
موج سواری نتانیاهو با فضاسازی 
روانی-رسانه ای ضد انقالب

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی هم با فضاسازی 
جریان های ضدانقالب درباره حکم اعدام ۳ محکوم 
امنیت��ی همراه ش��د. بنیامین نتانیاهو در حس��اب 
کاربری خود در توئیتر به زبان فارسی نوشت: »سه 
ج��وان ایرانی محکوم به اعدام ش��ده اند. تنها جرم 
آن ها این اس��ت: خواس��ت آن ها برای زندگی بهتر 
و کرامت. مردم ایران شایس��ته بهتر از این هستند. 

اعدام نکنید.
دو روز پی��ش دونال��د ترامپ« پیامی ب��ا مضمون 
مشابه منتشر کرده بود او در توئیتر نوشت: سه نفر 
در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به 
مرگ ش��ده اند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار 
اس��ت. اعدام این س��ه نفر پیامی اس��فناک به دنیا 

می فرستد و نباید انجام شود. #اعدام_نکنید.
 صداوسیما 

دیدار عراقچی با عبداهلل عبداهلل 
عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران با عبداهلل عبداهلل دیدار و گفت و گو 
کرد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران که در رأس هیأتی 
به کابل سفر کرده بود در ادامه رایزنی ها با مقامات 
افغانس��تان با عبداهلل عبداهلل رئیس ش��ورای عالی 
مصالحه ملی افغانس��تان دی��دار و گفت و گو کرد.  
در این دیدار عبداهلل با تشکر و قدردانی از کمک ها 
و حمایت های همیشگی جمهوری اسالمی ایران و 
خوش آمدگویی به عراقچی، درباره آخرین  تالش ها 
برای دست  یافتن به صلح و آغاز مذاکرات گزارشی 

را ارائه کرد.  
عراقچ��ی نیز در ای��ن دیدار، ب��ا قدردانی از رئیس 
ش��ورای عالی مصالحه  ملی افغانس��تان و اطمینان 
از ادام��ه کمک های جمهوری اس��المی ایران برای 
افغانس��تان حمایت جمهوری اس��المی ایران را از 
تالش ه��ای صلح به رهبری ش��ورای عالی مصالحه  
مل��ی اعالم کرد. همچنین در ای��ن دیدار دو طرف 
برق��راری صلح و امنی��ت در افغانس��تان را به نفع 
صلح و ثب��ات منطقه  و جه��ان و گام متین در راه 
همگرایی منطقه ای، رشد و توسعه  اقتصادی و مبارزه 

با هراس افکنی و قاچاق مواد خواندند.   ایرنا 

تأکید سفیر ایران بر آمادگی تهران 
برای کمک به لبنان

سفیر ایران در بیروت اعالم کرد، ایران برای کمک 
به لبنان آماده است و قصد مداخله در امور داخلی 
این کش��ور را ندارد. محمد جالل فیروزنیا در ادامه 
تصری��ح کرد، ایران ب��رای کمک به همه طیف های 
ملت لبنان آماده اس��ت و دیدار با اسقف مسیحیان 
مارونی از همین رو انجام شده است. وی افزود: در 
این دیدار بر موضع ای��ران مبنی بر تقویت وحدت 
ملی لبن��ان تأکید کردم. ما برای منافع ملت لبنان 
در کن��ار دولت این کش��ور ایس��تاده ایم و در امور 

داخلی لبنان دخالت نمی کنیم.
وی که با ش��بکه المن��ار لبنان مصاحب��ه می کرد، 
گف��ت: معتق��دم فرصتی که امروز ب��رای همکاری 
وجود دارد بیشتر بوده و امیدواریم که این آمادگی 

از سوی لبنان نیز وجود داشته باشد
فیروزنیا اضافه کرد: ما آماده کمک به لبنان درباره 
هر چی��زی که ب��ه آن احتی��اج دارد هس��تیم اما 
نمی خوایم که دولت لبن��ان را در تنگنا قرار دهیم 
چون برخی طرف ها هس��تند ک��ه مانع از همکاری 

میان دو کشور هستند.  باشگاه خبرنگاران

ادعای یک مقام اروپایی 
یک مقام اروپای��ی از نگرانی اتحادیه اروپا از تالش 
رژیم صهیونیستی برای ایجاد مناقشه میان ایران و 
آمریکا پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ 

این کشور خبر داد.
 یک مقام اتحادیه اروپا، که نخواست هویتش افشا 
ش��ود، می گوید رژیم صهیونیستی ممکن است در 
تالش برای س��وق دادن آمریکا به س��مت درگیری 
نظام��ی با ایران پیش از انتخابات نوامبر باش��د.این 
مق��ام اتحادی��ه اروپ��ا در گفتگو پای��گاه آمریکایی 
بیزنس اینسایدر ضمن ابراز نگرانی گفت: می ترسم 
نقشه فعلی اسرائیل فعلی، تحریک ایران به واکنش 
باش��د که در ص��ورت بقای دونال��د ترامپ در کاخ 

سفید، می تواند به تنش نظامی تبدیل شود.
بیزنس اینسایدر به نقل از این مقام اروپایی گزارش 
داد دول��ت احتمال��ی جو بایدن تمای��ل کمتری به 
ماجراجویی ه��ا و ماموریت های س��ری برای انفجار 

تاسیسات هسته ای خواهد داشت.
 باشگاه خبرنگاران

اخبار گزارش

درحال��ی تفاهم نامه بین المللی ای��ران و چین با یک نگاه 
واقع بینانه می تواند به توس��عه مناس��بات میان دو کشور 
کم��ک و تحول اقتصادی بزرگی برای ملت ایران به ارمغان 
آورد ک��ه ناظران سیاس��ی بر این باورن��د؛ برخی با واکنش 
های منفی به این توافق نامه تالش دارند تا این همکاری و 

توافق نامه امضا نشود.
به بیان دیگر باید اذعان داشت مخالفت برخی ها نه از سر 
دلس��وزی بلکه با نیات مغرضانه و البته شاید برخی از روی 
ناآگاهی سعی دارند جمهوری اسالمی ایران را از این توافق 
محروم کنند، توافقی که قابل مقایسه با برنامه جامع اقدام 
مش��ترک نیس��ت و در برخی جهات ممکن است ، جبران 

امضای توافق هسته ای را نیز در برداشته باشد.
برجام یا »برنامه جامع اقدام مش��ترک« پاسخی به منازعه 
چندین ساله بین ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای صلح 
آمی��ز ایران بود که از س��ال ۲۰۰۲ و ب��ا کنفرانس خبری 

گروهک تروریستی منافقین در واشنگتن آغاز شد.
تفاهم نامه راهبردی همکاری ایران و چین را می توان نتیجه 
نگاه واقع گرایانه هر دو کشور به شرایط بین المللی دانست. 
واقعی��ت این اس��ت که ای��ران و چین در طول 4۰ س��ال 
گذشته همکاری های گسترده ای در حوزه های گوناگون در 
مباحث نظامی و راهبردی س��امان داده اند که نقطه شروع 
آن به پیروزی انقالب اس��المی و تش��کیل نظام جمهوری 

اسالمی ایران بازمی گردد.
هس��ته اصل��ی روابط ای��ران و چین در ده��ه 8۰ میالدی 
خرید س��الح بود. ایران به عنوان یک کشور انقالبی درگیر 
جنگ س��همناکی با رژیم بعثی عراق بود و چین از معدود 
کش��ورهایی بود که حاضر به فروش س��الح ب��ه ایران بود. 
جنگنده ه��ای اف-7، تانک های تی��پ 56 و همچنین انواع 
توپخانه س��نگین و موشک های بالستیک کوتاه برد و کروز 
موس��وم به کرم ابریش��م بخش��ی از این خریدها محسوب 
می ش��د. در س��ال های بعد نیز عالوه بر خرید تس��لیحات، 
همکاری های هسته ای نیز به لیست حوزه های عالقه مندی 
دو طرف اضافه شد. کمک های پکن نقش مهمی در توسعه 
برخی زیرس��اخت های هس��ته ای ایران همچون تأسیسات 
تبدیل کیک زرد به گاز هگ��زا فلوراید اورانیوم در اصفهان 
داش��ت. با گذشت زمان و رشد گسترده اقتصادی چینی ها 
در دهه اول قرن بیس��تم، اقتصاد ب��ه وجه اصلی روابط دو 
طرف تبدیل شد. ایرانی ها به شدت عالقه مند بودند تا چین 
نقش اصلی در فروش نفت ایران را بر عهده بگیرد. در کنار 
این توس��عه بخش مهمی از میدان ه��ای نفتی در ایران از 

جمله میدان نفتی یادآوران به ش��رکت های چینی سپرده 
ش��د.  با وجود این که همکاری های دو طرف ایران و چین 
از تنوع باالیی برخوردار بود، اما هیچ گاه در قالب یک تفاهم 
بلندمدت به اجرا درنیامد. ش��اید علت این مسئله را بتوان 
در عدم نیاز دو طرف به چنین تفاهمی دانست. با این حال 
رویدادهای چند سال اخیر ایران و چین را همانند تهران و 

مسکو به یک نقطه همکاری راهبردی رساند.
 نزدیک��ی ایران و چین بر خالف برجام که ناش��ی از نوعی 
بازدارندگی دوطرفه بین ایران و آمریکا بود، بر اس��اس یک 
نیاز مش��ترک و در واقع »منافع مش��ترک« صورت گرفته 
اس��ت. در حقیقت م��دل نزدیکی روابط ته��ران و پکن به 
ش��دت به نزدیکی روابط ایران و روس��یه در س��ال ۲۰15 
شبیه است. زمانی که فشار غرب بر روی روسیه در اوکراین 
منجر به واکنش مس��کو در بازگردان��دن حاکمیت خود بر 
کریمه شد. از س��وی دیگر تجمع تروریست ها در سوریه و 
تهدیده��ای پیدا و پنهان غرب در خصوص هجوم احتمالی 
به مرزهای سوریه پس از سقوط دمشق سبب شد تا مسکو 
در کن��ار تهران و دمش��ق ائتالفی را ب��رای مقابله با خطر 

تروریسم تشکیل دهند.
در خصوص چین نیز از سال ۲۰17 و با انتشار سند امنیت 
مل��ی آمریکا پکن هدف فش��ارهای اقتصادی آمریکا گرفته 
است. این فش��ارها در ابتدا ماهیتی اقتصادی داشت اما به 
تدریج موضوعاتی امنیتی همچون خودمختاری هنگ کنگ، 
مساله س��ین کیانگ و ادعاهای ارضی پکن در دریای چین 

جنوبی نیز بدان اضافه است.
آنگونه که فارس نوش��ته؛ ایران نیز که با فش��ار تحریم های 
یکجانب��ه آمری��کا در حوزه اقتصادی روبه رو اس��ت و دیگر 
امی��دی به غرب حداق��ل در میان مدت ن��دارد، چین را به 
عنوان یک ش��ریک اقتصادی انتخ��اب کرده که می تواند با 

آن روابط راهبردی داشته باشد.
به ای��ن ترتیب محور مس��کو-پکن-تهران که تنها بر روی 
تحلیل ه��ای ذهن��ی جای داش��ت امروز م��ی رود که یک 
واقعیت جدی تبدیل ش��ود. از آنجا که این تفاهم بر اساس 
یک نیاز مش��ترک در فضای امروز دنیا شکل گرفته است، 
پایداری بس��یار بیشتری نس��بت به توافقی همانند برجام 

دارد که بر اساس نوعی آتش بس موقت شکل گرفت.
البت��ه در ای��ن مس��یر موانع ج��دی همچ��ون تفاوت های 
فرهنگی بین دو کشور وجود دارد. در ایران همچنان تصور 
دقیقی از چین به عنوان یک قدرت بین المللی وجود ندارد 
و ماهیت کمونیس��تی این کشور نیز به برخی بدبینی ها در 

افکار عمومی دامن زده است.
عالوه بر این یک جناح قدرتمند غرب گرا – همان جناحی 
ک��ه همواره عقب نش��ینی در برابر غ��رب را توصیه می کند 
- در بی��ن اف��کار عمومی و نخبگان ایران��ی وجود دارد که 
همچنان نس��بت به گسترش روابط با بلوک شرق معترض 
اس��ت و آن در مقابل مزیت های اثبات نشده ارتباط با غرب 
بی فایده می داند. با وجود این اراده دو کشور برای گسترش 
همکاری ها چش��م انداز هیجان انگیزی از روابط دو کش��ور 
ارائه می دهد. بر خالف برجام که تضاد منافع در بهره گیری 
طرف های مختلف از برداش��ته شدن تحریم ها امکان ادامه 
آن را ب��ا مش��کل روبه رو کرده ب��ود، در م��ورد تفاهم نامه 
همکاری ایران و چین امکان بهره مندی دو طرف به صورت 

یکسان وجود دارد.
ای��ران به عن��وان ابرق��درت ان��رژی منطق��ه خاورمیانه و 
اتصال دهنده آسیا به آفریقا لنگر مناسبی برای حفظ امنیت 
ان��رژی برای چین اس��ت و در نقطه مقاب��ل پکن به عنوان 
یک ابرق��درت اقتصادی که در آینده به قدرت اول دنیا در 
حوزه تولید ناخالص ملی تبدیل خواهد شد، می تواند موتور 
محرکی برای حرک��ت اقتصاد ایران باش��د.بهبود وضعیت 
اقتصادی همان امیدی بود که ایران به برجام برای آش��تی 

اقتصادی با غرب داشت و هرگز محقق نشد.
این چش��م انداز به طور حتم برای آمریکا هراس آور خواهد 
بود. واش��نگتن امی��دوار بود که بتواند ایران را با اس��تفاده 
از فش��ارهای اقتصادی به زان��و درآورده و یک توافق جدید 
ب��ا ته��ران به امضا برس��اند. با این حال هم اکن��ون نه تنها 
هیچ دس��تاوردی برای مذاکره مجدد بر س��ر برجام حاصل 
نش��ده است، بلکه تهران به سمت چین برای یک همکاری 
راهبردی حرکت کرده اس��ت؛ اتفاقی که به گفته »استفان 
والت«، اس��تاد رواب��ط بین الملل دانش��گاه ه��اروارد، تنها 
سیاس��ت پامپئو و ترامپ برای فش��ار حداکثری به تهران 

می توانست آن را رقم بزند.
و البت��ه در پایان تذکار این واقعیت خالی از لطف نیس��ت 
که اگر روابط راهبردی با چین زودتر از این در دس��تور کار 
قرار می گرفت و نگاه به ش��رق، زودتر از اینها جای سیاست 
نگاه به غرب برخی دولتم��ردان را گرفته بود، این احتمال 
جدا وجود داش��ت که سیاست فش��ار حداکثری واشنگتن 
در نطفه خفه ش��ود. اگ��ر در آمریکا امثال بولتون، پامپئو و 
شخص ترامپ عامل ش��کل گیری سیاست فشار حداکثری 
بودند، در ایران نیز این غرب گرایان بودند که زمینه را برای 

آنها فراهم کردند.  فارس

ابراهیم کاراگول،تحلیل گ��ر متوهم ترکیه در 
نوش��ته های خود،با آس��مان و ریسمان بافی و 
طرح ادع��ای واهی و بی پایه،ب��ه دنبال لطمه 
زدن به روابط دو کش��ور ب��رادر منطقه یعنی 
ایران و ترکیه اس��ت، موضوع��ی که مقامات 

آنکارا باید به آن توجه کنند.
سپهر مطبوعاتی و رسانه ای ترکیه در دهه های 
گذشته،س��تاره های بسیاری در حوزه فعالیت 
روزنامه ای،رادیویی و تلویزیونی به خود دیده 
و برخ��ی از پیشکس��وت ها و روزنامه ن��گاران 
مس��تقل و حرف��ه ای ای��ن کش��ور،در ت��راز 
تحلیل گران و نویس��ندگان بزرگ جهان قلم 
می زنن��د. اما در ای��ن میان،روزنام��ه نگاران 
و نویس��ندگانی هس��تند که صرفاً به منظور 
خودنمایی و برای رس��یدن به منافع فردی و 
کسب دستمزدهای باالتر،همچون بوق حزبی 
عمل ک��رده و بدون توجه ب��ه اهمیت روابط 
منطق��ه ای ترکی��ه و موقعیت این کش��ور در 
جهان اس��الم،به طور مداوم بر اساس تئوری 
توطئه و دشمن تراشی،دس��تگاه دیپلماس��ی 

ترکیه را در شرایط سختی قرار می دهند.
یکی از این نویسندگان،ابراهیم کاراگول،سردبیر 

روزنامه ینی ش��فق،از روزنامه ه��ای تحت امر 
حزب عدالت و توس��عه در ترکیه اس��ت. این 
تحلیل گر متوهم ترکیه در نوشته های خود،با 
آسمان و ریسمان بافی و طرح ادعاهی واهی و 
بی پایه،به دنبال لطمه زدن به روابط دو کشور 

برادر منطقه یعنی ایران و ترکیه است.
او به تازگ��ی،در یکی از تحلیل های خود،پس 
از بروز درگیری بین جمه��وری آذربایجان و 
ارمنس��تان،ادعاهای مضحک��ی مط��رح کرده 
و نوش��ته اس��ت: اگ��ر روس��یه و ام��ارات،در 
قفق��از جبه��ه جدی��دی بگش��ایند،ایران به 
و  آذربایجان،داغس��تان  می ریزد،جن��وب  هم 
ش��مال قفقاز به هم می ری��زد. خط ارمنی – 
ایران،مسدود شده و ارمنستان کوچک خواهد 
ش��د. می خواهند ترکی��ه را از خاورمیانه دور 
ک��رده و ما را به س��مت آس��یای میانه ببرند. 
باش��د! در ه��ر دو جبه��ه خواهیم ب��ود. این 
ادعای مضحک س��ردبیر ینی ش��فق در حالی 
بیان ش��ده که اوالً جمهوری اسالمی ایران به 
شکل رس��می برای حل تنش بین ارمنستان 
و آذربایجان،داوطلبان��ه آمادگی خود را برای 
میانجی گری اع��الم کرده و برخالف مقامات 

ترکیه به ش��کل یک طرفه ب��ه میدان نرفته و 
هیچکدام از طرفین را تهدید نکرده است.

دوم این که روسیه و ترکیه روابط خوبی دارند 
و معلوم نیس��ت این روزنامه نگار وابس��ته به 
اتاق فک��ر حزب حاکم ترکیه ب��ا چه منطقی 
به دنب��ال اثبات ش��کل گی��ری توطئه علیه 
ترکی��ه با ش��راکت پوتی��ن و بن زاید اس��ت. 
س��فارت ایران در آنکارا نیز در پاس��خ به این 
قلم  به  مزد تفرقه افکن نوش��ته است: بعضی ها 
برای خراب کردن روابط دو کش��ور دوست و 
برادر یعنی ای��ران و ترکیه،هر چیزی را بهانه 
میکنن��د. فقط کس��ی که در تئ��وری توطئه 
غ��رق اس��ت و دچار ذهنیات خش��ک و دگم 
ش��ده،می تواند با ربط دادن ای��ن فاکتورهای 
بی ربط،تحلیل سیاسی ارائه دهد. البته سابقه 
خصوم��ت و کینه ورزی کاراگول نس��بت به 
ایران به س��الیان قب��ل بازمی گردد و حتی در 
داخل ترکیه نیز،تحلیل گران و روزنامه نگاران 
نوش��تههای  ب��ا  او  ک��ه  بس��یاری،معتقدند 
جنجالی،بی پای��ه و تفرقه افکنانه،ب��ه رواب��ط 

ترکیه لطمه می زند. 
روزنام��ه  تحیل گ��ران  از  یل��درم  ک��رم 
آیدنلک،معتقد اس��ت که کاراگول و یوس��ف 
کاپالن،عماًل روزنامه ینی ش��فق را به مرکزی 
برای ایران س��تیزی و ضدیت با ایران تبدیل 
کرده و همواره در نوشته های خود به شکلی،با 
ای��ران عناد می ورزند. این در حالی اس��ت که 
ترکی��ه در تمام مع��ادالت منطقه،نیازمند به 

داشتن رابطه دوستانه با ایران است.
 1969 س��ال  متول��د  کاراگ��ول  ابراهی��م 
میالدی،پ��س از کس��ب مدرک کارشناس��ی 
حقوق،مس��تقیماً در س��ال 1995 می��الدی 
ب��ه روزنام��ه ینی ش��فق رفته و هیچ س��ابقه 

علمی،تحقیقاتی و رسانه ای دیگری ندارد.

او در س��ال ۲۰11 میالدی به عنوان سردبیر 
ین��ی ش��فق انتخاب ش��د و تقریب��اً در همه 
س��فرهای خارجی،عض��و ثاب��ت تی��م همراه 
رجب طیب اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه و 
رهب��ر حزب عدالت و توس��عه اس��ت. او یکی 
از روزنامه ن��گاران هیجانی و غوغاگری اس��ت 
ک��ه در م��ورد رویداده��ای مختلف،هم��واره 
بس��یار تند،عجوالن��ه و ب��ر اس��اس نُرم های 
روزنامه ن��گاران قدیمی تبلیغات گرا و جنجال 

آفرین،تحلیل می نویسد.
ب��ا ای��ن حال،رس��انه های ترکی��ه هیچ��گاه 
تحلیل ه��ای او را ب��ه اندازه روزنام��ه نگاران 
عبدالقادر سلوی،حس��ن  قدیم��ی  همچ��ون 
جمال،احمد هاکان،طاها آک یول،عبدالرحمان 
دلپ��اک و دیگران جدی نمی گیرند و با وجود 
هم��ه جنجال ها و اظهار ارادت های اغراق آمیز 
ب��ه اردوغان،نتوانس��ته آب��رو و اعتب��اری در 
رس��انه ها به دس��ت بی��اورد. کاراگول،چندی 
پیش،در مورد ویروس کرونا،تحلیلی نوش��ت 
که از س��وی اغل��ب رس��انه های منطقه مورد 
توجه قرار گرف��ت و خوانندگان آن مطلب،او 

را به تمسخر گرفتند.
ادعای س��ردبیر جنجالی ینی ش��فق در مورد 
کرون��ا،در فضای مجازی نیز تمس��خر فراوانی 
ب��ه دنبال داش��ت. او نوش��ته بود:»حاال همه 
می دانیم که این ویروس،س��اخته شده تا نژاد 
برگزی��ده خود را به وجود بیاورند و این همان 

چیزی است که سال ها در فیلم ها دیده ایم.«
کاراگول در اغلب تحلیل های خود به این شکل 
عمل میکند:1.ترکیه و حزب عدالت و توسعه 
را در کانون تمام تحوالت منطقه و جهان قرار 
داده و ت��الش می کن��د بی ربط  ترین رویدادها 
را ب��ه مثاب��ه تالش برای دش��منی با ترکیه و 
لطمه زدن به حزب حاکم این کش��ور نش��ان 

دهد.۲.در زبان و ادبیات بس��یار تند و شعاری 
خود،به جای ارائه استدالل،چیزی جز شعار و 
تهدید،تحویل خوانندگانش نمی دهد و همواره 
با اس��تفاده از ضمیر»ما«،خ��ود را از موضعی 
نش��ان می دهد که گویی از طرف ترکیه علیه 
همه جه��ان موضع گیری می کن��د و تصمیم 
می گیرد.۳.خش��م و کینه و آتش بار کاراگول 
علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
حد و مرزی ندارد و در هیچکدام از رسانه های 
ترکیه،نمی توان نویسنده ای یافت که به اندازه 
کاراگول،عربستان و امارات را به اسراییل ربط 
داده و این دو کش��ور را ب��ه عنوان بزرگترین 
دش��منان جهان اس��الم معرفی کند.4.وقتی 
پای س��وریه به میان می آید،ب��ا تمام وجود،از 
تم��ام معارضین س��وری حمایت ک��رده و به 
تندی علیه دولت دمشق می نویسد.5.در حوزه 
ترکمان های عراق و س��وریه،عماًل آنها را علیه 
کردها و اعراب  تحری��ک می کند. 6.در مورد 
ق��د و قواره قدرت و تاثی��ر ترکیه بر معادالت 
منطقه و جهان،بس��یار اغراق آمیز و بی منطق 
قلم می زند و واقعاً اگر دس��تگاه دیپلماس��ی 
ترکیه بخواهد به تحلیل های او به شکل جدی 
توجه کند،این کش��ور باید با تم��ام دنیا وارد 
جنگ ش��ود و تمام قارهها را به اش��غال خود 
درآورد. در پایان باید گفت،در شرایطی که در 
چند سال گذشته،در رسانه های ایران،شاهد 
انتشار مطالب زیادی در تاکید بر حفظ روابط 
تهران – آنکارا بوده و هستیم،بهادادن به آثار 
و تحلیل ه��ای چنی��ن تحلیل گری از س��وی 
دولت و حزب حاکم ترکیه،قابل قوبل نیس��ت 
و حتی بهتر اس��ت با توجه به حجم کینه این 
فرد نس��بت به ایران،در سفر مقامات برجسته 
آنکارا به تهران،چنین عنصری حضور نداشته 

باشد.  تسنیم 
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واکنش موسوی به جنایت جدید عربستان علیه مردم یمن 
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران جنایت جدید 
هواپیماهای نظامی ائتالف به رهبری عربس��تان س��عودی در هدف قرار 
دادن مراس��م عروس��ی در ش��هرهای الحجه و الجوف یمن را به شدت 
محکوم کرد. س��ید عباس موس��وی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان 

قربانیان این حمله هوایی اظهار داشت: متاسفانه جنایات جنگی نیروهای 
نظامی ائتالف در یمن در پناه س��کوت و بی تفاوتی جامعه بین الملل ادامه 

دارد. موس��وی از مجامع بین المللی و حقوق بشری خواست به هر طریق ممکن 
مانع از استمرار این جنایات از سوی هواپیماهای سعودی در حق یمن شوند. 

سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی تاکید کرد: کشورهای حامی تسلیحاتی نیروهای 
مهاجم به یمن در این جنایات ش��ریک بوده و بای��د در قبال اینگونه حمایتهای 

خود به جامعه بین المللی و مردم یمن پاسخگو باشند. وزارت امور خارجه 

فرانسه خواستار بازگشت ایران به اجرای کامل برجام شد
وزارت خارجه فرانسه گفته ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه این کشور 
در س��فر به کویت بر ضرورت »بازگشت« ایران به اجرای کامل تعهدات 
هس��ته ای خود در برجام تأکید کرده اس��ت.  وزارت خارجه فرانسه در 
این بیانیه تصریح کرده لوریان روز 16 جوالی )پنجش��نبه( در کویت با 
»شیخ احمد ناصر المحمد الصباح«، وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

در این بیانیه درباره رایزنی های وزرای خارجه دو کش��ور آمده اس��ت: او بار 
دیگر هدف ما برای حفظ توافق وین و ضرورت بازگشت ایران به پایبندی کامل 

به تعهداتش در این توافق را مورد تأکید قرار داد.
برنام��ه جامع اقدام مش��ترک« یا برجام، تیرماه س��ال 1۳94 میان ایران و پنج 
کش��ور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل )آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و 

چین( به عالوه آلمان )موسوم به گروه 1+5( حاصل شد. تسنیم 

ترور سردار سلیمانی از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود
مش��اور امنیت ملی س��ابق آمریکا در مصاحب��ه  ای تصریح کرد، دولت 
دونالد ترامپ از مدت ها قبل از اجرای عملیات ترور س��ردار س��لیمانی 
ب��رای آن برنامه ریزی کرده بود. ج��ان بولتون گفت: من وارد جزئیات 
مربوط به ترور س��ردار س��لیمانی نمی ش��وم اما وقتی شاهد عملیاتی 

هس��تید که نتایجی به همراه دارد اینکه فکر کنید دستور این عملیات 
از چند روز قبل صادر ش��ده، اشتباه است. برخی اوقات، برای انجام کارها 

از مدت های طوالنی قبل مقدمه چینی می ش��ود و زمان دقیق اجرا به ش��رایطی 
بس��تگی دارد که مربوط به حوادث چند روز قبل تر نیستند. ارتش آمریکا بامداد 
1۳ دی م��اه 1۳98 ط��ی یک عملیات تروریس��تی به دس��تور »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور این کش��ور، سردار س��لیمانی و شماری از همراهان ایشان از جمله 

المهندس را لحظاتی بعد از ترک فرودگاه بغداد به شهادت رساند. فارس   

ارزیابی از واکنش های منفی به توافق ایران و چین

توافق تهران – پکن خاری در چشم مخالفین

توهمات سردبیر ینی شفق و لطمه ای که به روابط  تهران – آنکارا خواهد خورد


