
ترور سردار سلیمانی اقدام جنگی بود
س��ه نفر از کارشناسان حقوقی و سیاسی آمریکایی 
طی س��خنرانی در اندیشکده ای ضمن اقدام جنگی 
توصیف ک��ردن ترور فرمانده ش��هید نیروی قدس 
س��پاه پاس��داران، گفتند متاس��فانه رئیس جمهور 

آمریکا به تنهایی قدرت آغاز جنگ را دارد.
همزم��ان ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه موع��د انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و افزایش نگرانی های داخل 
این کش��ور از احتمال کشیده شدن ایاالت متحده 
به جنگی جدید به دستور دونالد ترامپ در صورت 
پیروزی مجدد در انتخابات، سه کارشناس حقوقی 
در اندیش��کده پراجکت اس��فییر به بررسی توانایی 
ش��خص رئیس جمهور آمریکا برای صدور دس��تور 

خودسرانه آغاز جنگ با یک کشور پرداختند.
در این نشس��ت »جین هیلی« معاون اندیش��کده 
»ِکیت��و«، »دیوید ریوکین« عضو ش��رکت حقوقی 
»بِیکر هاس��تتلر« متشکل از ۱۰۰۰ وکیل با قدمت 
بیش از یک قرن و »مارگارت تیلور« همکار محقق 
در اندیش��کده »بروکینز« به ارائه دیدگاه های خود 
درب��اره جنبه ه��ای حقوق��ی اعالن جنگ توس��ط 
رئیس جمه��ور آمریکا ب��ا محوریت موض��وع ترور 
جنایتکارانه س��ردار س��پهبد حاج قاس��م سلیمانی 
فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی ایران پرداختند.
به نوش��ته وبگاه این اندیشکده، جین هیلی با بیان 
اینک��ه رئیس جمهور آمریکا ب��ه تنهایی قدرت آغاز 
جنگ با یک کش��ور دیگر را دارد، گفت: متاس��فانه 
اینطور است... اگر دونالد ترامپ روزی با ُخلق کج از 
خواب بیدار می ش��د و آن روز تصمیم می گرفت که 
دس��تور حمله هوایی به ایران یا کره شمالی صادر 
کن��د، ارتش نیز از آن دس��تورات تبعیت می کرد و 
بدون ش��ک موش��ک ها به پرواز در می آمدند. با این 
حال ما باید با عواقب این اقدام دس��ت و پنجه نرم 

می کردیم.
با این حال دیوید ریوکن در توجیه ترور جنایتکارانه 
سردار شهید س��لیمانی به دستور مستقیم ترامپ، 
مدعی ش��د: در ای��ن مورد، یک مس��ئول ایرانی را 
داری��م که جنگ��ی را علیه ای��االت متحده رهبری 
می کن��د،  آیا نمی توانی��م او را از س��ر راه برداریم؟ 
این بی معنی اس��ت. به عنوان یک مس��ئله حقوقی 
و عملی، تمام سناریوهای وحشتناکی که منتقدان 
ترور س��ردار س��لیمانی ترس��یم کرده بودند، جامه 

واقعیت به خود نپوشید.
بر این اس��اس، هیلی اما در مخالفت با این استدالل 
ریوکین توضی��ح داد: نمی توانید ای��ن اصل را به هر 
کش��وری تعمی��م دهید. ب��رای مثال، م��ا در جریان 
مباحثات اس��تیضاح ترامپ ش��نیدیم موش��ک های 
جاوِلین که ما به اوکراین ارائه کرده ایم، قاتل تانک های 
روسی هستند. آنها روس ها را می کشند. خب اگر آنها 

تعداد زیادی از روس ها را به قتل برسانند. 
ریوکین با ادعای اینکه آمریکا به مدت طوالنی است 
که با ایران در جنگ اس��ت، مدعی شد: اما ما تازه 
اقدامات خ��ود را افزایش دادیم. آنها با ما در جنگ 
بودند. اگر از من به عنوان یک وکیل بپرس��ید، هم 
از نظر قوانین بین المللی و هم از نظر قانون اساسی 
آمریکا، ترور سردارس��لیمانی یک اقدام جنگی بود. 
اما آنها با ما در جنگ هستند. پس مشکل کجاست؟! 
تیلور اما اینگونه پاسخ داد: مشکل اینجاست که در 
کل، آمریکایی ها نمی خواهند در خاورمیانه با ایران 
وارد جنگ ش��وند. مش��کل ترور سردار سلیمانی از 
نظ��ر من این اس��ت که عواقب آن مش��خص نبود. 
چیزی ک��ه اعضای کنگ��ره و آمریکایی هایی که با 
آنها صحبت می کردم نگرانش بودند، این بود که آیا 
این اقدام ما را به جنگ گس��ترده تری با ایران وارد 

می کند؟  فارس 

اخبار گزارش

منطق��ه تحمل یک جن��گ تمام عی��ار دیگ��ر را ندارد، به 
اندازه کافی ملتهب اس��ت و دو کش��ور جمهری آذربایجان 
و ارمنس��تان باید ب��ه درگیری ها پایان دهن��د و با رویکرد 
دیپلماسی س��عی کنند اختالفات خود را حل کرده و کنار 

بگذارند. 
در درگیری ه��ای میان ایروان و باک��و، بارها مناطق مرزی 
ای��ران را نیز هدف خمپاره های طرفین قرار گرفته اس��ت،  
چنین وضعیتی غیر قابل قبول اس��ت و جمهوری اسالمی 
ایران ب��ه خاطر جلوگیری از وخیم تر ش��دن اوضاع به دو 

کشور هشدار داده به درگیری ها پایان دهند.
جمهوری اس��المی ایران معتقد است، ثبات منطقه و حل 
مناقش��ه "قره باغ" میان جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان 
صرفاً در چارچوب همکاری های منطقه ای میس��ر اس��ت؛ 
سیاست خارجی تهران در سال های گذشته در قبال مناقشه 
قره باغ، پیوسته سیاست مصالحه، تعادل و آشتی جویی بوده 
اس��ت و تهران تالش کرده تا در سیاست گذاری های خود، 
سیاست متوازن سازی و خط مش��ی حل وفصل اختالفات 

کشورهای همجوار را دنبال کند.
بار دیگ��ر درگیری ه��ا در منطقه مورد مناقش��ه "قره باغ" 
می��ان جمه��وری آذربایجان و ارمنس��تان ش��دت گرفته 
اس��ت؛ ناظران سیاسی می گویند حضور رژیم صهیونیستی 
موجب اختالفات بین این دو کشور شده است و هم اکنون 
اختالفات رخ داده میان س��اکنان قره باغ و ارمنس��تان به 
کانون بحران بین ایروان و باکو تبدیل شده و جنگ را برای 

دو کشور محتمل کرده است.
در حقیق��ت منطقه قره باغ کوهس��تانی )ناگورنو قره باغ( بار 
دیگ��ر پس از س��ه ماه، صحن��ه درگی��ری نیرو های ارتش 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. جمهوری آذربایجان 
دو روز پی��ش از آغ��از درگیری ها در خط��وط مقدم جبهه 
با ارمنس��تان خبر داد و ایروان نی��ز وضعیت جنگی اعالم 

کرده است.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ بر سر 
کنترل منطقه کوهس��تانی قره باغ درگیر شده اند و آخرین 
درگیری های مس��لحانه این دو کشور در ماه ژوئیه آغاز شد 
و هر دو طرف تلفاتی را گزارش دادند. اکنون درگیری بین 
دو کشور بار دیگر شدت گرفته است. در همین ارتباط باکو 
و ای��روان به طور جداگانه با ص��دور بیانیه هایی یکدیگر را 

متهم به آغاز این درگیری کردند. 
نخس��ت وزارت دفاع جمهوری آذربایج��ان در بیانیه خود 
نیرو های ارمنس��تان را به آغاز عملیات متهم کرد و پس از 
آن نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان هم اعالم کرد 
که جمهوری آذربایجان آغاز کننده حمله بوده اس��ت. این 
حمالت که به طور عمده در مناطق مس��کونی مرزی اتفاق 
افت��اد و بار دیگر موجب بروز خس��ارت های جانی و مالی و 

کشته شدن چندین فرد غیرنظامی شد.
گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که، نیرو های ارمنس��تان با 
استفاده از سالح های سنگین از جمله آتش سنگین توپخانه 
مواض��ع واحد های ارتش جمه��وری آذربایجان را در امتداد 
مناطق مرزی و نیز روس��تا های مرزی قاپانلی؛ شهرس��تان 
ترت��ر، چیراغل��ی و ارتا قروند؛ شهرس��تان آق��دام، آلخانلی 
و ش��کوربیکلی؛ شهرس��تان فضولی و جوج��وق مرجانلی؛ 
شهرس��تان جبرای��ل را مورد هدف ق��رار داده که بر اثر آن 

تعدادی از افراد غیر نظامی کشته و یا زخمی شده اند.
وزارت دف��اع جمه��وری آذربایج��ان درب��اره وضعی��ت این 
درگیری های نظامی اعالم کرد: ارتش ارمنس��تان خسارات 
جانی و مادی زیادی متحمل شده است و ماشین های جنگی 
دشمن، سیستم های موشکی و توپخانه ای آن ها منهدم شده 
است. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در فیس بوک 
خود اعالم کرد که شورای امنیت ملی این کشور فورا تشکیل 
جلس��ه خواهد داد تا درباره درگیری ه��ای نظامی اخیر این 

کشور با جمهوری آذربایجان تصمیم گیری کند. 

بنابر اعالم نخس��ت وزیر ارمنس��تان، ش��ورای امنیت ملی 
این کش��ور با تش��دید تنش ها تصمیم به تش��کیل جلسه 
اضطراری گرفته اس��ت. پاشینیان گفته است که بعد از این 
جلس��ه دولت با اعالم حالت فوق العاده به بس��یج نیرو های 
خود برای مقابله با جمه��وری آذربایجان خواهد پرداخت. 
جمهوری آذربایجان نیز می گوید این ارمنستان بوده که به 
خاک این کش��ور تجاوز کرده و غیرنظامیان را مورد هدف 
قرار داده است. نخست وزیر ارمنستان نیز در پیامی خطاب 
به مردم کش��ورش گفت که برای دفاع از سرزمین مادری 

آماده باشند.

ماجرای قره باغ...
بحران قره باغ که در فوریه سال ۱۹۸۸ تبدیل به یک جنگ 
ویرانگر ش��د و تا مارس ۱۹۹۴ ادامه یافت، در ناحیه ای به 
همین نام در جنوب جمه��وری آذربایجان رخ داد. در این 
منطقه که عمده جمعیت آن ارمنی هس��تند، با پشتیبانی 
ارمنس��تان و مقابله جمهوری آذربایج��ان یک جنگ تمام 
عیار شکل گرفت و همانطور که عنوان شد حدود ۶ سال به 
طول انجامید که طی آن حدود ۳۵ هزار نفر کشته و بیش 

از ۸۰۰ هزار نفر نیز از منازل خود آواره شدند.
هر چن��د از همان ابت��دای درگیری در قره ب��اغ بازیگران 
زیادی از اروپا گرفته تا آمریکا و آس��یا وارد بحران ش��دند 
و طرح ه��ای زیادی را هم ارائه کردند، اما به نظر می رس��د 
تاکنون این طرح ها از جمله تاسیس کارگروه مینسک هیچ 
یک به نتیجه مطلوب خود نرس��یده و منطقه همچنان در 
حالت نه صلح و جنگ باقی مانده اس��ت. روسیه، فرانسه و 
آمریکا از س��ال ۱۹۹۷ میالدی ریاس��ت مشترک در گروه 
میانجی مینس��ک سازمان امنیت و همکاری اروپا ویژه حل 

مسالمت آمیز مناقشه قره باغ را بر عهده دارد.

موضع ایران در قبال بحران قره باغ 
در واکن��ش به ماجرای قره باغ و اختالفات میان آذربایجان 
و ارمنستان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
در گفت وگ��وی تلفنی جداگانه با جیح��ون بایراموف وزیر 
امور خارج��ه جمهوری آذربایجان و زهراب مناتس��کانیان 
وزیر امور خارجه ارمنستان ضمن اطالع از آخرین وضعیت 
و ش��رایط میدانی و همچنین ابراز نگرانی از شرایط بوجود 
آمده، دوطرف را به خویشتنداری، آتش بس و پایان فوری 
خصومت ه��ا و همچنین آغاز مذاکره در چارچوب حقوق و 

قوانین بین المللی دعوت کرد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان همچنی��ن آمادگی جمهوری 
اس��المی ایران برای اس��تفاده از تمام ظرفیت های خود به 
منظور برقراری آتش بس، آغاز گفت وگو و اس��تقرار صلح و 

آرامش را به دو طرف اعالم کرد.
همچنی��ن؛ س��خنگوی وزارت خارج��ه کش��ورمان درباره 

درگیری های نظامی بین آذربایجان و ارمنس��تان و برخورد 
دو راکت در پی درگیری آذربایجان و ارمنستان عنوان کرد: 
 اتفاق اصال خوبی نیفتاده است. وضعیت منطقه بیش از این 
تحمل این خش��ونت ها را ندارد. ما بالفاصله به دوستان در 
این دو کشور گفتیم که هر چه زودتر این غائله ختم شود و 

گفت وگوها آغاز شود برای هر دو طرف بهتر است.
وی گفت: جمهوری اس��المی ایران از همه ظرفیت خود در 
این راس��تا اس��تفاده می کند و با دقت کامل و نزدیکی و با 
حساسیت در حال پیگیری اتفاقات در منطقه هستیم و به 
طور مداوم با طرف های درگیر در ارتباط هس��تیم. قطعا به 
دنبال آتش بس فوری هس��تیم و ظرفی��ت خود را در این 

راستا فعال نگه خواهیم داشت.
وی ی��ادآور ش��د: البت��ه حل و فص��ل جامع و پای��دار این 
موضوع نیازمند همراهی تمامی طرف ها و کنش��گران این 
موضوع به ویژه این دو کش��ور است. ایران به طور جدی از 
نزدیک پیگیر تحوالت اس��ت. از طرفین جزییات بیشتری 
را خواس��ته ایم. ما نمی توانیم تحمل کنی��م در مرزهایمان 
درگیری ه��ای نظامی ادامه یابد و س��عی می کنیم با تمام 

توان به نقطه آرامش در این مرز هم برسیم.
مقام��ات کش��ورمان معتقد هس��تند؛ بحران قره ب��اغ باید 
براس��اس مذاکرات مسالمت آمیز و عادالنه دو طرف صورت 
بگیرد؛ ایران تنها کش��وری اس��ت که هم با ارمنس��تان و 
جمه��وری آذربایجان و هم با منطقه مورد مناقش��ه قره باغ 
دارای مرز مشترک زمینی است.  سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران در سال های گذشته در قبال مناقشه قره باغ، 
پیوس��ته سیاس��ت مصالحه، تع��ادل و آش��تی جویی بوده 
اس��ت و تهران تالش کرده تا در سیاست گذاری های خود، 
سیاست متوازن سازی و خط و مشی حل وفصل اختالفات 
کشورهای همجوار را دنبال کند.  از نگاه جمهوری اسالمی 
ایران، ثبات منطقه که الزمه آن حل مناقشه های موجود و 
جلوگیری از بروز زمینه برای هرگونه مناقشه جدید است، 
صرف��اً در چارچوب همکاری های منطقه ای میسراس��ت و 
نیروه��ای فرامنطق��ه ای در این مورد اق��دام مثبت و مؤثر 

انجام نداده یا قادر به انجام آن نیستند.
نمونه این وضعیت تالش چندین ساله  گروه مینسک برای 
حل مناقشه قره باغ است که تاکنون هیچگونه نتیجه عملی 

نداشته و فقط مذاکره برای مذاکره را در برگرفته است.
ایران، تش��دید درگیری ها در قره ب��اغ را موجب ناامنی در 
منطق��ه می داند و هم��واره خواهان توقف ف��وری هرگونه 
خش��ونت  و درگیری بوده است. از این رو؛ راه حل مناقشه 
قره باغ صرفاً صلح آمیز است و برای حل و فصل آن مبنایی 
جز روند مذاکرات وجود ندارد. در واقع ایران همواره بر این 
مس��ئله تأکید کرده که هیچ ی��ک از طرفین نباید به دنبال 

توسل به روش های زورگویانه و اقدامات نظامی برآیند.

مراجعه به کش��ورهای منطقه به عنوان میانجی می تواند به 
ش��کل گیری روند صلح یاری رس��اند. بر این اس��اس ایران 
ضمن اب��راز نارضایتی از مداخله بازیگ��ران غیر منطقه ای، 
هم��واره آمادگی خود را ب��رای انج��ام میانجی گری میان 

طرفین مناقشه اعالم کرده است.
جمهوری اس��المی ایران باید تالش کن��د تا هم در عرصه 
پیش��گیری از افزایش ابعاد مناقش��ه قره باغ و هم در عرصه 
مدیریت این بحران، نقش س��ازنده ای داشته باشد. چرا که 
مناقشه در کنار مرزهای کش��ورمان است و شعله ور شدن 
آن منافع و امنیت جمهوری اس��المی س��فیر اسبق ایران 
در آذربایجان در گفت وگو با باش��گاه خبرنگان دراین رابطه 
گف��ت: ت��ا وقتی که موضوع ق��ره باغ حل نش��ود، کماکان 
شاهد این قبیل درگیری ها خواهیم بود، البته بعید به نظر 
می رس��د که درگیری ها فراگیر شود و تبدیل به یک جنگ 
طوالن��ی ش��ود و احتماال بعد از چن��د روز با میانجی گری 
روس��یه و تالش هایی که ایران انجام می دهد، این مس��ئله 
موقت��ا فروکش می کن��د، اما باز هم این زخمی اس��ت که 

مجددا سر باز می کند.
پاک آیین تصریح کرد: کشور های منطقه باید به طور جدی 
به فکر این باش��ند که مس��ئله قره باغ را حل کنند، چراکه 
این موضوع یک موضوع منطقه ای اس��ت و باعث بی ثباتی 
منطقه می ش��ود. در واقع آذربایجان ب��ا ایران هم مرز بوده 
و ت��داوم این درگیری ها ممکن اس��ت که بر امنیت مناطق 
مرزی ایران تاثیر بگذارد، لذا باید اقدامات جدی تری برای 
این مناقش��ه ص��ورت بگیرد و در چارچ��وب قطعنامه های 
صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و با تاکید 
بر تمامیت ارضی کش��ور های منطقه به صورت حقوقی این 
موضوع حل ش��ود. به نظر می رس��د در وهله اول جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان باید با درک صحیح از شرایط منطقه 
بکوشند تا با کنار گذاشتن اختالفات و با تشکیل کارگروهی 
ویژه مسائل مورد اختالف خود را دور یک میز مورد بررسی 
ق��رار دهند و در ص��ورت نیاز به ورود بازیگ��ران دیگر، این 
کشور های منطقه هستند که خواهند توانست با لحاظ منافع 
هر دو طرف آذری و ارمنی، مانع خون ریزی بیش��تر و بروز 

خسارت های مادی و روانی برای ساکنان منطقه شوند.

نفش موثر ایران در کاهش تنش میان ایران 
و ارمنستان 

حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت که جمهوری اسالمی ایران 
هم با توجه به اینکه در گذش��ته هم درباره منطقه قره باغ 
پا درمیانی هایی داش��ته، توانسته به کاهش تنش ها کمک 
کند و از بروز یک جنگ منطقه ای جدید بین ایروان و باکو 
جلوگیری کند، ولی به هر حال عوامل خارجی در تش��دید 
اختالفات بین ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان تاثیر دارد 
به همین دلیل به نظر می رسد که اکنون شرایط به گونه ای 
است که هر لحظه امکان درگیری مرزی بین دو کشور علی 

رغم وجود توافقنامه آتش بس، وجود دارد.
این کارشناس مسائل بین الملل همچنین گفت که ایران در 
طول سه دهه گذشته نقشی کامال تاثیرگذار در حل بحران 
قره باغ داشته، حتی تهران هم در گذشته کمک کرده است 
تا یک خط آتش بسی در قره باغ ایجاد کند و این آمادگی 
وجود دارد نقش کامال موثری در حل اختالفات دو کش��ور 
ایفا کند، چراکه هرگونه بین این دو کشور به دلیل داشتن 
مرز مش��ترک با ایران در کش��ور ما تاثیر خواهد گذاشت، 
همچنین به دلیل وجود س��اختار اجتماعی مش��ترک بین 
ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان طبیعی است که 
کشور ما مایل نباشد که این درگیری ها گسترش پیدا کند، 
هرچند ایران همواره در بزنگاه های خطرناک س��عی کرده 

که مانع درگیری جدید بین این دو کشور شود.
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س��خنگوی وزارت امور خارجه درباره اخبار مطرح ش��ده مبنی بر مذاکره 
ای��ران و آمریکا در عمان گفت:  نه مذاکره ای بوده و نه هس��ت و نه انجام 
خواهد شد، اینها مصرف داخلی دارد و شاید به درد ترامپ بخورد ولی به 

درد روابط ایران و آمریکا نمی خورد.
س��عید خطیب زاده در پاسخ به س��والی درباره خبر منتشر شده مذاکرات 
محرمان��ه ایران و آمری��کا در عمان و اظهارات ترام��پ درباره اینکه ایران 
خواه��ان توافق با آمریکاس��ت ولی بع��د از انتخابات ش��رایط برای توافق 
سخت تر می ش��ود، تصریح کرد: چند وقت پیش این سوال را فرد دیگری 
از من پرس��ید که ترامپ گفته من نصفه روزه بعد از انتخابات به توافق با 
ایران می رس��م باید ذهنش را جمع و جور کند که نصفه روزه به نتیجه با 

ایران خواهد رسید یا اساسا سخت خواهد شد.
وی گف��ت:  آقای ترامپ هیچ فهم درس��تی از ماهی��ت روابط بین الملل و 

روابط آمریکا و ایران ندارد. مش��اورین ایشان هم از قرار معلوم قرار نیست 
بفهمند که چه اتفاقی افتاده است. نه مذاکره ای بوده و نه هست و نه انجام 
خواهد شد، اینها همه مصرف داخلی دارد شاید به درد ترامپ بخورد، ولی 

به درد روابط ایران و آمریکا نمی خورد.
س��خنگوی وزارت خارجه افزود: راه روش��ن اس��ت. ایاالت متحده اول از 
همه باید خطای بزرگ خود را بپذیرد و به مقررات و قوانین بین المللی و 
تعهداتش احترام بگذارد و همچنین این جنگ غیربش��ری و همه جانبه و 
تحریم های ظالمانه را بر ضد ملت ایران متوقف کند و تمام خسارت هایی 
که به ملت ایران از مس��یر این جنگ وارد کرده، جبران کند. شاید وقتی 
هم��ه این مراح��ل را انجام داد در گوش��ه ای از اتاق برج��ام جایی برای 
خودش پیدا کند. بیش از این فعال عرضی نداریم تا آنچه فکر می کنند در 

انتخاباتشان به دردشان می خورد، بیان کنند. تسنیم

خطیب زاده:

مذاکره ای بین ایران و آمریکا در عمان نه بوده و نه خواهد بود

داغ قره باغ بر پیشانی ایروان و باکو

به هیچ وجه به سمت  مرزها حرکت نکنید
سفیر جمهوری اسالمی در بغداد از هموطنان ایرانی درخواست کرد که 
به هیچ وجه به سمت  مرزهای ایران و عراق حرکت نکنند، چرا که دولت 

عراق امسال پذیرای زوار خارجی نیست.
ایرج مس��جدی در برنامه ی��ه روز تازه گفت: اینک��ه بگوییم راهپیمایی 

اربعین برگزار نمی ش��ود، درست نیست، این راهپیمایی هم اکنون توسط 
خود مردم عراق در حال برگزاری اس��ت و مردم ش��هرهای مختلف عراق در 

حال عزیمت به س��مت کربال هستند. منظور از برگزار نشدن در واقع عدم حضور 
زوار خارجی از جمله مردم ایران و س��ایر کشورهاس��ت و امس��ال دولت عراق به 
دلی��ل جلوگیری از انتش��ار بیماری کرونا با صدور ویزا ب��رای خارجی ها موافقت 
نکردن��د؛ بنابراین زوار و مردم ش��ریف ما امس��ال موفق به حضور و ش��رکت در 

پیاده روی اربعین نخواهند شد. فارس 

هشدار پمپئو درباره هرگونه تالش برای بازگرداندن آمریکا به برجام
وزی��ر خارجه آمریکا با انتقاد مجدد از برجام، نس��بت به هرگونه تالش 

برای بازگرداندن این کشور به توافق هسته ای با ایران هشدار داد.
مایک پمپئو با ادعای این که برجام مس��یر دس��تیابی ایران به س��الح 
هسته ای را هموار می کند، گفت که دولت فعلی آمریکا از همان ابتدا این 

توافق را تهدیدی برای امنیت اسرائیل می دید و در ماه می سال ۲۰۱۸ 
از آن خارج ش��د. در حالی که برخی گزارش ها حاکی از احتمال بازگش��ت 

آمری��کا به برجام در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آینده است، پمپئو نسبت به هرگونه تالش در این راستا هشدار داد.

وی بار دیگر مدعی فعال س��ازی مکانیسم ماشه شد و در ادامه مواضع ضدایرانی 
خود گف��ت که هدف اصلی دولت آمریکا، محروم کردن تهران از دسترس��ی به 

منابع مالی است. ایلنا 

روند جدید منطقه به ضرر رژیم صهیونیستی است
مش��اور رئیس مجلس در ام��ور بین الملل گفت: رژیم صهیونیس��تی 
و آمریکا به دنبال تجزیه کش��ورهای اس��المی هس��تند. حسین امیر 
عبداللهیان در س��یزدهمین پیش کنفرانس ساالنه رژیم صهیونیست 
پژوهی گفت: براس��اس نگاه راهبردی جمهوری اس��المی ایران دیری 

نخواه��د پایی��د که رژیم صهیونیس��تی از صفح��ه روزگار محو خواهد 
ش��د.  این دیپلمات ارشد کش��ورمان ادامه داد: ان شاءاهلل در آینده در پی 

وحدت ش��اهد این خواهیم بود که روند تحوالت در منطقه به ضرر آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و برخی از کشورهای میکروسکوپی عربی خواهد بود که برای عادی 
س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی با یکدیگر رقابت می کنن��د. امیر عبداللهیان 
گفت: این نشست و نتایج حاصل از آن این پیام را دارد که در آینده نزدیک روند 
جدیدی در منطقه شکل می گیرد که به ضرر رژیم صهیونیستی است. ایسنا 


