
   مرزهای زمینی با ایران و عراق 
باز شد

وزیر تجارت ترکیه از آغاز فعالیت مجدد گذرگاه های 
مرزی گورب��والق و هابور در مرز ای��ران و عراق به 

منطور انجام ترانزیت بین المللی خبر داد.
رخس��ار پکجان، اف��زود:  به دنبال کاهش س��رعت 
ش��یوع کرونا در جهان و تاثیرگ��ذاری آن در ایران 
و عراق، محدودیت های موجود در این زمینه برای 
دو کش��ور لغو ش��ده اس��ت. پکجان با بیان این که 
ورود و خروج وسایل نقلیه تجاری با رعایت ضوابط 
بهداش��تی و امنیتی مجدداً ادامه پیدا خواهد کرد، 
گفت: با آغاز فعالیت مجدد این گذرگاه های مرزی 
دوره »تج��ارت بدون تماس« که ب��ه منظور ادامه 
تج��ارت با ای��ران و عراق دو ش��ریک مهم تجاری 
ترکیه پای��ان خواهد یافت. امیدوارم این تصمیم به 
تمامی تجار، ش��رکت های  حمل و نقل خیر و برکت 

به همراه داشته باشد. صداوسیما 

نامه روسیه به سازمان ملل 
واس��یلی نبنزیا، نماینده روس��یه در س��ازمان ملل 
متح��د در نامه ای به »آنتونی��و گوترش«، دبیر کل 
ای��ن س��ازمان بر حق ای��ران برای برخ��ورداری از 

فناوری فضایی تأکید کرده است. 
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس گزارش داده روس��یه 
ضم��ن رد ادعاهای آمریکا مبنی ب��ر اینکه ایران با 
پرتاب ماهواره به فضا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل متحد را نقض کرده از حق تهران برای 
برخ��ورداری از این فناوری دفاع کرده اس��ت.  در 
نامه نماینده روس��یه آمده است: تالش های مستمر 
ایاالت متحده در جهت محروم کردن ایران از حق 
خود برای برخ��ورداری از منافع فناوری صلح آمیز 
فضایی با توس��ل به بهانه های نادرست، مایه تأسف 

عمیق و نگرانی های جدی است.
او در ای��ن نامه اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه اقدام 
ایران در پرتاب »ماهواره نور« نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 

بوده را »گمراه کننده« توصیف کرد. 
دیپلمات ارش��د روسیه نوش��ت: ایران هرگز سالح 
هسته ای نداشته، در حال حاضر چنین سالح هایی 
در اختیار ندارد و انتظار هم نداریم که در آینده به 

این سالح ها دست پیدا کند. فارس

تالش ترامپ برای حل بحران قطر 
مقام های��ی در آمری��کا و کش��ورهای عرب��ی حوزه 
خلیج ف��ارس اع��الم کرده اند که دولت واش��نگتن 
تالش ها ب��رای حل بح��ران در ش��ورای همکاری 

خلیج فارس را ازسرگرفته است.
مسئوالن آمریکایی و عربی، روز گذشته اعالم کردند 
که "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا، عربستان 
سعودی و امارات را تحت فشار قرار داده است تا به 
ممنوعیت اعمال شده علیه شرکت های هواپیمایی 
قطر برای پرواز در آسمان این کشورها پایان دهند.

وب سایت خبری "داو جونز" به نقل از همین منابع 
یادآور ش��د که تالش های مکرر برای پایان دادن به 
اختالفات میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
شکس��ت خ��ورده و تالش ه��ا ط��ی دوران اخیر با 

مقاومت سعودی ها مواجه شده است.
در همین حال، روزنامه "وال اس��تریت ژورنال" نیز 
با اع��الم این خبر، تصریح کرد دولت ترامپ اکنون 
بر روی یک موضوع خاص برای حل و فصل بحران 
قطر متمرکز ش��ده و آن، مساله حریم هوایی است.

 باشگاه خبرنگاران 

 دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا 
به وطن بازگشت

سیروس عسگری دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا 
و استاد مهندسی علم مواد دانشگاه صنعتی شریف 
با تالش های دس��تگاه دیپلماسی کشور وارد خاک 

ایران شد.
دکتر س��یروس عسگری 59 س��اله استاد دانشکده 
عل��م و مواد دانش��گاه صنعتی ش��ریف با تخصص 
میکروس��کوپ الکترونی، آلیاژهای دمای باال است  
که از ۲0 اس��فند 98 در بازداش��تگاه الکس��اندریا 
آمریکا به س��ر می برد  امروز و با تالش های دستگاه 
دیپلماسی به کشور بازگشت. چند روز پیش محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه از پرواز دکتر عسکری 
به مقصد ایران خبر داده بود. وی به دنبال بازگشت 
داوطلبانه ب��ه ایران بود ام��ا اداره مهاجرت آمریکا 
اجازه پرواز به ایران یا آزادی موقت را به او نمی داد. 
این اداره همچنین در حالی که س��یروس عسکری 
از مشکالت تنفس��ی رنج می برد، در دوران شیوع 
کرونا با عس��گری برای استفاده از ماسک حفاظتی 
مخالفت کرد. دادگاه ایاالت متحده عس��کری را از 
اتهام سرقت اس��رار تجاری نیروی دریایی آمریکا و 

نقض قوانین روادید تبرئه کرد. ایلنا  

اخبار گزارش

به نظر می رس��د کرونا و اغتشاش��ات اخیر شرایط را برای 
آمریکا و عالقه مندان به این کشور در جهان سخت نموده 
است و نمی توان آینده مناسبی برای این کشور متصور بود 
به احتمال قریب به یقین بعد از عبور از ش��رایط کنونی نه 
آمریکا، آمریکای س��ابق است و نه سینه چاکان دفاع از این 
کش��ور می توانند تبلیغ قابل اعتمادی ب��رای افکار عمومی 
داشته باشند و از همه مهمتر اینکه این اعتراضات درحالی 
است که برخی سعی دارند اعتراضات داخلی در آمریکا را با 
اعتراضات داخلی درجمهوری اس��المی ایران مقایسه کنند 

که به باور ناظران سیاسی این قیاس کامال اشتباه است.
رفتار وحشیانه و خش��ونت آمیز پلیس آمریکا که منجر به 
قتل جورج فلوید، ش��هروند سیاه پوست در این کشور شد، 

گسل های نژادپرستی را بار دیگر به لرزه درآورد.
جورج فلوید، مرد سیاه پوست که چند روز پیش زیر زانوی 
بی عدالتی پلیس آمریکا همانند صد ها س��یاه پوست دیگر 
در تاریخ آمریکا جان داد، خش��م میلیون ها نفر از مردم از 
آمری��کا را برافرخت و آنان را به خیابان ها کش��اند تا فریاد 
پایان دادن به ظلمی که جامعه س��یاهان و رنگین پوستان 

قرن ها از آن رنج می برند، سر بدهند.
اعتراض ها که از ش��هر مینیاپولس در ایالت مینه سوتا آغاز 
شد به سرعت به ایالت های بزرگ دیگر کشیده شد و مردم 
بیش از ۳00 ش��هر در سراس��ر آمریکا ب��ه جمع معترضان 

ملحق شدند.
اعتراض ها که در س��اعت های نخس��ت به صورت مسالمت 
آمی��ز در ح��ال برگزار بود ب��ا تهدید های دونال��د ترامپ و 
حضور گارد ملی و نیرو های امنیتی به خش��ونت و درگیری 
کشیده ش��د. این اعتراضات درحالی است که برخی سعی 
دارن��د اعتراضات داخلی در آمری��کا را با اعتراضات داخلی 

درجمهوری اس��المی ایران مقایسه کنند که به باور ناظران 
سیاسی این قیاس کامال اشتباه است.

ناظ��ران سیاس��ی معتقدند، هیچ کش��وری در امور داخلی 
آمریکا حق دخالت ندارد، اما این رژیم استکباری به صورت 
هدفمند برای حذف جمهوری اس��المی ایران از بسیاری از 
مع��ادالت منطقه و بین الملل از هی��چ تقالیی فرو گذاری 
نمی کند، در ایجاد بسیاری از فتنه ها نقش پر رنگی داشته 

است.
دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی به رویکرد آمریکا در قبال اعتراضات اخیر در قبال 
مردش گفت: اعتراضات و اغتشاشات آمریکا روز دهم خود 
را پش��ت سر گذاش��ته و علی رغم استفاده از همه امکانات 
ضد اغتشاش��ی که پلی��س محلی و فدرال م��درن آمریکا 
می توانسته استفاده نموده اما، موج گسترش این تظاهرات 

به وسیع ترین اغتشاشات آمریکا تبدیل شده است.
وی افزود دونالد ترامپ مجبور ش��ده اس��ت برای سرکوب 
اغتشاش��ات بی سابقه که در طول ۱50 سال گذشته و بعد 
از جنگ های داخلی این کشور بی سابقه بوده به ارتش این 
کشور در ۲۳ایالت آماده باش کامل دهد و بخشی از ارتش 
تا دندان مسلح این کشور را با تانک و نفر بر به خیابان های 
این ایالت ها گس��یل کند تا ای��ن ایالت ها بتوانند آرامش را 
پس از گذشت یک هفته از فراگیری اغتشاشات تا حدودی 

برای ساکنان خویش فراهم کنند.
صدرالحس��ینی تصریح کرد: طبق آخرین بیانیه های وزارت 
کش��ور آمریکا طی روز و ش��ب های گذشته 50ایالت با منع 
رفت و آمد شبانه و یا همان حکومت نظامی روبرو بودند که 
ب��ا توجه به آخرین تصاویر رس��انه های محلی و ملی به نظر 
نمی رسد تا روزهای آینده آمریکا به شرایط عادی باز گردد.

پشت صحنه وقایع امریکا 
وی گفت: رویدادهای اخیر آمریکا اتفاقاتی نیست که یکروزه 
و با یک حادثه قتل یک رنگین پوس��ت توسط پلیس خشن 
ایالت مینیا پلیس رخ داده باش��د بلکه با این حادثه واقعیت 
پش��ت پرده سیاس��ت های آمریکا در ابعاد داخلی و خارجی 
رخ نمایی ش��د،آمار کشته شدگان در سال ۲0۱9میالدی از 
رنگین پوستان آمریکا عدد باالتر از ۱040نفر را نشان می دهد 
و این آمار رسمی پلیس است که اعالم نموده است. این تعداد 
از رنگین پوس��تان به وسیله پلیس آمریکا کشته شده اند اما 
آمار نهادهای حقوق بش��ری این کشور بسیار بیش از این را 
گزارش نموده است.  به گفته این استاد دانشگاه؛ در حقیقت 
قتل سیاه پوستی در مینیا پلیس توسط پلیس آمریکا اقدامی 
روزمره برای پلیس آمریکا بود اما این حادثه حکایت از فریادی 
فروخفته در سینه 99درصد مردم آمریکا است که فریادهای 
آنان را چند س��ال قبل در جنبش وال استریت که به وسیله 

یک درصد حاکم بر آمریکا خفه شد، مشاهده گردید. 
وی با با طرح این سوال که  کدام اعتراض در طول 50سال 
گذشته در کش��ورهای مخالف سیاست های آمریکا را می 
توان پیدا نمود که عوامل نفوذی س��رویس های اطالعاتی 
مرتبط با آمریکا و حتی مقامات کاخ س��فید آمریکا در آن 
دخالت پنهان و آشکار ننموده باشند، بیان داشت: ملت های 
آگاه اقدامات تجزیه طلبانه قومیت گرایانه و مذهب گرایانه 
امریکا را در طول 50س��ال گذشته در5قاره جهان فراموش 
نکرده اند، آیا مردم ایران قائله های ضد انقالبی در سیستان 
و بلوچستان، خوزس��تان، کردستان و گلستان را می توانند 
فراموش کنند؟ در پاس��خ باید گفت اگر به دلیل گذش��ت 
زمان دخالت ه��ای آمریکا و عوامل داخلی آنان را در موارد 

ذکر ش��ده فراموش کرده باش��ند ونسل های جدید اتفاقات 
س��ال 77 تهران 88 تعدادی از استان ها و 98 بنزین را در 
کشورمان فراموش نمی کنند. وی اظهارداشت: در همه این 
وقایع تمام رسانه های منطقه و بین المللی وابسته به نظام 
سلطه که مدیریت پشت صحنه همه آنها را مستنقیم وغیر 
مستقیم آمریکایی ها و وابستگان صهیونیست آنها می باشند 
به همراه بیانیه ها و توییت های مس��تمر مقامات کاخ سفید 
تمام قد از آش��وب طلبان و اغتشاش گران حمایت نموده و 

آنان را به ادامه تخریب ها تشویق می نمودند. 
صدرالحس��ینی تصریح کرد: نه فقط آگاهان سیاس��ی بلکه 
مردم کوچه و بازار نیز از حضور تحریک ش��ده س��ران جی 
۲0به رهبری شخص اوباما در فتنه  سال 88 مطلع بوده و 
از خوشحالی آنان از وقایع ناخوشایند ایران مطلع هستند.

وی با بی��ان اینکه چهره بزک کرده آمریکا مدتی اس��ت از 
پشت نقاب ها فرو افتاده آشکار شده است، خاطرنشان کرد: 
کشوری که خود را مهد امنیت آسایش و قبله همه نخبگان 
جهان می شمرد مدتی است در التهابات سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی دست و پا می زند و در شرایط کنونی کسانی که به 
ش��غل بزک کردن این چهره کریه نیز مشغول بودند مجبور 
به سکوت ش��ده و هیچ حرفی برای تبلیغ این چهره زشت 
برایش��ان باقی نمانده اس��ت، بر این اساس به نظر می رسد 
کرونا و اغتشاش��ات اخیر ش��ریط را برای آمری��کا و عالقه 
مندان به این کشور در جهان سخت نموده است و نمی توان 
آینده مناسبی برای این کشور متصور بود به احتمال قریب 
ب��ه یقین بعد از عبور از ش��رایط کنونی نه آمریکا، آمریکای 
سابق است و نه س��ینه چاکان دفاع از این کشور می توانند 

تبلیغ قابل اعتمادی برای افکار عمومی داشته باشند.
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س��خنان رهبر معظم انقالب اسالمی به خصوص آن 
بخش از س��خنان ایشان درباره خشونت های اخیر در 
آمریکا و جنایت این کشور در دیگر کشورهای منطقه 

بازتاب گسترده ای در رسانه های منطقه داشت.
ش��بکه تلویزیون��ی المیادی��ن از جمله رس��انه های 
منطقه بود که س��خنان حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی را منتش��ر کرد و تیتر 
"آی��ت اهلل خامنه ای: آمریکا رفتاری که با فلوید کرد، 
در س��وریه و کش��ورهای دیگر نیز انجام داده است" 
را ب��رای خبر خود برگزید و س��خنان ایش��ان درباره 
ویژگی ها و شخصیت واالی حضرت امام خمینی )ره( 
بنیانگذار انقالب اسالمی و چگونگی برخورد آمریکا با 
جورج فلوید جوان سیاهپوس��ت و برخورد مشابه این 

کشور با سایر کشورها را برجسته کرد.
شبکه خبری المیادین به محض شروع سخنان رهبر 
انقالب محوری های مهم سخنان ایشان را به صورت 
فوری بازتاب داد. خبرگزاری دولتی سوریه )سانا( نیز 
با انتش��ار س��خنان رهبر معظم انقالب اسالمی تیتر 
"آیت اهلل خامن��ه ای: دولت آمریکا اقدامات کنونی در 
قتل و سرکوب ملت خود را در قبال ملت های سوریه 

و کشورهای دیگر انجام داده است ".
این خبرگزاری س��خنان رهبر معظ��م انقالب درباره 
وضعی��ت داخلی آمری��کا و ضعف کنون��ی دولت این 
کشور و تغییراتی که امام راحل در ایران ایجاد کردند 
و اعتماد به نفسی که به مردم دادند و نیز جایگاه باالی 
ایران در س��طح جهان را برجسته کرد. سایت خبری 

النش��ره لبنان نیز با انتشار بیانات رهبر معظم انقالب 
تیت��ر "آیت اهلل خامنه ای: تغیی��ر در زمینه اقتصاد از 
طریق قطع اقتصاد کش��ور از درآمدهای نفتی است"، 
را ب��رای خبر خود برگزی��د و تحولی که امام خمینی 
)رض( در ایران ایجاد کردند، برجسته کرد. خبرگزاری 
اسپوتنیک روسیه نیز تیتر "نخستین اظهار نظر آیت 
اهلل خامنه ای درقبال تظاهرات و خشونتها در آمریکا" 
را برای خبر خود انتخاب کرد و در این خبر به بیانات 
ایش��ان درباره وضعیت متزلزل آمریکا و ماهیت نظام 
آمریکا اشاره کرد. ش��بکه تلویزیونی المنار لبنان نیز 
عن��وان "امام خامن��ه ای: آمریکا ام��روز در وضعیت 
متزلزل��ی قرار دارد" را برای بازتاب بیانات مقام معظم 
رهبری برگزید و در خبر خود فرمایشات ایشان درباره 
وضعی��ت نابس��امان آمریکا و مردم این کش��ور و نیز 
ویژگی های ش��خصیتی و اندیشه واالی حضرت امام 

خمینی )ره( را برجسته کرد. تسنیم 

کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد 

اشتباه محاسباتی در مقایسه 
اعتراضات ایران وآمریکا

واکنش موسوی به افزایش تحریم ها علیه سوریه
س��خنگوی وزارت خارج��ه ایران ضمن محکومی��ت افزایش تحریم های 
اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مردم سوریه، بار دیگر حمایت ایران از دولت 
و مردم مقاوم س��وریه را اعالم کرد و خواس��تار لغ��و تمامی تحریم های 
ضد بش��ری علیه این کشور شد. سید عباس موسوی از تحریم به عنوان 

حربه  ای غیر انس��انی ی��اد کرد که مس��تقیماً حقوق بش��ر را به مخاطره 
جدی می اندازد. س��خنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد: 

جمهوری اسالمی ایران حمایت خود را از دولت و مردم مقاوم سوریه اعالم داشته 
و خواس��تار برچیده شدن و لغو تمامی تحریم ها ضد بشری علیه این کشور است 
تا بتوانند عالوه بر تامین نیازمندی های اولیه خود، خرابی های ناشی از هجمه های 
گروه های تروریس��تی مورد حمایت غرب به زیر ساخت های این کشور را با کمک 

جامعه جهانی بازسازی کنند. فارس

تاکید برهم صالح بر لزوم گسترش همکاری میان ایران و عراق
رئیس جمهوری عراق بر ضرورت هماهنگی مش��ترک میان کشورش و 
جمهوری اسالمی ایران به ویژه در زمینه برق و آب و گسترش همکاری 
دوجانبه تاکید کرد. رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران 

با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار کرد. 
بر اس��اس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، برهم صالح در این دیدار 

بر ضرورت هماهنگی مش��ترک میان ایران و عراق به ویژه در بخشهای برق 
و آب تاکید کرد. صالح همچنین بر اهمیت تش��ریک مساعی میان همگان برای 
مقابله با اوضاع پیچیده ای که منطقه ش��اهد آن است در راستای تحقق امنیت 
و ثبات برای ملتها تاکید کرد. بر اساس این بیانیه، در این دیدار راههای تقویت 
روابط میان دو کش��ور در تمام زمینه ها در راس��تای خدمت به منافع متقابل و 

مشترک بررسی شد.  ایسنا 

دخالت مجدد فرانسه در امور داخلی ایران 
وزیر خارجه فرانس��ه با دخالت مجدد در امور داخلی و مس��ائل امنیت 
ملی جمهوری اس��المی ایران، تهدید کرد تعیین مجازات حبس برای 
جاس��وس فرانس��وی در ایران می تواند تاثیر منفی ب��ر روابط تهران-

پاریس بگذارد. ژان ایو لودریان مدعی شد تعیین مجازات حبس برای 
این متهم توس��ط مس��ئوالن قضائی ایران، روی روابط پاریس با تهران 

تاثی��ر منفی می گذارد. وی که گویا از آزادی مایکل وایت نظامی پیش��ین 
نیروی دریایی آمریکا از ایران، دچار اش��تباه محاس��باتی شده، با صدور بیانیه ای 
گفت: امروز، من به نیابت از ]دولت[ فرانسه، بار دیگر رسماً خواستار آزادی مادام 
عادلخواه هستم. وزیر خارجه فرانسه گفت: تداوم این وضعیت فقط می تواند تاثیر 
منفی بر روابط دوجانبه بین فرانس��ه و ایران داشته باشد و شدیداً اعتماد بین دو 

کشور را مخدوش می کند. تسنیم 

ی��ک روزنام��ه لبنانی گ��زارش داد که پس از شکس��ت 
راهبردهای پیش��ین ائتالف سعودی، کشورهای غربی و 
س��ازمان ملل علیه ملت یمن، فرستاده این سازمان این 
بار مجبور شد با آگاهی ریاض و موافقت کشورهای غربی 

برای حل این بحران، با تهران تماس برقرار کند.
درحال��ی که جهان، مش��غول مقابله با وی��روس کرونا و 
پیامدهای اقتصادی ناش��ی از آن اس��ت، در پشت پرده، 
تح��رکات سیاس��ی در خصوص بحران یم��ن در جریان 

است که هدف از این تحرکات، نجات سعودی است.
روزنام��ه االخب��ار با مقدم��ه مذکور نوش��ت، فعالیتهای 
دیپلماتی��ک به صورت مجازی درب��اره جنگ علیه ملت 
یمن، افزایش یافته اس��ت. واش��نگتن و لندن و مارتین 
گریفیتس فرستاده ویژه س��ازمان ملل در یمن، رهبری 

این تحرکات را بر عهده دارند.
به گزارش این روزنامه، طی هفته های گذشته، تماس های 

سیاسی بین کش��ورهای ائتالف متجاوز سعودی، آمریکا 
و انگلیس با محمد بن سلمان ولی عهده سعودی افزایش 
یافته اس��ت. ای��ن افزایش تماس��ها، به خاط��ر عملیات 
میدانی نیروهای یمن در ش��رق این کش��ور به ویژه در 
نزدیکی »مأرب« اس��ت که اگر تداوم داش��ته باش��د، به 

تحول راهبردی به سود صنعاء ختم خواهد شد.
بنا بر این گزارش، با وجود شکس��ت مذاکرات پیش��ین 
و ت��الش برای نف��وذ در دیوار بحران یم��ن، باز هم این 
تماس��ها ادامه یافته اس��ت. تحوالت اخیر باعث شد که 
گریفیتس، شیوه مذاکرات و سیاست خود را تغییر دهد. 
ش��یوه پیشین وی، بر اس��اس دیدگاه ائتالف سعودی و 
کش��ورهای غربی ب��رای در پیش گرفت��ن راهبرد قطع 
ارتباط »انصار اهلل« با مح��ور مقاومت، بود. هدف از این 
سیاست، منزوی کردن صنعاء و جدا کردن این کشور از 

ائتالف منطقه ای مخالف واشنگتن است. فارس

س��فیر اس��بق ایران در نروژ گف��ت: آمریکایی ها بعد از 
حمله موش��کی به »عین االسد« متوجه شدند که ایران 
ه��ر اقدام خصمانه ای ک��ه علیه منافع او انجام ش��ود را 

بالفاصله پاسخ می دهد.
عبدالرضا فرج��ی راد، در مورد اعزام نفت کش های حامل 
س��وخت ای��ران به ونزوئال، گف��ت: آمری��کا از این قبیل 
اش��تباهات سیاسی و تهدیدات در س��ال های اخیر و به 
ویژه بعد از روی کار آمدن »دونالد ترامپ« بس��یار زیاده 

انجام داده اند.
وی اف��زود: این موضوع بدین معنی اس��ت که این قبیل 
اقدامات و تهدیدات و در نهایت عملی نش��دن آن، سبب 
می ش��ود که به قدرت آمریکا در جهان لطمه وارد کرده 
و از همین رو بود که »جوزپ بورل« رئیس کمیس��یون 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اعالم ک��رد که در حال 

حاضر ما شاهد افول قدرت آمریکا هستیم.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: من پیش تر و در زمانی 
که نفت کش های ایرانی وارد اقیانوس اطلس نشده بودند 
ه��م معتقد بودم و هم مطرح کردم که آمریکایی ها علیه 
نفت کش های ایرانی اقدامی انجام نخواهند داد. دلیل آن 
ه��م اتفاقاتی بود که در حوزه خلیج ف��ارس و بعد از به 
شهادت رسیدن سردار سلیمانی و پاسخ شدید ایران در 

حمله موشکی به عین االسد، رخ داد.
فرجی راد افزود: آمریکایی ها بعد از حمله موشکی به »عین 
االسد« متوجه ش��دند که ایران هر اقدام خصمانه ای که 
علیه منافع او انجام شود را بالفاصله و به صورت قاطعانه 
پاسخ می دهد. به ویژه در قبال ناوگان نفت کش ایرانی نیز 
آمریکا پیش از این شاهد پاسخ قاطع ایران به انگلیسی ها 
در زمانی که نفت کش کش��ورمان در جبل طارق متوقف 
ش��د و در مقابل ایران نیز در حوالی بندر جاسک کشتی 

انگلیسی را توقیف کرد، بودند. مهر

االخبار:

 سازمان ملل برای حل بحران یمن، دست به دامن تهران شد
فرجی راد 

»عین االسد« درس عبرتی برای آمریکا شد

بازتاب سخنان رهبر معظم انقالب در رسانه های عربی


