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یف بر مناسبات بیشتر با الجزایر تاکید ظر
وزیر امور خارجه کش��ورمان در بدو ورود به الجزیره گفت: 
ایران و الجزایر دارای سیاس��ت های مشابه در عرصه بین الملل 
در جهت تقویت همکاری بین کشورهای اسالمی و غیر متعهد 
هستند و این سیاست ها را دنبال می کنند و امیدواریم بتوانیم با 

مشورت با یکدیگر این سیاست ها را با هماهنگی پیش ببریم.
به گ��زارش ایرنا ظری��ف گفت: روابط بس��یار خوب دو و 
چن��د جانبه با الجزایر داریم. در ش��رایطی که تحوالت منطقه 
و بین الملل نیازمند گفت وگو اس��ت، ضرورت داشت این سفر 

انجام گیرد.
تعمی��ق رواب��ط و رایزنی در خصوص تح��والت منطقه از 
جمله سوریه و مس��ائل خلیج فارس از جمله اهداف این سفر 

عنوان شده است.

واشنگتنپست:
یم های ایران کم سابقه بود ح تحر اجماع سناتورها در تصویب طر

روزنامه آمریکایی واشنگتن پس��ت اجماع نمایندگان مجلس 
سنای این کش��ور برای تصویب طرح تحریم های جامع علیه ب�ازيرس�انه

ایران را کم سابقه و غیرمعمول دانسته است.
به گزارش تس��نیم، یک روزنامه آمریکایی در سرمقاله روز خود دیروز یکشنبه 
اجماع س��ناتورهای آمریکایی در وضع یک طرح تحریمی علیه ایران را کم س��ابقه 
توصیف کرده و از تمرکز جدید کنگره آمریکا بر مس��ائل سیاست خارجی استقبال 

کرده است. 
واشنگتن پس��ت می نویسد: »کنگره به ندرت در مس��ائل سیاست خارجی سر 
رش��ته امور را به دس��ت می گیرد، اما س��ناتورها در هر دو حزب )جمهوری خواه و 
دموکرات( در هفته های گذشته بر این چالش فائق آمده اند تا در اقدامی غیرمعمول، 

واکنشی مستقل و اصولی به جنجال های دولت ترامپ بدهند.«
س��رمقاله روزنامه آمریکایی، رأی گیری ها و جلسات استماع اخیر در کنگره را 
»نشانه ای خوش یمن« دانس��ته از اینکه قانونگذاران آمریکایی قصد دارند به منزله 

وزنه ای در برابر »رفتارهای بدون تأمل و هیجان زده« ترامپ عمل کنند.
این گزارش در ادامه نوش��ته اس��ت: »هفته گذش��ته س��نا با 98 رأی موافق و 
دو رأی مخال��ف )این می��زان رأی موافق چند ب��ار اتفاق می افت��د؟( اولین قانون 
بررسی ش��ده در این مجلس در عرصه سیاست خارجی را به تصویب رساند؛ قانونی 

که تحریم ها علیه ایران و روسیه را شدت می بخشند.«
مجلس س��نای آمریکا روز پنجش��نبه با 98 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف 
طرح جامعی را که خواستار تحریم ایران به بهانه های مختلف اعم از برنامه موشکی، 

حقوق بشر و انتقال تسلیحاتی است به تصویب رساند.
این طرح، موسوم به »مقابله با فعالیت های ثبات زدای ایران« )اس.722( به طور 
کلی از 12 بخش تشکیل شده است و رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا را موظف 
به شناسایی دایره وسیعی از فعالیت های ایران در حوزه منطقه، حوزه تسلیحاتی و 

حقوق بشر کرده و خواستار اعمال تحریم ها جدی علیه آنها شده است.

??????????
یکا علیه ایران یرخارجه آمر  اظهارات وز

ح شد؟  با چه هدفی مطر
تیلرس��ون انتقال مس��المت آمیز 

قدرت در ایران با تکیه بر عناصر دي����دگاه
داخلي )بدون اسم بردن از انها (

را در نشس��ت کمیت��ه تخصیص بودج��ه کنگره و در 
پاس��خ به سوال یکي از نمایندگان مطرح کرد که رابط 
گروه��ک منافقین به ش��مار مي رود و بن��ا بر این یک 
هدف تیلرسون جلب رضایت این کمیته براي موافقت 
ب��ا بودجه مورد درخواس��ت وزارت ام��ور خارجه بوده 
اس��ت و با توجه به اینکه هردو مجلس کنگره به همراه 
نهاد ریاس��ت جمهوري و فرمانداري هاي ایالتي بعد از 
انتخاب��ات آب��ان ماه گذش��ته در اقدامي بي س��ابقه در 
کنترل جمهوریخواهان قرار گرفته که با راس��تگرایان 
صهیونیس��تي حش��ر و نش��ر گس��ترده اي دارن��د لذا 
تیلرسون براي پیشبرد امور مورد نظرش در وزارتخانه 

مربوطه با این فضا همراهي مي کند.
متاس��فانه باید گفت که همه بازیگراني که در دوره 
اوباما خود را بازنده سیاست هاي وي بخصوص در تعامل 
با ایران مي دانستند در یک اقدام مشترک و برنامه ریزي 
ش��ده )که به نوعي به کودتاي خزنده نیز شباهت دارد( 
طبق یک پروسه مدیریت شده توانسته اند خیلي از مراکز 
قدرت در امریکا از کنگره تا نهاد ریاست جمهوري را به 
زیرکنت��رل خود در اورند. از جمل��ه این بازیگران بازنده 
مي توان به شرکت هاي نفتي، جمهوریخواهان بخصوص 
جناح راس��تگراي آن، راستگرایان صهیونیستي، بازهاي 

سعودي شامل بندر بن سلطان، ترکي فیصل عادل الجبیر 
و محمد بن س��لمان و گروهک منافقین اشاره کرد که 
اکنون ب��راي انتقام از دوره اوباما و بازگرداندن اوضاع به 
قبل از آن با یکدیگ��ر ائتالف کرده اند و صف واحدي را 

تشکیل داده اند.
 اظهاراتي که تیلرس��ون بیان کرد به هر دلیلي که 
صورت گرفته باش��د بسیار خطرناک است و با توجه به 
مافیاي که در پش��ت این اظهارات مي توان حس کرد 
اگر به موقع جلوش گرفته نشود چه بسا امکان دارد به 
یک دستور کار رسمي و عملي سیاست خارجي امریکا 
تبدیل شود بخصوص آنکه نمونه مشابه آن در گذشته 
نی��ز وجود داش��ته و در م��واردي مثل ع��راق مافیاي 
صهیونیستي و س��عودي امریکا را به سمت اشغال این 
کشور سوق دادند بدون انکه ارتباط مستقیمي با منافع 
ملي این کشورداش��ته باشد.بنابراین بیان این اظهارات 
با این پیش��ینه و بخصوص با توجه به ش��رایط بحراني 
حاکم بر منطقه طبعا مي تواند توجه و حساس��یت هر 
کسي را به خود جلب کند بخصوص آنکه این اظهارات 
کام��ال غیرمتعارف ب��وده و با روح کل��ي برجام ودیگر 
اص��ول و قوانین بین المللي و در راس آن منش��ور ملل 

متحد منافات دارد.  
با توج��ه به اینکه ای��ران خیل��ي از عناصر قدرت 
منطقه اي را به طور بالقوه و بالفعل کسب کرده است لذا 
آنچه که براي ایران در مقطع کنوني اولویت دارد حفظ 
و تثبیت و نهادینه س��ازي این موقعیت منطقه اي است 
و ب��راي این منظور ایران در وهله اول به قدرت نرم نیاز 
دارد که در چارچوب آن همه ظرفیت هاي دیپلماس��ي 
عموم��ي خ��ود را ب��راي زودن ذهنیت اف��کار عمومي 

بین الملل��ي و مجام��ع جهاني و منطق��ه اي از تبلیغات 
منفي و دروغین بکار گیرد که به ناحق علیه اش اعمال 
مي ش��ود و شب و روز رسانه هاي غربي ، صهیونیستي و 
س��عودي اخبار و تحلیل هاي دروغ براي تخریب وجهه 
و اعتبار ای��ران تولید و پخش مي کنند و مي کوش��ند 
ایران و محور مقاومت را مظهرو نماد تروریس��م معرفي 
کنند حال آنکه سرمنش��اء اصلي تروریس��م در منطقه 
در سیاست هاي اشغالگرانه رژیم صهیونیستي و حمایت 
غ��رب و بخصوص امری��کا از آن و همچنین در وهابیت 
ریش��ه دارد که باز از ثمرات استعمار محسوب مي شود.

بناب��ر این منافع ایران ایج��اب مي کند که به هیچ وجه 
وارد درگیري جدید منطقه اي نش��ود و خود را از دامي 
که راستگرایان اسرائیلي و سعودي براي دولت تازه کار 
ترامپ پهن مي کنند دور نگه دارد اما در عین حال توان 
و قدرت بازدارنده خود را براي روز مبادا نگه دارد و حتي 
آن را تقویت کند. نکته مهم دیگري که مي تواند ایران را 
از خط��رات پیش رو عبور دهد حفظ و تقویت گفتمان 
وحدت داخلي است و لذا باید به شدت از هرگونه بحث 
و نظري که باعث اختالف نظر داخلي مي ش��ود حداقل 

تا زمان دوره چهارساله ترامپ پرهیز شود.
رویکرد اعالمي دول��ت ترامپ تغییر رژیم در ایران 
اس��ت و این تفاوت 180 درجه اي را از با رویکرد دولت 
اوباما نش��ان مي دهد ک��ه در خصوص برج��ام مجبور 
ش��د از سیاس��ت تغییر حکومت در ایران فاصله بگیرد 
و موجودی��ت ایران را به رس��میت بشناس��د.در چنین 
وضعیتي تش��دید تحریم ها نیز به عن��وان ابزاري براي 
رس��یدن به این هدف صورت مي گیرد که در ان ایجاد 
اختالف بین دولت و مردم نیز هدف گذاري شده است.

 کسی نمی تواند از خاک عراق برای حمله
 به ایران استفاده کند

نخس��ت وزیر عراق تأکید کرد که کش��ورش اجازه 
استفاده از خاک این کشور برای اقدام علیه همسایگان 

را نخواهد داد.
به گ��زارش تس��نیم، حی��در العبادی در حاش��یه 
دی��دارش با ش��ماری از اصح��اب رس��انه و تحلیلگران 
سیاس��ی گفت: برخی طرف ها می خواهن��د عراق را به 
میدان نبردی بین المللی تبدیل کنند. درگیری منطقه 

به عراق ربطی ندارد و ما در آن دخالت نمی کنیم.
وی تأکی��د کرد: ما هرگز اجازه نمی دهیم که عراق 

به میدانی برای نبرد بین ایران و آمریکا تبدیل شود.
العبادی اظهار داش��ت: اگر تمام دنیا را به ما بدهند 
یا عراق را مجانی بازسازی کنند، ما اجازه نمی دهیم که 

از خاک عراق به ایران تجاوز شود.

وابط خوب خود با ایرانیم دنبال توسعه ر
»خلیل الحیه« یکی از اعضای ارش��د حماس اعالم 
کرد س��فر هیأت این جنبش به مصر برای کاس��تن از 
دردهای مردم نوار غزه انجام شد؛ وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود برای حل اختالفات کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس ابراز امیدواری و ایران را کش��وری مهم در 

منطقه توصیف کرد.
ب��ه گزارش ف��ارس الحی��ه گفت: متاس��فانه توجه 
کشورهای عربی و جامعه بین المللی به آرمان فلسطین 
ب��ه صورت قاب��ل توجهی کاهش یافت��ه و می بینیم که 
»محمود عباس« رئیس تش��کیالت خودگردان به بهانه 
مبارزه با حماس اقداماتی علیه ملت خود در غزه پیش 
گرفته اس��ت؛ حماس و مقاومت »عنصری مش��ترک« 
برای آرمان فلسطین هستند؛ حماس سالح را بر زمین 

نمی گذارد بلکه برای تقویت آن می کوشد.
وی اف��زود پ��س از اقدامات اخیر علیه ن��وار غزه ، 
تالش هایی بس��یاری برای ایجاد »جبه��ه نجات ملی« 
انجام شد، مردم غزه مستحق تقدیر هستند نه مجازات. 
نوعی مس��ابقه میان مقامات تشکیالت خودگردان برای 

امتیازدهی به دشمن صهیونیستی شکل گرفته است.
ای��ن عضو حماس در پرداخت به ایران گفت: ایران 
کش��وری مهم در منطقه است، هیچ کشوری در منطقه 
نیس��ت ک��ه روابطش را با ایران قطع کن��د، روابط ما با 
تهران خوب است و برای گسترش آن تالش می کنیم.

الحیه افزود: دیدارهایی نیز با تیم »محمد دحالن« 
عضو جدا ش��ده فتح داش��تیم و ما در راستای کاستن 
از رن��ج ملتمان با تمام طیف ها ت��الش می کنیم و این 
دیدارها برای اولین بار نیس��ت که انجام می شود بلکه 

سال هاست که در جریان است.

 برگزاری اولین دور از گفت وگوهای 
ایران و افغانستان 
ای��ران و  اولی��ن دوراز گفت وگوه��ای راهب��ردی 
افغانس��تان در قال��ب پن��ج کمیته امنیت��ی،  اقتصادی، 

فرهنگی، آب و مهاجران برگزار شد.
به گزازش ایس��نا، در این دوراز گفت وگوها هر یک 
از کمیته های ایرانی و افغانستانی با همتایان خود دیدار 

و رایزنی کردند.
در جری��ان س��فر اخی��ر محمدجواد ظری��ف، وزیر 
امورخارجه ای��ران به کابل، افغانس��تان و ایران بر آغاز 
گفت وگوها و مذاکرات در پنج کمیته و رسیدن به یک 

سند همکاری های راهبردی توافق کردند.

 نقش ایران و ترکیه 
یه  در حل مسئله فلسطین و سور
س��فیر ایران گف��ت: ته��ران و آن��کارا می توانند با 
هم��کاری یکدیگر نه تنها کمک به مردم فلس��طین را 
هدایت کنند بلکه می توانند نسبت به حل و فصل سایر 
بحران های منطقه منجمله در کش��ور س��وریه اقدامات 

موثری داشته باشند.
به گزارش تس��نیم، سفیر ایران طی سخنانی گفت: 
روز جهان��ی قدس یکی از یادگاره��ای ماندگار حضرت 
ام��ام خمینی )ره ( برای ایج��اد وحدت و برادری میان 

مسلمانان است.
وی اف��زود: امروز دش��منان در تالش��ند از طریق 
فتنه انگی��زی و تفرق��ه می��ان جوامع اس��المی، آنها را 
از یکدیگ��ر جدا ک��رده و در نتیجه امت اس��المی را از 
اساسی ترین مس��ائل که یکی از مهمترین آنها موضوع 

اشغال سرزمین های فلسطینی است دور سازند.
طاهریان ادامه داد: قطعاً صهیونیس��ت ها در چنین 
فضایی آس��وده خاطر ب��ه ادامه جنایت، اش��غالگری و 
سیاستهای ضد بشری خود علیه مردم مظلوم فلسطین 
بدون هیچ مانعی ادامه خواهند داد. بر این اساس امروز 
همگان ش��اهدیم که در بحرانهای منطقه ای خاورمیانه، 
رژیم اش��غالگر در امنیت کامل قرار گرفته و بیش��ترین 

سود را در وضعیت منطقه و جهان اسالم می برد.
س��فیر ایران تاکید کرد: مش��غول شدن منطقه در 
آتش بحرانها به حدی مطلوب صهیونست هاست که آنها 
ه��م اکنون به دنبال ممنوع کردن پخش اذان در قدس 

شریف قبله اول مسلمین هم می باشند.
طاهریان افزود: بی شک روز قدس مناسبتی وحدت 
بخش در جهت تحقق آرمان مسلمانان و ملت فلسطین، 
در مسیر رهایی قدس ش��ریف است. این روز مهم باید 
به یکی از سمبل های وحدت میان جوامع جهان اسالم 
تبدیل تا با یادآوری موضوع فلس��طین در این روز همه 
ملتها و دولتهای مس��لمان با احساس مسئولیت بیشتر، 
موضوع اشغالگری صهیونیسم و اهمیت رفع درد و رنج 
ملت مظلوم فلس��طین را در اولویت مس��ائل خود قرار 

دهند.
طاهریان گفت: در این راس��تا نقش ایران و ترکیه 
به عنوان دو کش��ور تاثیرگذار درمنطقه و جهان اسالم، 
بسیار مهم می باشد. ما می توانیم با مشارکت و همکاری 
یکدیگ��ر و در فضای دوس��تانه، نه تنها امدادرس��انی و 
کمک به رفع ظلم و تجاوز به مردم فلس��طین را هدایت 
کنیم بلکه می توانیم با تعامل س��ازنده نسبت به حل و 
فصل سایر بحران های منطقه منجمله در کشور سوریه 

اقدامات موثری داشته باشیم.

یک  موضوع کش��ته ش��دن 
صیاد بوشهری به دست گارد پرون�����ده

مرزبان��ی عربس��تان بیش از 
آنک��ه یک اتفاق در چارچوب حراس��ت از مرزها از 
سوی کش��ور مقابل باشد، به نظر می رسد که یک 
س��عودی  س��ران  و  اس��ت  سیاس��ی  موضوع��ی 

می خواهند آتش بازی در منطقه راه بیندازند! 
به اعتقاد ناظران سیاسی شکست های سنگین 
آل س��عود در منطقه این رژیم را افس��ار گسیخته 
کرده و س��بب ش��ده تا هربار دس��ت ب��ه اقدامات 

نامتعارفی بزنند.
البته گس��تاخی های اخیر سران این کشور در 
قب��ال ملت ایران نیز حکای��ت از تلخی رو به زوال 

رفتنشان در منطقه است. 
آنطور که کارشناسان مسائل منطقه می گویند 
این رژیم خود را درگیرمسائل پیچیده ای کرده که 
پاس��خی ب��رای آن ندارد، از این رو ب��رای انحراف 
افکار عمومی مجبور است اقدامات ناخوشایندی از 

جمله برخورد با کشور قطر انجام دهد. 
شاید پاسخ صریح و قاطعانه دستگاه دیپلماسی 
کشورمان بعد از آن همه عقب نشینی و سکوت در 
براب��ر این متجاوزان نقطه عطفی جدی برای رفتار 
انقالبی و دیپلماس��ی مقتدران��ه در برابر این رژیم 

متحجر سعودی باشد.
دو ش��ب پیش یک صیاد ایراني به دست گارد 
مرزباني عربس��تان کش��ته ش��د. اصل ماجرا این 
بوده که مأموران س��احلی عربس��تان جمعه شب با 
تیراندازی به یک قایق و دو صیاد بوش��هری، یک 

نفر را کشتند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در 
واکنش به اخبار منتش��ر شده مبنی بر این که یک 
صیاد بوشهری در تیراندازی گارد مرزبانی عربستان 
کش��ته شده اس��ت، با اظهار تاسف از این موضوع، 

گفت: موضوع مورد اشاره در حال بررسی است.

به��رام قاس��می در گفت وگو با ایس��نا با بیان 
این ک��ه این موضوع توس��ط ارگان ه��ای ذی ربط 
و مرزبان��ی کش��ور نیز تایید ش��ده اس��ت، ادامه 
داد: همان ط��ور که اش��اره کردم ای��ن موضوع در 
حال بررس��ی اس��ت و بعد از مشخص شدن نتایج 
بررسی های اولیه توسط دستگاه های مربوطه، این 
واقعه تلخ به ش��کل مقتضی و با جدیت تمام مورد 

پیگیری قرار می گیرد.
وی اظه��ار ک��رد: م��ا در حال حاض��ر منتظر 
دریافت نتایج بررس��ی و تحقیق��ات در این زمینه 

هستیم.
گرفتارش��دن صی��ادان ایران��ي در آب ه��اي 
عربس��تان، موضوع تازه اي نیس��ت و پیش از این 
نی��ز بارها لنج هاي ایراني که به دالیلي مثل توفان 
یا به اش��تباه وارد آب هاي این کش��ور شده  بودند، 
بازداش��ت ش��دند. یک نمونه آن س��ه سرنش��ین 
یک قایق ایراني هس��تند که تیر س��ال گذشته از 
سکوي مرجان حرکت کرده و به وسیله شناورهاي 
سعودي بازداشت ش��دند. نه خودشان آمدند و نه 
خبري از آنها رسید. خانواده هایشان ماه ها پیگیري 
کردند و تنها جوابي که شنیدند این بود: »در حال 

پیگیري هستیم«. 
دو ماه قبل تر، یعني در اردیبهش��ت سال قبل 
نیز یک پدر و پس��ر به دریا رفته و برنگشته بودند. 
اواخ��ر س��ال 9٤ نیز چهار صیاد جزیره ش��یف، از 
س��وی نیروهای نظامی عربس��تان، به اتهام تجاوز 
مرزی بازداش��ت شده بودند. مدتي بعد جسد یکي 
از صی��ادان ایراني حوالی س��کوهای نفتی جزیره 
خارک پیدا ش��د. بر اساس اخبار رسمي تا تابستان 
گذش��ته 1٦ صیاد بوش��هري به اتهام تجاوز مرزي 
در عربس��تان بازداش��ت بودند. این اتفاق براي آن 
مي افتد ک��ه صیادان در آب هاي داخلي آن قدر که 
صید به صرفه باش��د ماهي پیدا نمي کنند و ناگزیر 

به عبور از حریم دریایي کشور مي شوند. 

البته مدی��رکل امور مرزی وزارت کش��ور نیز 
در گفت وگو با رس��انه ها اعالم کرده است: دو قایق 
ایرانی که در ح��ال ماهی گیری در آب های خلیج 
فارس بودند، بر اثر امواج دریا از مس��یر خود خارج 

می شوند.
وی در ای��ن ارتباط اعالم کرده اس��ت: بر این 
اساس و بدون تایید این مسئله که قایق های ایرانی 
وارد مرزهای عربستان ش��وند، تیراندازی از سوی 
گارد مرزبانی این کش��ور به سوی قایق های ایرانی 
ص��ورت می گیرد و یک صی��اد ایرانی بر اثر اصابت 

تیر به کمرش کشته می شود.
وی تاکی��د ک��رده اس��ت: این کار عربس��تان 
مطابق با اصول انسانی نبوده و حتی با فرض ورود 
قایق های ایرانی به مرزهای عربس��تان بر اثر امواج 
دری��ا، آن ها مجاز به ش��لیک به س��وی قایق های 

ایرانی نبودند.
مدی��رکل امور م��رزی وزارت کش��ور تصریح 
کرد: حتی با فرض ورود قایق های ایرانی به آبهای 
عربس��تان بر اثر امواج دریا، آنها مجاز به ش��لیک 
نبودن��د. وی با بی��ان اینکه این کار عربس��تانی ها 
مطابق با اصول انس��انی و دریانوردی نبود، گفت: 
ما در حال پیگیری این موضوع هستیم تا مشخص 
ش��ود که آیا قایق های ایرانی وارد مرز عربس��تان 

شده بودند یا خیر.

اقدام عربستان در کشتن صیاد بوشهری 
آتش بازی در منطقه است

رئی��س کمیته روابط خارجی کش��ته ش��دن 
صیاد بوشهری در تیراندازی از سوی گارد مرزبانی 
عربس��تان سعودی را آتش بازی در منطقه حساس 

کنونی دانست.
"مرتضی صفاری نطنزی" در واکنش به کشته 
شدن صیاد بوش��هری در تیراندازی از سوی گارد 
مرزبانی عربستان سعودی گفت: این گونه اقدامات 

در حقیق��ت آتش بازی در منطقه حس��اس کنونی 
اس��ت. وی تصری��ح ک��رد: اه��داف این کش��ورها 
مشخص است لذا ما نباید خود را درگیر بازی های 
آن ها کنیم اگرچه باید نسبت به این اقدام برخورد 

و موضع گیری مناسب داشته باشیم.
صفاری نطنزی تأکید کرد: منطقه امروز آبستن 
ح��وادث مختلفی بوده و باید کامال حواس��مان را 
جمع کنیم زیرا بسیاری دوست دارند ما را درگیر 

کارهایی کنند که به نفع ما نیست.
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس اظهار داشت: اکنون نمایندگان در 
حوزه های انتخابیه خود هستند اما ما و وزارت امور 
خارجه پیگیر این مسئله هستیم تا به تبع آن یک 
موضع گیری مناسب نسبت به این اقدام عربستان 

سعودی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اکنون عربس��تان سعودی در 
منطقه دچار شکس��ت های پی در پی ش��ده است، 
گفت: عربس��تان بعد از س��فر ترامپ به این کشور 
گم��ان می کند موضع قوی پیدا ک��رده و خواهان 
کم��ی خودنمایی اس��ت اما نمی تواند ب��ا این گونه 
اقدامات پاسخ گوی شکس��ت های خود در منطقه 

سوریه، یمن و... باشد.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس خاطرنشان 
کرد: عربس��تان خود را درگیر مس��ائل پیچیده ای 
کرده که پاس��خی برای آن ندارد لذا برای انحراف 
افکار عمومی مجبور است اقدامات ناخوشایندی از 

جمله برخورد با کشور قطر انجام دهد.

با عربستان مقابله به مثل می کنیم 
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: ما در برابر اقدامات ایذایی عربستان 

علیه ایران مقابله به مثل جدی خواهیم کرد.
حش��مت اهلل فالحت پیش��ه در رابطه با کشته 
ش��دن صیاد بوش��هری در گارد مرزبانی عربستان 

اظه��ار داش��ت: ش��لیک به ی��ک صی��اد بی دفاع 
ک��ه هیچ اب��زار نظام��ی در اختیار ن��دارد، خالف 
کنوانس��یون های بین الملل��ی و اصل همجواری در 

خلیج فارس است.
وی تاکی��د کرد: ای��ن اقدام عربس��تان باعث 
انزج��ار بیش از پی��ش ایرانیان از دولت س��عودی 

خواهد شد.
فالحت پیشه با اشاره به اینکه عربستانی ها طی 
سالیان اخیر به اقداماتی دست زده اند که در تاریخ 
مناس��بات بین ایران و عربس��تان بی سابقه است، 
تصریح کرد:  بنده این اقدامات را بهانه س��ازی های 
عربس��تان برای اقدامات ایذایی علی��ه ایران تلقی 

می کنم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت:  عربستانی ها در میدان نبرد با مردم 
یمن کش��ته های زیادی داده ان��د و انتقام آن را از 
ای��ران و مظلومان��ی می گیرند که هیچ نقش��ی در 

جنگ واقعی یمن ندارند.
وی یادآور ش��د:  کش��تار زائران ایرانی در منا، 
اقدامات نیابتی عربستان در حمایت از تروریست ها 
برای انجام عملیات خرابکارانه علیه ایران و کشتار 
مظلومان��ی چون صیاد بی دفاع نش��ان می دهد که 
عربس��تانی ها راهب��رد تحریک ای��ران را در پیش 
گرفته اند. فالحت پیشه با تأکید بر اینکه ایران باید 
برخورد قاطعی در مقابل اقدامات عربس��تان انجام 
دهد، اظهار داش��ت: الزم است جمهوری اسالمی 
هش��داری جدی و پیش��گیرانه به عربستان بدهد 
ک��ه ما در برابر این اقدام��ات مقابله به مثل جدی 

خواهیم کرد.
عضو فراکس��یون والیت با بیان اینکه مجلس 
شورای اسالمی حتما این قضیه را پیگیری خواهد 
کرد، خاطرنش��ان کرد:  علی رغم تعطیلی مجلس، 
کمیس��یون امنیت مل��ی هفته آینده ب��ا برگزاری 

جلسه این موضوع را پیگیری می کند.

وقتیماهیگیربوشهریقربانیمواضعضدايرانیعربستانمیشود

اقدامانقالبیدستگاهدیپلماسیدربرابرآتشبازیسعودیها

رئیس س��تاد مشترک ارتش 
آمریکا در مصاحبه ای تالش معادل�����ه

برای کاهش نف��وذ ایران در 
منطق��ه را ج��زو »اه��داف اصلی« دول��ت آمریکا 

توصیف کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، جوزف دانفورد 
در مصاحبه ای با تکرار ادعاهای اثبات نشده ایران را 
به انجام رفتارهای مخرب در منطقه آسیای غربی 
مته��م کرده و کاهش نفوذ ایران را در زمره اهداف 

اصلی آمریکا در منطقه دانسته است. 
»دانفورد« در پاسخ به سوالی درباره رفتارهای 
ای��ران در منطق��ه گف��ت: »من هی��چ تغییری در 
رفتاره��ای ای��ران در منطقه مش��اهده نک��رده ام. 
نیروهای قدس س��پاه پاس��داران کماکان از طریق 
نیروهای نائب و ش��به نظامی اش درعراق و سوریه 
و از طری��ق حزب اهلل در لبنان در حال اعمال نفوذ 

مخرب است.«
جمهوری  اس��المی ای��ران هم��واره ادعاهای 
آمری��کا و کش��ورهای غرب��ی درب��اره ایفای نقش 
مخ��رب در منطق��ه را رد کرده اس��ت. این ادعاها 
در حالی مطرح می شود که بغداد و دمشق همواره 
کمک ه��ای ایران ب��ه دولت های این کش��ورها در 

مقابله با گروه تروریستی داعش را ستوده اند. 
رئیس س��تاد مش��ترک ارتش آمری��کا که با 
»دیفنس وان« مصاحبه می ک��رد همچنین مدعی 
ش��د که ایران در کشور یمن هم نقشی غیرسازنده 

داشته اس��ت. وی گفت که مقابله با نفوذ ایران در 
منطقه جزو اهداف اصلی آمریکا در منطقه است.

دانفورد گفت: »حمایت ایران )از حوثی ها( در 

یمن نیز غیرس��ازنده بوده است و تهران همچنان 
برای متح��دان نزدیک ما مانند اس��رائیل و اردن، 
تهدید به حساب می آید. بنابراین، کاهش این نفوذ 

مخ��رب همچنان یکی از اه��داف اصلی آمریکا در 
منطقه است.«

ائتالفی متشکل از کشورهای عربی به رهبری 
عربس��تان س��عودی از فروردین ماه س��ال 139٤ 
کش��ور فقیر یمن را با هدف بازگرداندن قدرت به 
»عبد ربه منصور هادی«، رئیس جمهور مس��تعفی 
این کش��ور هدف حمالت سنگین هوایی قرار داده 

است.
 این حمالت به گفته نهادهای حقوق بش��ری 
باعث کش��ته ش��دن ش��مار باالیی از غیرنظامیان 
ش��ده و گسترش فقر و تخریب زیرساخت های این 
کش��ور جنگ زده را به همراه داشته است. حمایت 
تس��لیحاتی، لوجس��تیکی و اطالعات��ی آمریکا از 
ائتالف متجاوز عربس��تان در ماه های گذشته بارها 

به انتقاد گروه های حقوق بشری منجر شد. 
»جوزف دانف��ورد« در ادامه، ایران را از حیث 
مس��ائل مربوط ب��ه »آزادی دریان��وردی در تنگه 
هرمز و باب المن��دب«- به گفته وی- هدف حمله 
ق��رار داد و ایران را تهدی��دی علیه تجارت جهانی 

خواند. 
وی گف��ت: »ای��ران با اخ��الل در فعالیت های 
دریایی آمریکا و س��ایر کش��ورها در خلیج فارس 

و تأمی��ن موش��ک های ضد کش��تی ک��روز برای 
شورش��ی های حوث��ی در یمن در س��احل دریای 
س��رخ، تهدیدی علی��ه دو گذرگاه آب��ی با اهمیت 
حیاتی برای تجارت بین الملل است. ایاالت متحده 
از دهه 1970 متعهد به تالش برای باز نگاه داشتن 

این گذرگاه های حیاتی بوده است.«
تاکی��د این مقام آمریکای��ی برای کاهش نفوذ 
ایران در منطقه در حالی مطرح شده که چند روز 
پیش نیز هیثر نورت«، س��خنگوی وزارت خارجه 
آمری��کا در کنفرانس خبری تصریح کرد که دولت 
جدید این کش��ور در حال بازبینی سیاس��ت های 

خود در قبال چند کشور از جمله ایران است. 
س��خنگوی وزارت خارجه آمری��کا اضافه کرد: 
»م��ا در ح��ال بازبینی سیاس��تمان در قبال ایران 
هستیم؛ سیاست افغانس��تان را بازبینی می کنیم. 
بازبینی سیاست پاکس��تان هم بخشی از همین ها 
اس��ت. بازبینی سیاس��ت م��ا در قبال پاکس��تان، 
بخشی از بازبینی های گسترده تر سیاست های ملی 
ما در آس��یای جنوبی است که عالوه بر پاکستان، 

افغانستان و سایر کشورها را هم شامل می شود.«
دولت »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا 
قباًل اعالم کرده در حال بررسی سیاست هایش در 
قبال ایران و توافق هس��ته ای با این کش��ور است. 
ترامپ اعالم کرده نهادهای مختلف دولتی آمریکا 
در حال بررسی این هس��تند که آیا رفع تحریم ها 
علیه ایران در راستای منافع آمریکا هست یا خیر. 

يکمقامآمريکايیاذعانکرد؛

کاهشنفوذايراندرمنطقههدفاصلیکاخسفید

روزنامهاسرائیلیهاآرتصادعاکرد

مصردنبالدورکردنحماس
ازايراناست

روزنامه صهیونیس��تی در گزارشی با اشاره 
حاش�یه به برخ��ی گزارش ها درب��اره توافق مصر، در

حم��اس و »محمد دحالن« درب��اره نوار 
غزه، نوش��ته ک��ه قاهره به دنب��ال دور کردن حم��اس از ایران 

است.

به گزارش فارس، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی 
از تالش ه��ای قاهره در نوار غزه در ضدیت با تهران خبر داده و 
نوشته است: »در حالی که بحران پیرامون قطر ادامه دارد، مصر 

در حال نزدیکتر شدن به حماس است«.
دراین گزارش آمده که قاه��ره، حماس و محمد دحالن از 
سران جنبش فتح فلس��طین، بر سر روشی تازه به منظور اداره 
نوار غزه توافق کردند که طبق آن امکان کاهش یافتن محاصره 

غزه وجود دارد.
این روزنامه صهیونیستی، کم شدن محاصره نوار غزه را »به 

ضرر اسرائیل« خوانده است.

پیش��تر برخی رسانه های عربی گزارش دادند که بین هیات 
اعزام��ی حماس به قاهره و اطالعات مصر توافقی حاصل ش��ده 
که در بخش��ی از آن بر تعیین محمد دحالن به عنوان مسئول 

کمیته اداره غزه تاکید شده است.
گفته ش��ده ک��ه این توافق برای کاه��ش تنش بین مصر و 
حماس انجام ش��ده تا در ازای آن، قاهره هم گذرگاه رفح را باز 

کند و صدور برق به غزه را افزایش دهد.
هی��چ مقام مصری تاکنون خبرهای منتش��ر ش��ده در این 

زمینه را تایید نکرده است.
 »فائز ابو شمالة« که روزنامه نگار است، از جمله کسانی که 

در این باره مطالب و گزارشهایی منتشر کرده است.
به گفته او، بر اساس توافق مذکور، کمیته ای که برای اداره 
غزه ایجاد خواهد شد، بودجه 50 میلیون دالری خواهد داشت. 
ریاس��ت این کمیت��ه با محمد دحالن خواهد بود و او مس��ئول 
سیاست خارجی، تامین مالی و رتق و فتق امور مربوط به عبور 
و مرور بین مصر و غزه خواهد بود. او مسئول مذاکرات با اسرائیل 

درباره عبور و مرور و »دیگر موضوعات« هم خواهد بود.
واکنش تحلیلگران فلسطینی به خبرهای این چنینی درباره 
توافق برای تش��کیل کمیته به منظور اداره نوار غزه، منفی بوده 

آنها گفته اند که چنین توافقاتی به نفع حماس نخواهد بود.
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