
مبادالت تجاری ایران و افغانستان به 
شرایط عادی بازگشت

رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و افغانس��تان 
گف��ت که مرزهای دو کش��ور بازگش��ایی ش��ده و 
ش��رایط صادرات به افغانس��تان به ش��رایط عادی 
بازگشته است. سید حس��ین سلیمی اظهار داشت 
که با شیوع ویروس کرونا محدودیت هایی از طرف 
کشور افغانستان برای واردات کاال به وجود آمد که 
در حال حاضر آن محدودیت ها رفع و شرایط ورود 

کاال به این کشور عادی شده است.
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر روادی��د ب��رای ورود 
رانندگان کامیون های حمل بار ایرانی برای ورود به 
خاک افغانستان صادر می شود و مشکلی برای تردد 
آنها وجود ندارد. س��لیمی با اشاره به بازگشایی مرز 
دوغارون نیز گفت: کشور افغانستان به لحاظ توسعه 
صادرات برای ما کشوری بسیار پراهمیت محسوب 
می شود و در بحث ترانزیت کاال و همچنین توسعه 
روابط تجاری با کشورهای عضو اوراسیا مورد توجه 

ایران است.
وی ب��ا بیان ای��ن که بیش��تر کااله��ای صادراتی 
ب��ه افغانس��تان را           کاالهای مصرفی و م��واد غذایی 
تش��کیل می دهد، ادام��ه داد: حجم تجارت بین دو 

کشور ساالنه حدود 3 میلیارد دالر است.
 باشگاه خبرنگاران 

مسدود شدن حساب کاربری سفارت 
ایران در مسکو 

ش��رکت توئیتر حساب کاربری س��فارت جمهوری 
اسالمی ایران در فدراسیون روسیه را مسدود کرد.

این اق��دام یک روز قب��ل از برگزاری مراس��م روز 
جهانی قدس صورت گرفته است. 

بخش رسانه  ای سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
مسکو ضمن تأیید این مطلب اعالم کرد که با وجود 
ارس��ال چندین بار یادداش��ت برای شرکت توئیتر، 

ولی تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
گفتنی اس��ت پیش از ای��ن هم قرار بود نشس��ت 
مج��ازی روز قدس ب��ا حضور محمدج��واد ظریف 
و برخ��ی از ش��خصیت ها و کارشناس��ان از مب��دا 
ژوهانسبورگ و از طریق اینستاگرام به صورت زنده 
پخش شود که اینستاگرام همان شب حساب مزبور 
را مس��دود کرد. البته این برنامه از طریق آپارات و 

یوتیوب پخش شد. ایرنا

حمایت ایران از قانون امنیت ملی در 
هنگ کنگ قابل تقدیر است

حمایت تهران از اقدام پکن برای برقراری امنیت و 
اعم��ال حاکمیت در منطقه هنگ کنگ با قدردانی 

دولت و ملت چین مواجه شد.
مجل��س ملی نماین��دگان خلق چین در نشس��ت 
س��االنه خود در پک��ن تصویب قان��ون امنیت ملی 
در هنگ کنگ را مورد بررس��ی ق��رار خواهد داد؛ 
چنین اقدامی مورد حمایت صمیمانه مردم چین و 
از جمله شهروندان هنگ کنگی قرار گرفته است و 
جامعه بین الملل��ی از جمله ایران نیز این قانون را 

درک و از آن حمایت کرده اند.
»عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در 
ی��ک کنفرانس مطبوعاتی در تاری��خ 24 ماه مه، با 
بیان اینکه " عدم مداخله در امور س��ایر کش��ورها 
، حفظ تمامیت ارض��ی و احترام به حاکمیت ملی 
کش��ورهای جهان" از اصول روش��ن و تغییر ناپذیر 
در سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران است 
تاکید کرد، بر اس��اس این اصول، ایران با تاکید بر 
اهمی��ت بر اهمیت احترام ب��ه اصل »چین واحد«، 
هرگونه مداخالت خارج��ی در امور داخلی چین و 
خدشه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور 
محک��وم و بر اجرای قان��ون و حفظ نظم در جهت 
ثب��ات، رفاه و امنیت مردم هن��گ کنگ تاکید می 

نماید. تسنیم 

اخبار

یک کارش��ناس رسانه با توجه به اینکه شبکه های 
غرب��ی در ادامه فعالیت های فتنه جویانه خود قصد 
دارن��د ایران را کش��ور قحط��ی زده و دچار بحران 
اقتصادی شدید معرفی کنند تا با این ترفند حوادثی 
مثل آبان ماه 98 راه اندازی کنند، درباره نقش شبکه 
های برون مرزی صداوسیما همچون پرس تی وی، 
العالم و .... در مقابله با این جو سازی ها گفت: شبکه 
های برون مرزی ایران نقش تاثیرگذاری در تقابل با 

رسانه های معاندایفا می کنند.
حس��ن هانی زاده با عنوان اینکه گسترش ویروس 
کرون��ا در س��طح جهان وبه ویژه امریکا بس��یاری 
از مع��ادالت جهان��ی را در ح��وزه ه��ای مختلف 
سیاس��ی،رفتاری،امنیتی،اقتصادی و نظامی تغییر 
خواه��د داد، عنوان ک��رد: این وی��روس حقیقت 
بس��یار مهمی را ب��رای جهانی��ان و از جمله ملت 
ای��ران ثابت ک��ردو آن اینکه کش��ورهای مخملی 
اروپائ��ی  و امری��کا فاقد سیس��تم مدیریت کالن 
بحران ها هس��تند و ملت های غربی نوعا قادر به 
تحمل مش��کالت مالی، رفاهی واقتصادی نسیتند 
و بسیارآسیب پذیر هستند.برعکس،ملت ایران در 
طول بحران کرونائی ثابت کرد که از قدرت بسیار 
باالئی برای عبور از بحران کرونائی بر خوردار است 

وتوان تحمل مشکالت را دارد.
وی بر همین اس��اس افزود: دونال��د ترامپ رئیس 
جمهوری امری��کا وتیم وی ثاب��ت کردند که فاقد 
سیستم منسجم اداره بحران های اجتماعی هستند 
ول��ذا برای فریب افکار عمومی دس��ت به فرافکنی 
می زنند. قطع کمک های مالی امریکا به س��ازمان 
بهداش��ت جهانی چهره ضد انس��انی ترامپ رابرای 
مل��ت های جهان آش��کار کرد ضم��ن اینکه ثابت 
ش��د که رئیس جمهوری امریکا برخالف ادعاهای 
گذشته خود مبنی بر دلسوزی برای ملت ایران مانع 
ارسال تجهیزات پزشکی از سوی کشورهای اروپائی 

و سازمان بهداشت جهانی به ایران شد.
هانی زاده گفت: فشار امریکا به دولت لوکزامبورگ 
برای جلوگیری از آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران نش��ان داد ک��ه تیم ترامپ در ش��دیدترین 
ش��رایط بحرانی جهان نیز همچنان در پی فش��ار 
به ملت ایران اس��ت، لذا ترامپ در شرایط بحرانی 
موجود و  ناتوانی وی برای مدیریت این بحران به 
شدت نگران شکس��ت در انتخابات 2020 ایاالت 
متحده اس��ت وبر ای ناس��اس علیه ایران و چین 

دست به جریان سازی شدیدی می زند.
کارش��ناس سیاس��ی اصلی ترین عامل بازدارنده در 
مواجهه با جو سازی شبکه های وابسته به نظام سلطه 
گر آمریکا و انگلیس از شرایط داخلی کشورمان دوری 
رسانه ها از پرداختن به حواشی این اتفاق دانست و 
گفت: متاس��فانه در طول بحران اخی��ر کرونایی در 
ایران بسیاری از جریان های سیاسی ایران نتوانستند 
به صورت هماهنگ عمل کنند واین امر ش��رایط را 
برای رسانه های معاند در راستای جریان سازی علیه 
ملت ایران فراهم س��اخت.در ابتدای بحران کرونایی 
ناهماهنگی هایی در ارائه اطالعات واخباروجودداشت 
واین تناقض گویی ها،راه را برای رسانه های وابسته 
به نظام سلطه درراستای تحریف واقعیت های درون 

جامعه ایران هموار سازد.
وی افزود:رس��انه های امریکا و انگلیس و نیز رسانه 
های وابس��ته ب��ه عربس��تان و امارات ب��ه صورتی 
هماهنگ مدیریت بحران ایران را زیر سوال بردند و 
نوعی وحشت افکنی و هراس را در جهان علیه ایران 
آغاز کردند. اما با گذشت زمان وگسترش این ویروس 
ودرگیر شدن جهان با این ویروس خطرناک واقعیت 
ها آشکار شد و جهان متوجه شد که ایران از مدیریت 
و توانمندی باالیی برای تقابل با کرونا برخوردار است. 
لذا در این راس��تا باید یک اتاق فکر مشترک رسانه 
ای و ی��ک اتاق عملیاتی ب��رای تقابل با بحران های 

احتمال��ی و برنامه ریزی در زمین��ه تقابل با جریان 
سازی رس��انه های وابسته به نظام سلطه باید مورد 
توجه مسوالن سیاسی و رسانه ای جمهوری اسالمی 
ق��رار گیرد.همچنین در چنین مواردی وهنگام بروز 
بحران های طبیعی وغیر طبیعی باید ازطرح مسائل 
اختالف انگیز جناحی پرهیز کرد وهمه توجه ها باید 

معطوف به مقابله با رسانه های معاند شود.
این کارشناس رس��انه با توجه به اینکه شبکه های 
غرب��ی در ادامه فعالیت های فتنه جویانه خود قصد 
دارن��د ایران را کش��ور قحط��ی زده و دچار بحران 
اقتصادی شدید معرفی کنند تا با این ترفند حوادثی 
مثل آبان ماه 98 راه اندازی کنند، درباره نقش شبکه 
های برون مرزی در مقابله با این جو سازی ها گفت: 
ش��بکه های برون مرزی ایران نقش تاثیرگذاری در 
تقابل با رس��انه های معاند ایفا می کنند. مجموعه 
پرس تی وی، العالم، الکوثر ،سحر و رادیوهای برون 
مرزی باید سیاست های خبری واطالع رسانی خود 

را بر اساس تحوالتی جهانی بازتعریف کنند.
وی ادامه داد: سیاس��ت خبری ش��بکه های برون 
م��رزی صرفا مبتنی بر دف��اع از ارزش های انقالب 
ونظام جمهوری اس��المی تعریف شده،نوعا دفاعی 
اس��ت که در این راستا ش��یوه های دفاعی باید به 
سمت شیوه های تهاجمی وجریان سازی تغییریابد. 
عربستان سعودی که یک کشور دیکتاتوری سنتی 
وقبیله ای اس��ت وفاق��د الگوهای ی��ک دولت روز 
آمد اس��ت ب��ا بهره گیری از یک صد ش��بکه فعال 
ماهواره ای وگردش مالی س��االنه 10 میلیارد دالر 
در حوزه رس��انه توانس��ته به خوبی از فضای رسانه 
ای برای جریان سازی علیه ایران بهره گیری کند.
برخورداری رژیم عربس��تان از یک اتاق فکر رسانه 
ای که در آن صده��ا متخصص جنگ روانی غربی 
وعربی فعال هستند توانسته چهره مطلوبی از رژیم 
دیکتاتور سعودی را در اذهان عمومی ترسیم کند.

انتظاری 
مبنای تشکیل اراضی اشغالی 

سناریوپردازی جعلی بود
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: مبنای اصل تشکیل اراضی اشغالی، 
داس��تانی جعلی بود که س��ناریوپردازی ش��د و با جنگ روانی که شکل 

گرفت، دیگر دولت ها را قانع کردند که چنین کشور جعلی وجود دارد.
مصطف��ی انتظ��اری درب��اره تاثی��ر موض��وع فلس��طین ب��ر تح��والت  
بین المللی،گفت: تمامی مباحث مطرح شده بعد از نیمه دوم قرن بیستم 
و تحوالت��ی که بعد از به وجود آمدن رژیم صهیونیس��تی ش��کل گرفته، 

مبتنی بر نوعی منازعه برآمده از جنگ نرم است.
وی اف��زود: بدین معنی که در مورد پیش��ینه قومی و مذهبی س��رزمین 
فلس��طین داستان س��رایی صورت پذیرفت و این موض��وع در کنار ترک 
خاورمیانه از سوی انگلیس قرار گرفت تا یک جنگ روانی در منطقه شکل 
بگیرد. در نهایت این منازعه، رژیم صهیونیس��تی شکل گرفت. کارشناس 
مسائل بین الملل گفت: هدف از این اقدام، این بود که یهودیان از سرزمین 
خودشان در اروپا رانده و به گونه ای به سرزمینی که بنا به ادعای خودشان 

از لحاظ تاریخی سندش به نام آنها خورده، تبعید شوند.
انتظاری اظهار داش��ت: مبنای اصل تشکیل اراضی اشغالی، داستانی بود 
که س��ناریوپردازی ش��د و با جنگ روانی که شکل گرفت، دیگر دولت ها 
را قانع کردند که چنین کشور جعلی وجود دارد. وی تاکید کرد: یکی از 
راه ه��ای مبارزه با این رویداد جن��گ نظامی بود که برای روزهای اندکی 
دولت ه��ای عربی در آن راس��تا تالش کردند اما متاس��فانه به دلیل عدم 
توان الزم برای ایجاد بس��یج عمومی شکس��ت خوردند. تحلیلگر مسائل 
بین الملل اضافه کرد: راه دیگر در مس��یر مبارزه با رژیم اس��رائیل، مقابله 
در درون س��رزمین های اش��غالی بود که خوش��بخانه این اقدام از همان 
روزهای اول ش��کل گرفت و همچنان ادامه دارد. این روند نسل به نسل 
ادامه داش��ته و مردم فلسطین هیچ گاه فراموش نکردند که این سرزمین 
مال آنها بوده و باید مقاومت کرده و به این باور رسیدند که نباید زیر بار 
زور رفته و راه مبارزه با رژیم جعلی اسرائیل را مبارزه می دانند. انتظاری 
تاکید کرد: متاسفانه به دلیل اختالفاتی که غرب و به تعبیر رهبر معظم 
انقالب، غرب وحشی با یهودیان داشتند و مشکالتی که خود غربیان علیه 
یهودیان ایجاد کرده بودند، توطئه ای را شکل دادند و به تعبیری آنها را از 
خانه خود راندند.  وی گفت: آزادی اراضی اشغالی یک مطالبه ملی برای 
ما است و این کشور باید در اختیار صاحبان اصلی آن یعنی فلسطینیان 

فارغ از آنکه مسلمان، یهودی و مسیحی باشند، قرار بگیرد. مهر

گزارش

درحال��ی دومین نفتکش ایرانی با نام Forest وارد آب های 
ونزوئ��ال ش��د و همانند نفتکش Fortune توس��ط نیروی 
دریایی ونزوئال تا رس��یدن به مقصد اس��کورت ش��د که به 
باور ناظران سیاس��ی با این اقدام شکست سلطه آمریکا در 
دریاها و اقیانوس ها پدید آمد و در مقابل تش��کیل باش��گاه 

کشورهای تحریمی و مستقل آغاز شد.
اخی��را دومین نفتکش ایرانی با ن��ام Forest وارد آب های 
ونزوئ��ال ش��د و همانند نفتکش Fortune توس��ط نیروی 
دریایی ونزوئال تا رسیدن به مقصد از سوی ارتش این کشور 

اسکورت شد.
قرار اس��ت این دو نفتکش و سه نفتکش دیگر، در مجموع 
بیش از یک و نیم میلیون بش��که بنزی��ن را از ایران به این 
کش��ور که علیرغم داشتن ذخایر نفتی، به دلیل تحریم های 

آمریکا با بحران انرژی روبروست، حمل کنند. 
نی��کالس مادورو، رئی��س جمهور ونزوئال پی��ش از این در 
حساب توئیتری خود با تشکر از ایران برای ارسال بنزین به 
این کشور با انتشار تصاویری از کشتی ایرانی حامل بنزین، 
نوشت: پایان ماه رمضان برای ما ورود کشتی Fortune را 
به ارمغان آورد؛ نشانه ای از همبستگی میان مردم جمهوری 
اسالمی ایران و ونزوئال. در جایی که کشورهای امپریالیستی 
میخواهن��د با زور احکام خود را تحمیل کنند، فقط برادری 

می تواند مردمان آزاد را نجات دهد. متشکرم ایران..
وی همچنی��ن از ملت ایران به خاطر همبس��تگی با مردم 
ونزوئال، پش��تیبانی از کاراکاس و شجاعت در تصمیم گیری 
قدردانی کرد. تصمیم ایران برای ارسال بنزین به ونزوئال که 
به خاطر تحریمهای آمریکا با کمبود سوخت مواجه است با 

عصبانیت مقامات واشنگتن همراه شده است. 
سفیر ایران در ونزوئال عنوان کرد: آمریکا باالخره فهمید باید 
به تعهدات و مسئولیت هایش در قبال معاهدات بین المللی 

از جمله آزادی تجارت و دریانوردی احترام بگذارد.
حجت اهلل سلطانی سفیر جمهوری اسالمی ایران در ونزوئال 
در توئیتر نوشت: اقدام آمریکا در عدم تعرض به نفتکشهای 
ایران نش��ان داد، هنوز در الیه هایی از حاکمیت این کشور 

عقل، دوراندیشی و تدبیر زنده است.
وی اف��زود: اینه��ا باید به جن��گ طلب��ان بفهمانند رعایت 
مق��ررات و معاه��دات بین المللی توس��ط دولت ها از جمله 
آمریکا، جهانی امن تر را برای همه کش��ورها و آمریکا ایجاد 

خواهد کرد.

سفیر ایران همچنین خاطرنشان کرد: »اینکه باالخره آمریکا 
فهمید باید به تعهدات و مسئولیت هایش در قبال معاهدات 
بین الملل��ی از جمل��ه آزادی تجارت و دریان��وردی احترام 
بگذارد، اتفاق خوبی اس��ت، اما بای��د بداند برجام، قطعنامه 
2231، ان.پی.ت��ی، ع��دم حمایت از تروریس��م و ... س��ایر 

تعهدات بین المللی هستند که باید رعایت و اجرا کند.
حجت اهلل س��لطانی س��فیر جمهوری اس��المی ای��ران در 
کاراکاس همچنین در پی ورود اولین نفتکش حامل بنزین 
ایران به ونزوئال در صفحه توئیترش با انتشار کاریکاتوری از 
ترامپ نوش��ت: خدا را شکر که ترامپ و مشاورانش باالخره 
متوجه ش��دند اگر ب��ه قواعد و مق��ررات بین المللی احترام 
گذاشته و تصمیمات منطقی و عاقالنه بگیرند، نه خودشان 

و نه سربازانشان دچار ضربه مالیم مغزی نخواهند شد.
وی اف��زود: امیدوارم اینگونه تصمیمات منطقی و احترام به 

حقوق ملت ها از جمله ایران و ونزوئال ادامه یابد.
همچنین؛ مشاور ارشد وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به 
ورود نفت کش ه��ای ایرانی به دریای کارائیب برای صادرات 
فراورده��ای نفتی ایران به ونزوئال اظه��ار کرد: این واقعه با 
تاکید برعدم مش��روعیت تحریم یک جانبه، بار دیگر پس از 
بح��ران کرونا، زنگ پایان نظام تک قطبی را به صدا درآورد. 
مه��دی س��نائی در توییتی در ای��ن ارتباط نوش��ت:  ورود 
نفت کش های ایران��ی به دریای کارائیب اتفاقی مهم مبتنی 
ب��ر حقوق بین الملل و با ابعاد  جهانی اس��ت که در تاریخ به 
عن��وان فصلی عمده در ابطال یکجانبه گرایی به جا می ماند. 
ای��ن واقعه با تاکید بر عدم مش��روعیت تحریم یکجانبه، بار 
دیگر پ��س از بحران کرونا، زنگ پایان نظام تک قطبی را به 

صدا در آورد.
ورود ایران به حیاط خلوت آمریکا 

دکتر س��یدرضا صدرالحس��ینی در گفت وگو با سیاست روز 
درباره ورود نفت کش های ایران��ی به دریای کارائیب گفت: 
جمهوری اس��المی ایران در اقدامی شگفت انگیز برای حل 
تحری��م های ظالمانه آمریکا در هفته های اخیر دس��ت به 
اقدامی زد که تعجب و حیرت تعداد کثیری از سیاستمداران 

جهان را به دنبال داشت.
وی اف��زود: ای��ن حرکت اعزام   5فروند کش��تی نفتکش با 
محموله های بنزین و مواد شیمیایی مورد نیاز پاالیشگاه های 
کشوری در همسایگی آمریکا که در قاره آمریکا و در بخش 
آمری��کای التین ق��رار دارد به ن��ام ونزوئال می باش��د. این 

کارشناس مس��ائل سیاست خارجی اظهارداشت: ونزوئال در 
حقیقت یکی از کش��ورهای عضو اوپک و دارای صنایع نفت 
و پاالیش��گاه های بزرگ است که البته صنایع نفت ونزوئال 
در ده های گذشته توسط شرکت های چند ملیتی آمریکایی 
اداره می ش��د و با وجود اینکه بنزین در این کش��ور بسیار 
ارزان بود اما هیچ یک از صنایع پاالیش��گاهی قادر به تولید 
بنزین مورد نیاز مصرفی کشور نبودند؛ بررسی همین کاستی 
در این کشور نش��ان از یکجانبه گرایی آمریکا و استعماری 
اس��ت که توسط کش��ورهای غربی و به وسیله شرکت های 

چند ملیتی غربی علیه ملت ها صورت می گرفت. 
صدرالحسینی بیان داشت: در حقیقت نیاز بنزین ونزوئال به 
عنوان یک کش��ور نفت خیز از جانب شرکت های آمریکایی 
تامین می ش��د ک��ه تحریم های این کش��ور علیه ملت ضد 
آمریکایی ونزوئال مدتی اس��ت این کشور را با کمبود شدید 

بنزین روبرو نموده است.
وی گف��ت:در حقیق��ت مقابله ملت ونزوئال ب��ا کودتای ضد 
حکومت��ی آمریکا آن��ان را دچار ای��ن اق��دام ناجوانمردانه 
واشنگتن نمود با توجه به عضویت دو کشور ایران و ونزوئال 
در اوپ��ک که هر دو نیز با عنوان کش��ورهای انقالبی و ضد 
آمریکایی محس��وب می گردند تصمیم گرفتند درچارچوب 
قوانین آزاد تجارت و برای رفع نیازمندی های یکدیگر خرید 
بنزی��ن از جان��ب ونزوئال و ف��روش آن از جانب ایران بدون 
ورود به کانال های تجاری مرسوم که معموال ارز دالر واسطه 
خرید و فروش می باش��د تجارت خود را با مبادله بنزین با 

طال انجام دهند.
این استاد دانشگاه گفت: این اقدام که از ماه قبل انجام شد 
و با توجه به رفع نیاز دو طرف و س��ود مورد نظر دو کش��ور 
مجدد در حجم بیشتری در هفته های اخیر تکرار شد یعنی 
5 نفتکش ایرانی که به دلیل شیوع کرونا و کاهش چشمگیر 
مس��افرت های نوروزی در ایران بوجود آمده بود قرار شد با 
قیمت روز به کش��ور ونزوئال با شمش طال که ونزوئال دارای 

معادن بزرگ آن است مبادله صورت گرفت. 
وی بیان داش��ت: در این مورد باید گفت همه کس��انی که 
با مس��ائل ژئوپولیتیک و استراتژیک آشنا هستند این اقدام 
جمهوری اس��المی ایران را اقدام راهبردی با چشم اندازی 
بسیار مفید برای دولت و ملت ایران تفسیر نمودند؛ در واقع 
این اقدام ورود به حیاط خلوت دش��من 40ساله جمهوری 
اس��المی ایران محسوب می شود چرا که با این اقدام بخش 

قاب��ل توجهی از نیازمندیهای مردم��ی تامین می گردد که 
ممکن بود با فش��ارهای مضاعف سران کاخ سفید تا حدود 
زیادی استقامت خویش را از دست داده و مجبور به پذیرش 
کودتای آمریکایی ش��وند و در داخل کش��ور نیز ممکن بود 
کمبوده��ای اقتصادی که به دلی��ل تحریم  های چند الیه و 
ظالمانه آمریکا رو به تش��دید اس��ت مزاحمت هایی را برای 

ملت صبور ایران ایجاد کند. 
وی اظهارداش��ت: در واق��ع این اقدام راهب��ردی که بعد از 
عملیات تالفی جویانه عین االس��د و پرتاب ماهواره به مدار 
مورد نظر انجام ش��د نشان از جهش ایران از سکوی قدرت 
منطقه ای به قدرت بین المللی در محاسبات استراتژیست ها 

و سیاستمداران بزرگ قلمداد می شود. 
صدرالحسینی این را هم یادآور شد که البته سانسور خبری 
ش��دیدی در بازتاب این اقدام بزرگ شگفت انگیز در رسانه 
های بین المللی مش��اهده می گ��ردد و حتی برای کوچک 
جل��وه دادن این اقدام خارق العاده رس��انه ملکه انگلیس و 
تلویزیون من و تو، ایران اینترنشال و تعدادی دیگر از رسانه 
های وابس��ته به مرتجعین منطقه و امپراتوری رس��انه وارد 
کارزار شده و تالش فراوانی برای کوچک شمردن این اقدام 

کم نظیر به عمل آوردند. 
وی با اشاره به اینکه همه کسانی که به موضوعات راهبردی 
و امنیت سیاسی و سیاست بین الملل و همچنین به اقتصاد 
جهانی آگاه هس��تند می دانند پیمودن این تعداد نفتکش 
بزرگ در مس��یری طوالن��ی که باید از دریاه��ا و تنگه ها و 
اقیانوس ه��ای مختلف در زیر چتر امنیتی و چش��مان زیر 
دریایی ه��ا و ناوهای جنگی رژیم های تروریس��ت آمریکا و 
صهیونیس��تی عبور کند و به سالمت به مقصد برسد چقدر 
کار ف��وق العاده مهمی اس��ت، تصریح ک��رد: در حقیقت با 
این اقدام شکس��ت س��لطه آمریکا در دریاها و اقیانوس ها 
پدید آمد و در مقابل تش��کیل باش��گاه کشورهای تحریمی 

و مستقل آغاز شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: این اقدام حرکتی ب��رای تغییر نظام 
س��یال بین الملل از یکجانبه گرایی ب��ه چند جانبه گرایی  
خالی شدن پشت کشورهای وابسته به آمریکا و نظام سلطه 
در سراسر جهان به ویژه غرب آسیا محسوب می گردد؛ باید 
بخاطر داش��ت عید فطر س��ال 99هدی��ه ای از جانب نظام 
اسالمی به آزادگان جهان داده شد که ارزش آن را در آینده 

نزدیک متوجه خواهند شد. 
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شکستسلطهآمریکادردریاهاواقیانوسها
ارزیابی صدرالحسینی از ورود نفتکش ایرانی به ونزوئوال

دخالت وزیر خارجه فرانسه در مسائل امنیت داخلی ایران
وزیر خارجه فرانسه با دخالت در امور داخلی و مسائل امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران، تهدید کرد تعیین مجازات حبس برای جاسوس فرانسوی در 

ایران می تواند روابط تهران-پاریس را مخدوش کند.
ژان ایو لودریان مدعی ش��د تعیین مجازات حبس برای این متهم توس��ط 

مسئوالن قضائی ایران، روابط پاریس با تهران را دشوارتر می کند.
وی با ادعای اینکه روابط ایران و فرانسه بعد از صدور حکم محکومیت مخدوش 

شده، گفت: این حکم بر اساس هیچ مبنا و پایه جدی بنا نشده و انگیزه ای سیاسی 
داشت. پس ما قاطعانه به مسئوالن ایرانی می گوییم که فریبا عادلخواه را بدون تأخیر 

آزاد کنند.
وزیر خارجه فرانس��ه در گفت وگو با شبکه رادیویی فرانس اینتر، افزود: این تصمیم، 

روابط ما با مسئوالن ایرانی را بسیار سخت تر می کند. مهر 

رهبری نقشه راه جریان مقاومت در گام دوم را تبیین کردند
یک کارش��ناس مسائل غرب آسیا با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم 
رهبری در ارتباط با موضوع فلس��طین و فعالیت های جریان مقاومت در 
آینده اظهار کرد: صحبت های ایش��ان نقشه راهی برای جریان مقاومت 
در گام دوم بود ، چنانکه موضوع فلس��طین و روز قدس به یک جنبش 

اجتماعی جهانی تبدیل ش��ود.  حسین کنعانی مقدم با بیان اینکه مقام 
معظم رهبری در س��خنان خود یاد شهدای مقاومت را نیز گرامی داشتند، 

تاکید کرد: صحبت های مقام معظم رهبری یک نقش��ه راه برای جریان مقاومت 
در گام دوم بود. گام اول جریان مقاومت تا زمان ش��هادت حاج قاس��م سلیمانی 
بود و اکنون گام دوم جریان مقاومت آغاز شده و باید در همین چارچوب مسئله 
فلسطین و روز قدس تبدیل به یک جنبش اجتماعی جهانی شود چنانکه سراسر 

جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد. ایسنا 

پیام مقام اطالعاتی یمن به وزیر اطالعات ایران 
عبداهلل یحیی الحاکم رئیس س��ازمان اطالعات و شناس��ایی وزارت دفاع 
دولت نجات ملی یمن در پیامی به محمود علوی رئیس سازمان اطالعات 
ایران، عید فطر را تبریک گفت. بر اساس گزارش شبکه المسیره، در این 
پیام تبریک آمده اس��ت: محدودیت های اعمال ش��ده علیه ایران توسط 

دولت آمریکا نقض آشکار منشورهای بین الملل و قانون حقوق بشر است. 
در ادامه این پیام از آزادگان جهان« خواسته شده در برابر نظام ستمگر آمریکا« 

بایس��تند و بر »ضرورت لغو محاصره ظالمانه ملت ایران تأکید کنند. الحاکم سپس 
اعالم کرد: ما اطمینان داریم که جمهوری اسالمی ایران قدرت و شایستگی الزم برای 
مقابله با زورگویی آمریکا و ایس��تادن در برابر دشمنان انقالب ایران، آشوب طلبان و 
تحریک کنندگان به اختالفات فرقه ای را دارد، کسانی که دشمن سعی دارد از طریق 

آنها به آنچه نتوانسته با سالح محقق کند، برسد. صداوسیما 

هانی زاده تاکید کرد؛

ایفای نقش مقابله ای شبکه های برون مرزی رسانه ملی با جوسازی معاندان


