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اهدای کاله ایمنی به راکبان 
موتورسیکلت

توس��ط اداره کل راه��داری و حم��ل و نق��ل ج��اده ای 
اس��تان مرکزی به مناسبت گرامیداش��ت سومین روز از 
هفت��ه ایمنی حم��ل و نقل، اداره ایمن��ی و ترافیک اداره 
کل راه��داری وحمل ونقل جادها ی اس��تان مرکزی در 
مراس��می با مشارکت پلیس راه و فرماندهی پلیس راهور 

به راکبان موتورسیکلت کاله ایمنی اهدا کرد.
با حضور نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای، پلی��س راهور و پلیس راه در راس��تای ارتقاء فرهنگ 
ترافیک وا فزایش��ا یمنی راکبان موتورسیکلت، مراسمی 
با محتوای آموزش��ی و اهمیت استفاده از کاله ایمنی در 
شهرس��تان اراک برگزار ش��د .عباس گرامی رئیس اداره 
ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی ضمن نکوداشت هفته ایمنی حمل و نقل 
عنوان کرد: استفاده از کاله ایمنی و ارتقای دانش ایمنی و 
تشویق راکبان موتورسیکلت امری ضروری است و هدف از 
اهدای کاله ایمنی به موتورسواران، ترویج استفاده از کاله 
ایمنی و فرهنگ صحیح موتورس��واری اس��ت. وی افزود: 
براثر کوچکترین برخورد این وس��یله نقلیه با خودروها یا 
پیش آمدن حوادثی دیگر، راکبان موتورسیکلت از ناحیه 
س��ر آس��یب جدی می بینند که متاسفانه اکثرا منجر به 
فوت و یا معلولیت های جبران ناپذیر می ش��ود لذا امید 
است راکبان موتور س��یکلت با رعایت مقررات راهنمایی 
و اس��تفاده از کاله ایمنی از مخاطرات احتمالی ناش��ی از 

سوانح جاده ای به سالمت عبور کنند. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد های 
استان مرکزی

 جابه جایی مسافر بین شهری در استان 
مرکزی ۵۱ درصد کاهش یافت

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد های استان مرکزی 
گفت: جاب هجایی مس��افر از طریق ناوگان حمل و نقل 
عمومی جاد های استان امسال نسبت به سال گذشته ۵۱ 
درصد کاهش یافت. علی زند یفر افزود: ۷۱۴ هزار و ۱۷۷ 
نفر مس��افر امسال از س��وی ناوگان حمل و نقل عمومی 
جاد های این اس��تان به نقاط مختلف کش��ور جاب هجا 
ش��دند که این رقم در هش��ت ماهه پارسال یک میلیون 
و ۴۴۴ ه��زار و ۲۹۷ نفر بود. وی اظهار داش��ت: ش��یوع 
ویروس کرونا و استفاده مسافران از وسایل نقلیه شخصی 
از جمله مهمترین عوامل کاهش جاب هجایی مس��افرا ز 
س��وی ناوگان حمل و نقل عمومی استان در سال جاری 
بود هاس��ت. زند یفر افزود: جابه جایی مس��افران از سوی 
ناوگان حمل و نقل عمومی جاد های این استان در سال 
جاری در قالب ۸۴ هزار و ۸۰۲ سفر انجام شده که تعداد 
نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش 
یافته است. وی یادآوری شد: تعداد سفرهای ناوگان حمل 
و نقل عمومی جاد های استان مرکزی در مدت هشت ماه 

سال گذشته ۱۲۷ هزار و ۱۸۲ مورد بوده است.

اصفه��ان - مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان، از 
گازرسانی به ۱6۲ جایگاه CNG در سطح استان اصفهان 
 CNG خبر داد و گفت: حدود ۳۵ جایگاه عرضه س��وخت

در کالنشهر اصفهان قرار دارد.
سید مصطفی علوی، با بیان اینکه، گاز طبیعی یکی از پاک 
ترین سوخت ها به شمار می رود که به دلیل انتشار بسیار 
کم آلودگی، به عنوان س��وخت س��بز معروف ش��ده اظهار 
داش��ت: عالوه بر این جایگزینی CNG به جای بنزین به 

معنای صرفه جویی در مصرف بنزین است.
 CNG وی، با اشاره به اینکه، تعطیلی برخی از جایگاه های
برای اس��تاندارد سازی است افزود: مدیریت تمامی جایگاه 
های CNG در س��طح استان که موظف به تامین سوخت 
گاز خودروها می باشد، برعهده شرکت پخش فرآورده های 
نفتی بوده و هر گونه تصمیم برای قطع و وصل گاز توسط 

شرکت پخش فراورده های نفتی اعالم می گردد.

مهن��دس علوی،گف��ت: انواع ایس��تگاه ه��ای گاز طبیعی 
استان اصفهان، که مش��تمل بر ایستگاه های تقلیل فشار 
و حفاظت از زنگ می باش��د و کار گازرسانی به واحد های 
مسکونی،تجاری، صنعتی و عمومی را انجام می دهند تحت 
مدیریت ش��رکت گاز استان اصفهان می باشد که در سال 

جاری تاکنون
هیچگونه قطع گازی رخ نداده و با توجه به برنامه های
مدیریت تعمیرات و نگهداری، در حال خدمات رسانی

۲۴ س��اعته هس��تند. وی، افزود: بر اس��اس ابالغیه دیوان 
محاس��بات اس��تان اصفهان درتاریخ ۵ تیرماه س��الجاری 
و براس��اس آیین نامه ش��ماره ۵۳۴۰۷ ت/ ۵۷۱۳۵ تاریخ 
۱۱ / ۵/ ۹6 ب��ا موضوع" نحوه تامی��ن ایمنی جایگاه های 

CNG "،
اعالم جایگاه های فاقد گواهی اس��تاندارد توس��ط شرکت 
پخش فرآورده های نفتی انجام می ش��ود و شرکت پخش 

ف��رآورده های نفتی طی برنامه ریزی مدون به گونه ای که 
کمترین تبعات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد، لیست 
جای��گاه های ملزم به قطع گاز را به ش��رکت گاز اس��تان 

اصفهان اعالم می نماید.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان اصفهان، گفت: برنامه ریزی 
و مدیریت قطع گاز جایگاه های CNG در اختیار شرکت 
گاز استان اصفهان نبوده و طبق ابالغیه فوق الذکر بر عهده 
ش��رکت پخش فرآورده های نفتی اس��ت. مهندس علوی، 
تصریح کرد: با توجه به فش��ار ب��االی گاز در جایگاه های 

CNG ، بهره برداری از جایگاه های فاقد شرایط استاندارد 
مخاطرات ایمنی زیادی را برای ش��هروندان در پی خواهد 
داش��ت. الزم به ذکر اس��ت، ش��رکت گاز اس��تان اصفهان 
همچون گذش��ته گاز ایمن و مس��تمر مصرف کنندگان از 
جمله صنایع بزرگ و استراتژیک و جایگاه های CNG را 
تامین نموده و با مدیریت گازرسانی به بیش از یک میلیون 
۸۷۸ مش��ترک و بیش از ۲6 هزار کیلومترشبکه در سطح 
اس��تان، تا کنون ضعفی در توزیع پایدار گاز در این استان 

نداشته است.

گلس���تان- عابدی رئیس سازمان در آیین بهره برداری 
قرار گرفت از طرح های فرودگاهی کش��ور که با حضور 
دکتر حق شناس با حضور دکتر روحانی رئیس جمهور 
و دکتر امی��ر مکری رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل 
ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تش��کیل شد 
حضور یاف��ت .در این آیین با حضور ویدئوکنفرانس��ی 
رئیس جمه��ور و بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
راه و شهرس��ازی،پنج پروژه عمرانی فرودگاه گرگان که 
شامل پروژه توسعه اپرون به مساحت ۲۰ هزار مترمربع 
وافزایش پارک هواپیما از ۴ به 6 فروند و محوطه سازی 
(پارکینگ) به مساحت ۳۸ هزار مترمربع جمعا با مبلغی 
به ارزش ۴6۴ میلیارد ریال و پروژه پاویون به مساحت 
۱۰۰۰ مترمربع و مبلغی ب��ه ارزش ۴۱6 میلیارد ریال 
و پروژه ترمین��ال جدید فرودگاه بین المللی ش��هدای 

گرگان به مساحت ۸۷۰۰ مترمربع و به ارزش ۲.۴۳۷
میلیارد ریال و افزایش ظرفیت مسافر از ۷۰۰ هزار نفر

ب��ه دو میلی��ون و یکص��د ه��زار نفر درس��ال واحداث 
ساختمان تأسیس��ات مرکزی و نیروگاه برق اضطراری 
وس��اختمان یگان حفاظت هواپیمایی به مساحت ۸۰۰ 
متر مربع ب��ه ارزش ۱۵۸ میلیارد ریال به بهره برداری 
رس��ید.دکتر حق ش��ناس تصریح کرد:برقراری پرواز با 
کشورهای آس��یای میانه و حوزه اوراسیا یکی از برنامه 
های اساس��ی اس��ت و ب��رای اولین قدم پ��رواز گرگان  

اوکتائو برنامه ریزی شده است. 

آبفای جنوبغربی- این خبر را مدیر امور آبفای نسیم 
ش��هر اعالم ک��رد و گفت : با عنایت ب��ه بهره برداری و 
استحصال مستمر آب از چاههای منطقه بدلیل افزایش 
مصرف آب ش��رب علی الخصوص بدلیل شیوع بیماری 
منحوس کرونا متاسفانه شاهد ایجاد مشکالتی از جمله 
از کار افتادگی تاسیس��ات س��رچاهی ، پمپ و اتصاالت 
مرتبط می باش��یم که نهایتا منجر به خارج ش��دن چاه 
از مدار توزیع می ش��ویم . لذا با توجه به خارج ش��دن 
چاه ش��ماره ۵۴ نسیم شهر به منظور راه اندازی مجدد 
چاه عملیات تخلیه ، نصب این چاه در دس��تور کار قرار 

گرفت.
اصغ��ر صب��ری یاد آور ش��د : چاه مذک��ور در محدوده 
ش��هرک همدانک که بدلیل مشکل س��وختگی الکترو 

پمپ از مدار خاج شده بود. 
پمپ مذکور تخلیه ، تعمیر و راه اندازی ش��د و چاه ۵۴ 
مجددا با آبده��ی ۱۰ لیتر بر ثانیه درمدار بهره برداری 
ق��رار گرفت. مهن��دس صبری یاد آور ش��د : این پروژه 
در آبان ماه ج��اری و با صرف هزینه های الزم از محل 
اعتب��ارات جاری و داخلی انجام گرفت و در حال حاضر 
آب ش��رب ش��هروندان نسیم ش��هر با کیفیت و کمیت 
مطلوب��ی تامین و توزیع می گ��ردد و عملیات تخلیه و 
نصب چند چاه معیوب این شهر در دستور کار قرار دارد 
که با برنامه ریزی های صورت گرفته و تامین اعتبارات 

الزم مطابق برنامه اجرایی میگردد.

کهریزک- در دی��دار رییس مرکز اورژانس کهریزک با 
ش��هردار، مش��کالت و مطالبات این پایگاه امدادرسانی 
مطرح ش��د.علی یحیی پور ضمن قدردانی از از زحمات 
و فعالی��ت ش��بانه روزی نیروهای پرت��اش پایگاه های 
اورژانس شهر قدردانی کرد و فعالیت این قشر را جهادی 
و ارزش��مند برشمرد. ش��هردار کهریزک در این دیدار با 
بهس��ازی و مناسب س��ازی محوطه پایگاه اورژانس که 
یکی از مطالبات مس��ئول اورژانس ش��هر کهریزک بود 
موافق��ت کرد و گفت: درحال حاض��ر با تعریض خیابان 
بلوار ش��هید بهش��تی، عملیات تخریب و عقب نشینی 
دیوار محوطه پایگاه اورژانس ش��ماره یک واقع در بلوار 
بهش��تی از سوی ش��هرداری به اجرا درآمده است و در 
راس��تای مطالبه فعلی مطرح شده، شهرداری به عنوان 
متولی شهر و در راس��تای ایجاد فضای مناسب خدمت 
رسانی و افزایش ضریب امدادرسانی مرکز اورژانس پس 
از بازدید میدانی و بررسی کارشناسی اقدامات مناسب را 
جهت بهسازی و مناسب سازی محوطه پایگاه اورژانس 
در دس��تور کار قرار خواهد داد.شهردار کهریزک افزود: 
باتوجه به نزدیکی ش��هر کهریزک ب��ا محور جاده قدیم 
و اتوب��ان تهران ق��م و وقوع حوادث جاده ای، اس��تقرار 
پایگاه های اورژانس تاثیر بس��زایی در خدمت رسانی به 
موقع به آسیب دیدگان دارد و مدیریت شهری کهریزک 
در راس��تای انجام رس��الت خود فصای مناسبی را برای 
اس��تقرار و ایجاد پایگاه ش��ماره ۲ اورژانس در مجموعه 

ورزشی شهدای قاسم آباد نیز جانمایی کرده است.

اخبار شهرستانها

گازرسانی به 162 جایگاه CNG در سطح استان اصفهان

درخشش و راهیابی هنرمند نفت
مسجدسلیمان به مسابقه سراسری

صدا و سیما
مسجدس���لیمان- مهن��دس بابک شیش��ه گر که در 
اداره فن آوری اطالعات و ارتباطات این شرکت خدمت 
می نماید و با بهره گیری از صدایی گرم و دلنش��ین در 
برخ��ی برنامه های رادیو خوزس��تان همکاری نموده با 
مشاهده ی فراخوان مسابقه ی ۱.۲ صدا رادیو ایران در 
این مس��ابقه حضور پیدا کرد .وی که با هزینه شخصی 
و در ش��رایط س��خت محدودیت های اجتماعی بدلیل 
انتش��ار ویروس کرونا اما به عش��ق هنر و حضور در این 
مسابقه، رنج سفر ۱۰۰۰ کیلومتری به تهران را متقبل 
ش��ده در خصوص چگونگی این مس��ابقه می گوید : در 
این مسابقه 6۰۰ اثر از هنرمندان سراسر کشور پذیرفته 
ش��د که پس از تطبیق آنها با معیارهای اعالم شده در 
نهایت 6۳ اثر به مسابقه راه یافت . وی افزود : در مرحله 
ی نخس��ت ، نفرات پذیرفته شده در ۲۱ گروه ۳ نفره با 
یکدیگر به رقابت پرداختند که در مرحله ی دوم ۱۸ نفر 
در 6 گروه ۳ نفره آثار و هنر خود را برای هیأت داوری 
عرضه داش��تند. شیشه گر ادامه داد : در نهایت 6 نفر از 
آن جمع ۱۸ نفره به فینال راه یافتند که خوش��بختانه 
با قابل دانستن هنر و صدای بنده ، من هم توانستم در 
میان 6 فینالیس��ت مس��ابقه یک ، دو ، صدا رادیو ایران 
باش��م .گفتنی است فینال این مس��ابقه ی کشوری در 
نیمه ی دوم اسفند ماه در تهران و به قضاوت فاطمه آل 
عباس - حوریه صداقتی و سعید بیابانکی در ساختمان 
شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران در تهران برگزار می شود.

نصب و تعویض شیرآالت و 
بهسازی حوضچه ها در شهر پرند 

انجام پذیرفت

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد
تخلیه و نصب و راه اندازی مجدد 

چاه شماره 54 نسیم شهر

ثبت 2250 تماس با سامانه 137 
شهرداری قرچک

نشست سه جانبه پامپئو، ولیعهد 
سعودی و نتانیاهو آشکار ساخت

هراس مثلث شرارت 
از تبعات گسترده 

دستاوردهای مقاومت 
پس از انتش��ار خبر س��فر بنیامین نتانیاهو به 
عربس��تان س��عودی و دیدار سه جانبه نخست 
وزیر رژی��م صهیونیس��تی، پامپئو وزیر خارجه 
آمریکا و بن س��لمان ولیعهد عربستان سعودی 
در انتظار انتش��ار خبر تکذیب چنین دیداری 

بودیم که البته منتشر شد.
رسانه های اسرائیلی و وال استریت ژورنال خبر 
س��فر محرمانه نتانیاهو به عربس��تان سعودی 
را منتش��ر کردن��د و حتی در برخ��ی دیگر از 
رس��انه  ها به نق��ل از وزیر آم��وزش و پرورش 
رژیم صهیونیستی خبر سفر نخست وزیر رژیم 
اسرائیل به عربستان و دیدار سه جانبه را تأیید 
کرد. برخی مقامات رژیم سعودی که نخواستند 
نامش��ان فاش شود، دیدار نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی، وزیر خارج��ه آمری��کا و ولیعهد 
عربس��تان را تأیید کرده اند. گرچه فرحان وزیر 
خارجه سعودی این اخبار را تکذیب کرده است 
اما بشنوید و باور نکنید.اما این دیدار محرمانه 
چه اهدافی را می تواند در س��ر داش��ته باشد؟ 
قطعاً س��فر نتانیاهو به عربستان سعودی برای 
نخس��تین بار نبود که اتفاق می افتد و پیش از 
این نیز س��فرهای دوجانبه ای می��ان دو رژیم 

سعودی و صهیونیستی وجود داشته است.
اگر س��فر نتانیاهو به عربس��تان را برای عادی 
س��ازی روابط و سازش س��عودی ها با اسرائیل 
بدانیم، اش��تباه اس��ت، چرا که ای��ن دو رژیم 
س��ال ها اس��ت با ه��م در ارتباطن��د، خاندان 
س��عودی ج��اده صاف ک��ن س��ازش خیانتبار 
رژیم ه��ای عربی منطقه با رژیم صهیونیس��تی 
است. ترامپ دوران گذار خود را سپری می کند، 
دورانی که با شکست های سنگینی همراه بوده 
اس��ت. همزمانی نشس��ت س��ه جانبه محور و 
مثل��ث ش��یطانی غربی عبری عرب��ی با هدف 
قرار گرفتن تأسیس��ات نفتی آرامکو عربستان 
س��عودی به دس��ت نیروهای مجاه��د یمن را 
نباید دور از ذهن داشت. نیروهای مردمی یمن 

در حال پیش��روی و پیروزی در صحنه واقعی 
جنگ هس��تند و بازپس گیری مناطق وسیعی 
از خاک یمن از دست اشغالگران سعودی برای 

محور غربی عبری و عربی دلهره آور است.
از س��وی دیگر نشست ش��یاطین در عربستان 
را می توان در راس��تای ش��دت بخش��یدن به 
فشارهای حداکثری به جمهوری اسالمی ایران 
تلقی ک��رد. محور مذاکرات محرمانه این س��ه 
س��ران خبیث، جمهوری اس��المی ایران بوده 
است. به نظر می رسد که هم عربستان سعودی 
و هم رژیم صهیونیستی از رفتن ترامپ نگران 
باشند چون هنوز از سیاست خارجی احتمالی 
جو بایدن آگاهی کاملی ندارند و در این مدت 
که نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
روش��ن ش��ده اس��ت، رئیس جمهور منتخب 
هیچگونه تماس��ی با مقامات عربستان و رژیم 
صهیونیس��تی نداش��ته و متقاب��اًل نی��ز چنین 

تماسی با بایدن گرفته نشده است.
از نظر کارشناس��ان آمریکایی نی��ز رژیم هایی 
چ��ون عربس��تان س��عودی و حتی اس��رائیل 
کشورهای واقعی نیس��تند، آنها هیچ مؤلفه ای 
از یک کش��ور ریش��ه دار را ندارند و اکنون که 
ش��رایط و اوضاع آنها به خاطر نوع حکومت ها 
و رفتارهایی که مرتکب شده اند بحرانی گشته 
قطعاً حامی اصلی آنه��ا نیز از چنین فرایندی 
آگاهی دارد و به این نتیجه رس��یده اس��ت که 

شاید دیگر نتواند روی آنها حساب کند.
روی س��خن با نظ��ام حاکمیتی آمریکا اس��ت 
نه دولت دونال��د ترامپ، رئیس جمهور کنونی 
آمریکا تا دو ماه دیگر باید قدرت را واگذار کند 
ام��ا او در این زمان باقی مان��ده احتمال دارد 
دس��ت به اقداماتی بزند که بیشترین هزینه را 
برای آمریکا خواهد داش��ت. احتماالتی مبتنی 
بر یک جنگ افروزی با نشس��تی که میان این 
س��ه برگزار شد وجود دارد. شکست در سوریه 
برای آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و آل س��عود 

بس��یار دردناک ب��ود و از س��وی دیگر ناموفق 
بودن در تحمیل دولتی وابس��ته به عربس��تان 
سعودی در عراق ناکامی دیگری را برای ائتالف 

غربی عبری عربی رقم زده است.
شکس��ت های پی در پ��ی در جنگ علیه مردم 
مظلوم یمن و حمالت ویرانگر و غافلگیر کننده 
جبهه مقاومت یمن به تأسیس��ات عربس��تان 
سعودی نیز مثلث شرارت را به هراس انداخته 
اس��ت. در این صحنه های نب��رد هیچ کاری از 
دس��ت آنها بر نمی  آی��د جز آن ک��ه بخواهند 
اقدامی انجام دهند که باعث شکل گیری یک 

جنگ تمام عیار در منطقه شود.
نگرانی مثلث شرارت از تبعات گسترده چنین 
جنگی است، اگر خواهان طاووس هستند باید 
جور هندوس��تان را نیز بکش��ند اما باید بدانند 
که طاووس��ی در کار نخواهد بود بلکه خر داغ 
می کنند! بررسی تبعات جنگ افروزی از سوی 
مثلث غربی عبری عربی و واکنشی که صد در 
صد خواهند دید، در مذاکرات محرمانه نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی، وزیر خارجه آمریکا و 

ولیعهد سعودی تجزیه و تحلیل شده است.
ترامپ اگر ش��رایط سفر را داشت خود در این 
نشست س��ه جانبه حاضر می شد اما به خاطر 
شرایط سیاس��ی حاکم در آمریکا از حضور در 
این جمع محروم بود. ام��ا در آخر باید به این 
نکته توجه ویژه داش��ت که ترام��پ با اینگونه 
اقدام��ات ظاهری ک��ه در قالب جن��گ روانی 
عرض��ه می ش��ود س��عی دارد در درون آمریکا 
رعب و حش��ت ایج��اد کند تا ش��اید بتواند به 
اقدامات دموکرات ها علیه خود پس از واگذاری 
ماخ س��فید پای��ان دهد و نوع��ی مصونیت به 
دس��ت آورد. ترام��پ خود به خوب��ی می داند 
ک��ه پنتاگ��ون و ارتش ایاالت متح��ده با او در 
یک جن��گ اف��روزی همراه��ی نخواهند کرد 
و سیاس��ت هایی که پامپئ��و در منطقه دنبال 

می کند از پیش شکست خورده است.

رایزنی های پنهانی وزیرخارجه آمریکا با برخی 
س��ران کشورهای منطقه در حالی اتفاق افتاده 
اس��ت که کارشناس مس��ائل سیاست خارجی 
معتقد است؛ سفر وزیرخارجه آمریکا به منطقه 
و دیداره��ای پنهان��ی او با نخس��ت وزیر رژیم 
غاصب صهیونیس��تی و نیز ولیعهد عربس��تان 
ای��ن مفهوم را دارد که موضوع ایران هراس��ی 
در منطقه همچنان م��ورد تاکید و بطور حتم 
در دولت های بعدی آمریکا نیز این موضوع به 

قوت خودش ادامه خواهد داشت.
رسانه ها از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی با محمد بن سلمان ولی عهد 
عربستان سعودی خبر دادند. در همین خصوص 
خبرگ��زاری »رویترز« اعالم ک��رد که نتانیاهو  
به صورت مخفیانه به عربس��تان سعودی سفر و 
با بن س��لمان دیدار کرده و مایک پامپئو وزیر 
خارجه آمریکا و یوس��ی کوهن رئیس سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیس��تی )موساد( نیز در 

این دیدار حضور داشته اند.
خبر دیدار نتانیاهو با محمد بن سلمان و مایک 
پامپئو در حالی منتش��ر می شود که حدود دو 
هفته پیش رس��انه ها گ��زارش دادند که دولت 
ترامپ قصد دارد در هفته های پایانی کار خود، 
با هماهنگی اسرائیل و چند کشور عربی خلیج 
مجموع��ه ای از تحریم های تازه و غیرمرتبط با 

برنامه هسته ای علیه ایران اعمال کند.
در آن گزارش ه��ا دلیل چنی��ن اقدامی جاری 
ک��ردن “س��یلی” از تحریم های غیرهس��ته ای 
و افزایش فش��ار بر ایران برای س��خت تر شدن 
بازگش��ت دول��ت ج��و بایدن، رئی��س جمهور 

منتخب آمریکا، به برجام عنوان شده بود.
این سفر مخفیانه که مقامات رژیم صهیونیستی 
آن را تأیید و وزیر خارجه عربستان سعودی آن 

را تکذیب کرد و نتانیاهو هم از پاسخگویی در 
این زمینه طفره رفت واکنش هایی را به همراه 
داش��ت. رئیس دفتر سیاسی جنبش »نجباء« 
عراق س��فر نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی به 
عربستان س��عودی را نشانگر خیانت حکام آل 
سعود دانست. جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
ضمن محکوم کردن میزبانی عربستان سعودی 
از نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی، درب��اره 
مقدمه چینی برای تجاوز گس��ترده علیه ملت 
فلسطین هش��دار داد. از سوی دیگر »محمود 
الزهارعض��و ارش��د جنبش مقاومت اس��المی 
فلس��طین )حم��اس( در واکن��ش ب��ه س��فر 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی به عربستان 
س��عودی گفت که مش��کل، کش��ور عربستان 
نیس��ت، بلکه افرادی هستند که بر این کشور 

حکومت می کنند.
سفر وزیرخارجه آمریکا به منطقه بی 

مفهوم نیست
دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاست خارجی در خصوص سفر وزیرخارجه 
آمری��کا به منطق��ه و دیداره��ای پنهانی او با 
نتانیاهو و بن س��لمان به سیاس��ت روز گفت: 
س��فرهای دوره ای مقامات آمریکایی در هفته 
جاری در حالی صورت گرفته که دولت دونالد 
ترامپ در حال خروج از حاکمیت اس��ت اما او 

به دنبال پیگیری ساختارها در آمریکا است.
وی اف��زود: بدین مفهوم که هر کدام از احزاب 
در کاخ سفید حضورداشته باشند این اموررا با 

روش های خودشان پیگیری می کنند. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر 
با توجه به اینکه دولتمردان آمریکایی در طول 
۴۲س��ال گذش��ته ش��رایط ویژه ای را بر ملت 
ایران تحمیل کردند، بیان داشت: از این رو چه 
دموکرات ه��ا روی کار بیایند و چه جمهوری 
خواهان، بطور ثابت با انقالب اس��المی و ملت 
ای��ران مخالفند؛ از این رو نباید تصور کنیم که 
س��فر وزیرخارجه آمریکا به منطقه بی مفهوم 
اس��ت، مفهوم آن این اس��ت که موضوع ایران 
هراس��ی در منطقه همچنان م��ورد تاکید قرار 

دارد و باید این روند ادامه داشته باشد..
صدرالحسینی با تاکید بر اینکه اگر ترامپ هم 
از کاخ سفید خارج شود باید موضوعاتی که به 
نفع منافع ملی آمریکا است از جمله دوشیدن 
کشورهای عربی و ترس��اندن آنها از جمهوری 
اس��المی ایران ادامه داشته باشد، تصریح کرد: 
دیدارهای آق��ای پامپئو با مقام��ات منطقه با 
محوریت جمهوری اس��المی ای��ران و جنبش 
های اسالمی که در منطقه با استفاده از آموزه 
های انقالب اس��المی در حال ش��کل گیری و 

قوت یافتن هستند، صورت گرفته است. 
وی گف��ت: ب��ر ای��ن اس��اس پامپئو با س��ران 
کش��ورهای منطقه در مورد جمهوری اسالمی 
ای��ران رایزنی کرده اس��ت؛ همچنین در مورد 
حمای��ت دائمی از س��ران کش��ورها منطقه و 
نیز فروش تس��لیحات به آنه��ا نیز محور گفت 
وگوه��ای وزیرخارج��ه آمری��کا با س��ران این 
کشورها بوده است و البته این مسائل با تغییر 

روسای جمهوردر آمریکا تغییر نخواهد کرد.
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