقع بینی مستور نیست؛ بدین وسیله به
آقای پامپئو میگویم در پیام حج سال جاری مقام
معظم رهبری که در مناسک حج ابراهیمی امسال
قرائت ش��د محور فلس��طین و ملت آزاده آن بود؛
معظ��م له بخش اعظم و در حقیقت همه پیام حج
به حجاج ملتهای مختلف به موضوع اول مس��ئله
جهان اس�لام یعنی فلس��طین مظل��وم و قهرمان
اختصاص دادند و بهتر اس��ت ش��ما از مسیرهای
دیگ��ر برای به دهداف پلید خ��ود تالش کنید که
البت��ه ان مس��یرهای دیگر نیز توس��ط مجاهدان
باه��وش و مل��ت آگاه فلس��طین و امت اس�لامی
مسدود خواهد بود.

گاردین

ترامپ موفقیت مشخصی در سیاست خارجی ندارد
یک روزنام��ه معتبر غربی ب��ا انتقاد از
ب�ازي رس�انه
سیاست «فش��ار حداکثری» آمریکا و
تالشهایش ب��رای دیدار ب��ا مقامهای ایران نوش��ت :قطعا
تهران دوس��ت ندارد برای ترام��پ جهت گرفتن عکسهای
ی��ادگاری صحنهآرایی کند» .جولیان برگر س��ردبیر بخش
امور جهانیگاردین نویس��نده این یادداشت است .در ابتدای
این یادداش��ت آمده است :دونالد ترامپ بدون هیچ موفقیت
مش��خصی در سیاست خارجی ،برخی ناکامیهای چشمگیر
و سلس��لهای از بحرانهای در حال ظهور در مناطق مختلف
جهان ،در حال ورود به انتخابات (ریاس��ت جمهوری آمریکا
در س��ال)  ۲۰۲۰است ،موضوعی که میتواند تالش او برای
پی��روزی مج��دد در انتخاب��ات را تضعی��ف کن��د .گاردین
مینویس��د :به همین دلیل اس��ت که بسیاری از تحلیلگران
اعتقاد دارند که رئیسجمهور (آمریکا) برای برهم زدن روند
کنونی دس��ت به دخالتهای چش��مگیر در مسائل جهانی
بزند ،دخالتهایی که مش��خص نیس��ت چ��ه نتایجی به بار
آورد و ای��ن موضوع س��بب میش��ود که در  ۱۶م��اه آینده
ریاس��ت جمهوری او بس��یار بیش��تر آنچه که تاکنون بوده،
دچار بیثباتی شود .به اعتقاد نویسنده این یادداشت ،ترامپ
از توافقهای هس��تهای با ایران (برجام) و روس��یه (معاهده
منع موشکهای هس��تهای میانبرد) خارج شد اما در حال
حاضر احتمال تحقق پیشبینیه��ای قبلی او برای حصول

به توافقهای بهتر ،ضعیفتر از هر زمان دیگری است.
از نظر این روزنامهنگار ارشد گاردین ،پر افتخارترین دستاورد
دیلماتیک ترامپ تا حاال که همان اولین دیدار رئیسجمهور
آمری��کا با رهبر کره ش��مالی بوده اس��ت ه��م دارد به یک
دستاورد توخالی تبدیل میشود چرا که کیم جونگ اون به
آرامی در حال س��اختن زرادخانه اتمی خودش و ازسرگیری
آزمایش موش��کی اس��ت .برگر همچنین نوش��ت :مس��ائل
سیاس��ت خارجی ،به ندرت نقشی مهم در انتخابات ریاست
جمه��وری آمریکا ایفا میکنند اما ترامپ به طور خس��تگی
ناپذی��ر خودش را به عنوان فردی نمایش داده اس��ت که به
شکلی بینظیر قادر به بستن توافقات با رهبران خارجی بوده
است .برخی از بحرانهای جهانی تاثیر مستقیم داخلی دارند.
در حال حاضر ،در فقدان توافق با چین که ترامپ قبال قولش
را داده ب��ود و با توجه به اعمال تعرفهها و احتمال تش��دید
جن��گ تجاری (بین آمریکا و چی��ن) ،این مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان آمریکایی هس��تند که مستقیما هدف قرار
خواهند داش��ت .در ادامه یادداشت ،از مواضع دولت ترامپ
در قبال ایران و خروج واش��نگتن از برجام به امید رس��یدن
به یک توافق «خوب» ،به ش��دت انتقاد شده است .برگر در
این باره نوشته است« :هدف از استراتژی "فشار حداکثری"
علیه ایران این بود که رفتار دولت تهران در منطقه را تغییر
دهد ،فارس
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اخبار
تاکید وزرای خارجه ایران و قطر
بر تقویت روابط دوجانبه

وزی��ر خارجه ایران که به دوحه س��فر کرده اس��ت با
محم��د ب��ن عبدالرحمن وزی��ر خارجه قط��ر دیدار و
رایزنی کرد.
محم��د جواد ظریف و محمد ب��ن عبدالرحمن درباره
دیگر مسائل که دو کشور در آنها منافع مشترک دارند
نیز تبادل نظر کردهاند.
س��فر ظریف به دوحه در حالی انجام ش��ده است که
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در تماس
تلفنی «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر ضمن
تبریک عید س��عید قربان گفت :ای��ران برای حفظ و
تقوی��ت امنیت منطقه خلی��ج فارس ،تنگ��ه هرمز و
دریای عمان اهمیت زیادی قائل اس��ت و همه تالش
خود را در این راس��تا ب��ه کار گرفته و معتقد اس��ت
که حفظ این امنیت ،توس��عه و منافع مردم منطقه را
تضمین می کند.
ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی نیز در این تماس تلفنی
ب��ا تبریک عید س��عید قرب��ان تاکید کرد ک��ه قطر از
گس��ترش روابط با جمهوری اس�لامی ایران در همه
ایرنا
زمینه ها استقبال می کند.

ادامه تالشهای ایران
برای رفع محاصره یمن

دس��تیار ارش��د وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی در
دیدار س��خنگوی انصاراهلل با حمایت مجدد از توافقات
اس��تکهلم ،گفت :ایران همچنان ب��ه تالشهای خود
برای رفع محاصره یمن و ارسال کمک های انسانی به
این کشور ادامه میدهد.
خاج��ی در ای��ن دیدار ب��ا تاکید بر سیاس��ت اصولی
کش��ورمان مبنی بر راهکار سیاس��ی برای حل بحران
های منطقهای ،به اعتقاد ایران به راهکار سیاس��ی بر
مبن��ای گفتوگوی یمنی  -یمن��ی برای حل بحران
یمن اش��اره و با حمایت مجدد از توافقات اس��تکهلم،
از انص��اراهلل به دلیل اجرای یکجانبه توافقات قدردانی
و در مقابل از جامعه جهانی خواس��ت فشارهای خود
را به ائتالف س��عودی برای اجرای کامل تعهداتش��ان
افزایش دهد.
وی با اش��اره ب��ه وضعیت فاجعه بار انس��انی در یمن
افزود :جمهوری اسالمی ایران همچنان به تالشهای
خود برای رفع محاصره آن کش��ور و ارسال کمکهای
انس��انی به یم��ن ادام��ه میدهد .محمد عبدالس�لام
سخنگوی انصاراهلل نیز در این دیدار با تشکر از حمایت
های سیاسی و انسانی جمهوری اسالمی ایران از کشور
و مردم یمن گزارشی از روند اجرای توافقات استکهلم
و چش��م انداز آینده تحوالت میدانی و سیاس��ی یمن
باشگاه خبرنگاران
ارائه کرد.

تشدید فشار به ایران،
از اهداف سفر بولتون به لندن است

خبرگزاری رویترز نوشته است که انتظار میرود جان
بولتون در سفر به لندن از انگلیسیها بخواهد در قبال
ایران و چین موضعی سختگیرانهتر اتخاذ کنند.
هرچن��د انگلیس اعالم کرده که از توافق هس��تهای با
ایران حمایت میکند ،اما این کشور دو ماه پیش یک
نفتک��ش حامل نفت ایران را به بهانه ممانعت از نقض
تحریمه��ای اتحادی��ه اروپا علیه س��وریه توقیف کرد.
لندن هفته گذشته هم اعالم کرد که به ائتالف دریایی
واشنگتن در تنگه هرمز میپیوندد.
رویترز نوش��ته اس��ت :یک مقام ارش��د دولت دونالد
ترامپ گفت استدالل بولتون در دیدار با بریتانیاییها
این خواهد بود که اگر لندن برجام را مرده اعالم کند،
به تشدید فش��ار به ایران کمک خواهد کرد ،اما بعید
اس��ت که به ای��ن زودیها چنین تصمیمی از س��وی
انگلیس اتخاذ شود.
فشار به انگلیس برای محدود کردن حضور شرکتهای
چینی از جمل��ه هوآوی در زیرس��اختهای ارتباطی
انگلی��س و رایزنی در مورد برنامه خ��روج انگلیس از
اتحادی��ه اروپ��ا ،از دیگر اهداف س��فر بولتون به لندن
اس��ت .انگلیس قرار اس��ت کمتر از س��ه ماه دیگر از
اتحادیه اروپا خارج ش��ود و به نوش��ته رویترز ،انتظار
م��یرود لندن پس از ترک اتحادی��ه بیش از پیش به
مهر
واشنگتن متکی شود

مخالفت عراق با هرگونه حضور رژیم
صهیونیستی در خلیج فارس

وزی��ر خارجه عراق تاکید کرد که این کش��ور مخالف
هرگونه حضور نیروهای رژیم صهیونیستی در منطقه
است.
محمد علی الحکیم در صفحه توییتر خود نوش��ت که
کش��ورش مخالف مش��ارکت هرگونه نیرویی از جانب
رژیم صهیونیس��تی ب��رای به اصط�لاح تامین امنیت
کشتیرانی در خلیج فارس است.
الحکیم در ادامه نوش��ت :ع��راق از طریق گفتوگو به
دنب��ال کاهش تنش در منطقه اس��ت و حضور نیروی
ه��ای غربی در منطق��ه تنها منجر ب��ه افزایش تنش
میشود .به گزارش ایسنا ،اسرائیل کاتس ،وزیر خارجه
رژیم صهیونیستی پیش از این گفته بود که این رژیم
ب��ه دنبال اعزام نیرو به خلیج فارس برای ش��رکت در
ائتالف تحت امر آمریکا در منطقه است .ایسنا

