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اخبار
رژیم صهیونیستی از جنگ و شکست در
غزه وحشت دارد

یک مقام س��ابق ارتش رژیم صهیونیستی به
وحش��ت این رژیم از درگیری و شکست در
غزه اذع��ان کرد.به گزارش مه��ر به نقل از
العه��د« ،یائیر گوالن» معاون س��ابق رئیس
ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد
که این رژیم از درگیری و شکس��ت وحشت
دارد.وی در ادام��ه افزود :اش��غال مجدد نوار
غزه امری ممکن اس��ت ام��ا باید بگویم که
ما از درگیری و جنگ و شکس��ت میترسیم.
گوالن تاکید ک��رد :درگیری و جنگ در غزه
آزاد نیست .درگیری در این منطقه پر جمعیت
از باالی زمین صورت میگیرد.
شیخنشینها بجای شرط برای ایران
درصدد رهایی از باتالق یمن باشند

عضو فراکس��یون امید مجل��س اعتقاد دارد
عربس��تان و امارات نم��ی توانند برای قدرت
بالمنازع اول منطقه تعیین شرط کنند .جالل
میرزایی در گفتوگو با خانهملت ،با اشاره به
ارائه ش��ماره تماس و تعیین ش��رط از سوی
سعودی ها و امارات برای گفتگو با جمهوری
اسالمی ایران ،گفت :این کشورها در عرصه
سیاست ورزی ترامپ را الگوی خودشان قرار
داده اند .در وقاع مشاهده می شود که رییس
جمهور امریکا هم برای همه کش��ورها پیش
شرط می گذارد.عربستان و امارات فرض می
کنن��د که ایران در ش��رایط کنونی در موضع
ضع��ف قرار دارد از این رو چنین موضوعی را
مطرح کرده اند.وی با اشاره به اینکه کشورمان
درصدد درگیری و منازعه با کشورهای حاشیه
خلیج فارس نیست بلکه عالقه مند بهبود در
روابط اس��ت ،ادام��ه داد :در واقع ادامه چنین
شرایطی صرفا به نفع رژیم صهیونیستی است
و منافع کمپانی های نظامی آمریکا را تامین
می کند.این نماینده مردم در مجلس دهم با
بیان اینکه ادامه منازعه فعلی موجب تحکیم
موقعیت اس��رائیلی ه��ا در مناطق اش��غالی
فلسطین می ش��ود ،اظهار کرد :بنابراین باید
اذعان کرد که دی��دگاه مذکور بیانگر ضعف
ایران نیست و عربستان و امارات خیال نکنند
دیدگاه کشورمان نوعی ضعف محسوب می
شود.اگر عربستان و امارات اصرار دارند روند
کنون��ی را ادامه دهند ،حتما افکار عمومی در
م��ورد اقدامات آنها و تح��والت آینده منطقه
قض��اوت خواه��د کرد.نماینده م��ردم ایالم،
ایوان و چرداول در مجلس شورای اسالمی،
تصریح کرد :در این بین این کشورها یادشان
باشد که چندین س��ال از تجاوزشان به یمن
می گذرد و هنوز نتوانس��تند کش��وری که در
تحری��م صددرصدی ق��رار دارد و با دس��ت
خالی مبارزه می کند را تس��لیم کنند؛ آنوقت
چط��ور به خودش��ان اجازه م��ی دهند برای
قدرت بالمنازع اول منطقه تعیین شرط کنند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
ب��ا تاکید ب��ر اینکه ریاض و ابوظب��ی باید از
وقایع رخداده در منطقه درس عبرت بگیرند،
خاطرنش��ان کرد :رخدادهای محقق شده در
عراق ،س��وریه ،لبنان ،غزه و غیره نشان می
ده��د که قدرت در دس��تان کیس��ت لذا باید
مفروضاتشان که تلقینات آمریکایی-اسرائیلی
است را تغییر دهند.
ایران پیشنهادی برای خرید
اس  400 -ارائه نکرده است

معاون نخس��توزیر روس��یه میگوید ایران
تقاضای��ی برای خرید س��امانه پدافند هوایی
اس  400 -به مس��کو ارائه نکرده اس��ت .به
گ��زارش گروه بینالملل خبرگ��زاری فارس،
«یوری بوریسف» ،معاون نخستوزیر روسیه
روز جمعه به خبرگزاری اسپوتنیک این کشور
گفته اس��ت که ته��ران تقاضایی برای خرید
س��امانه دفاع هوایی اس  400 -به مس��کو
ارائه نکرده است.اواخر ماه مه گذشته ،شبکه
خبری بلومبرگ مدعی ش��ده بود که روسیه
تقاضای ایران برای خرید س��امانه موش��کی
اس  400 -را رد کرده است .بر اساس ادعای
بلومبرگ ،روس��یه این اقدام را از آن رو انجام
داده ب��ود ک��ه منجر به افزای��ش تنشها در
منطقه میش��ود.با این حال ،یوری بوریسف،
در پاس��خ به سوال اس��پوتنیک ضمن تاکید
بر اینکه مسکو پیش��نهادی از تهران در این
خصوص دریافت نکرده ،گفت« :بگذارید آنها
(رسانههای غربی) به انتشار اخبار جعلی ادامه
دهند».سامانه اس  400 -یکی از بهروزترین
س��امانههای پدافند هوایی است که روسها
طی مدت اخیر آن را به کش��ورهای مختلف
از جمله ترکیه و چین فروختهاند .فروش این
س��امانه به ترکیه منجر ب��ه بحرانهایی در
روابط آنکارا و واشنگتن شده است.

دانشمندان هستهای ایران «بهترین بهترینها» هستند

رئیس س��ابق بازرس��ان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ضمن انتقاد از خروج آمریکا از
توافق هستهای ،از دانشمندان هستهای ایران
به عن��وان «بهترین بهترینها» یاد کرد.به
گزارش مهر به نقل از تایمز اسرائیل« ،اولی
هاینون��ن» معاون پیش��ین دبیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی تصمیم دولت ترامپ
برای خروج از توافق بینالمللی هستهای با
ای��ران را به باد انتقاد گرفت و آن را اقدامی

«غیرسازنده» خواند.وی که در اندیشکده ای
در بیت المقدس سخن میگفت دانشمندان
هستهای ایران را «بهترین بهترینها» نامید
که اگر بخواهند میتوانند در عرض  ۶تا ۸
ماه مواد الزم برای ساخت سالح هستهای
را تهی��ه کنند.هاینونن که ه��م اکنون به
عنوان مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی
در واشنگتن فعالیت میکند ،اقدام ترامپ را
در اعمال فش��ار به ایران بی نتیجه دانست

و گفت :با این تصمیم ایرانیها احس��اس
راحتی میکنند ،آنها فناوری غنی سازی را
دارند و میتوانند سانتریفیوژ بیشتری تولید
کنند.به گفته رئیس سابق بازرسان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،جمهوری اسالمی
ایران تحریمهایی بیش��تر از آنچه که هم
کنون علیه این کشور اعمال شده را میتواند
تحمل کند.آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
عنوان نهاد ناظر فعالیتهای هستهای ایران

در آخرین گزارش خود در تاریخ دهم خرداد
بار دیگر اعالم کرد این کش��ور به تعهدات
خود بر اس��اس برجام پایبند است.هاینونن
که به سرزمینهای اشغالی سفر کرده روز
پنج شنبه با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر
رژیم صهیونیستی دیدار کرد.در توییتی که
به همین مناسبت در صفحه نتانیاهو منتشر
شد ،وی بار دیگر ادعا کرد که ایران در مورد
فعالیتهای هستهای خود دروغ میگوید و

اصول جمهوری اسالمی ایران قابل
عقب نشینی نیست

همچنان به دنبال ایجاد زرادخانه هستهای
اس��ت.وی در این پیام همچنین از مواضع
هاینون��ن به خاط��ر «تحلی��ل صادقانه و
نتیج��ه گیری های ش��فاف» در خصوص
فعالیتهای ایران قدردانی کرد.

والاستریت ژورنال :آیا واشنگتن توان مقابله با شلیک همزمان یکصد موشک بالستیک را دارد؟

واهمه رژیم آمریکا از توان نظامی ایران

گ�روه سیاس�ی :یک روزنامه آمریکایی در
گزارش��ی که به تنشهای اخیر بین ایران و
آمریکا در منطقه اختصاص دارد ،صراحتا از
نگرانی برخ��ی مقامات آمریکایی از مواجهه
با توانمندی موشکی ایران خبر داده است.
«اگر مجبور باشیم ،آمادهایم که اکنون وارد
عمل ش��ویم اما نگرانیهای بسیاری وجود
دارد .آیا ما در جایگاهی هستیم که با شلیک
یکصد موش��ک بالس��تیک در هشت نقطه
مواجه ش��ویم؟» این جمالت ،بخش پایانی
یک گزارش روزنامه آمریکایی والاستریت
ژورنال اس��ت که آن را به نقل از یک مقام
آمریکایی که نامی از او برده نش��ده نوش��ته
است.گزارش والاستریت ژورنال ،به افزایش
اخیر تنشها بی��ن ایران و آمریکا در منطقه
خلیج ف��ارس اختص��اص دارد .در جمالتی
که در ب��اال خواندید ،یک مق��ام آمریکایی
نس��بت به توانمندی نیروه��ای آمریکایی
برای مقابله با موج موش��کهای ایرانی در
صورت آغاز یک درگیری نظامی در منطقه
اب��راز نگرانی کرده اس��ت .نکته جالب آنکه
والاس��تریت ژورنال دقیقا با همین جمالت
به گزارش خود پایان داده اس��ت.در گزارش
مذکور ،والاس��تریت ژورنال ادعاهایی را در
خصوص جزئیات تنشها بین ایران و آمریکا
در منطق��ه خلی��ج فارس منتش��ر کرده که
نمیتوان آنها را مستقال تائید کرد .بر اساس
یک��ی از این ادعاها ،آمریکاییها برای مدت
دو هفته در ماه مه مراقب دو ش��ناور ایرانی

تش��ویق کاهش تنش هس��تیم .هیچکس
جنگ نمیخواهد».

رئیس پیش�ین موس�اد :تلآویو در برابر

ایران تنهاست

بودهاند که موش��ک بر روی آنها قرار گرفته
بود .در ادامه ،روزنامه مزبور ادعا میکند که
دو شناور پس از مدتی به یکی از بنادر ایران
بازگشته و موشکها را تخلیه کردهاند .نکته
دیگر که در بخش��ی دیگر از گزارش به آن
اشاره ش��ده این اس��ت که نیروهای ایرانی
مس��تقر در ای��ن دو ش��ناور آگاه بودهاند که
تحت مراقبت نیروهای آمریکایی هس��تند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده اس��ت
که برخی مقامات آمریکایی میگویند که اگر

چه خطرات از سوی ایران تاحدودی کاهش
یافته اما همچنان خطر باقیس��ت .برخی از
آنها ای��ن نظر را دارند که اقدامات ایران ذاتا
دفاعی بوده و چرا که مقامات ایرانی به این
باور رسیده بودند که آمریکا در حال طراحی
یک حمله است.والاستریت ژورنال با اشاره
به افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه به
نقل از یک مقام نظامی آمریکا مینویس��د:
«م��ا داری��م تمهیدات الزم را میاندیش��یم
اما این جایی نیس��ت که م��ا بخواهیم آنجا

باش��یم».اما نکته قابل تامل دیگری که در
گزارش فوقالذکر به آن اشاره شده ،نگرانی
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس از احتمال
یک درگیری در منطقه اس��ت .والاستریت
ژورنال مینویس��د که مقامات کش��ورهای
حاش��یه خلیج فارس از واشنگتن خواستهاند
ک��ه از درگی��ری عقب بکش��د.این روزنامه
آمریکای��ی ب��ه نق��ل از یک مق��ام یکی از
کشورهای حاش��یه خلیج فارس که باز هم
نامی از او نبرده نوش��ته اس��ت« :ما در حال

«دن��ی یات��وم» رئیس پیش��ین س��ازمان
جاسوس��ی رژیم صهیونیس��تی «موس��اد»
ضمن اذعان به توانای��ی نظامی جمهوری
اس�لامی ایران ،گفت ک��ه تلآویو در برابر
ته��ران تنه��ا اس��ت.یاتوم در گفتوگو با
روزنامه «جروزالم پس��ت» ضمن اشاره به
عقبنش��ینی و خروج نظامی��ان آمریکایی
از منطقه غرب آس��یا ،توضیح داد علیرغم
اینکه واش��نگتن از حمای��ت از تلآویو دم
میزن��د ،اما آنها در برابر تهدیدهای نظامی
ایران تنها هستند.وی با بیان اینکه آمریکا
قبال در عراق ،س��وریه و افغانس��تان تعداد
زیادی نظامی داش��ت ام��ا اکنون همه آنها
را عق��ب کش��یده ،گفت حت��ی حرفهای
اخی��ر آمریکاییه��ا مبنی بر اع��زام 1500
نظام��ی و ناو هواپیمابر به منطقه نیز دقیق
نب��وده و هیچکدام از آنه��ا هنوز به منطقه
نرسیدهاند.رئیس پیشین موساد ضمن اشاره
به اینکه حتی اگ��ر آن نیروهای آمریکایی
ه��م به منطق��ه بیایند ،فقط قرار اس��ت از
مناف��ع ای��االت متح��ده محافظ��ت کنند،
افزود« :اس��رائیل اما باز هم به تنهایی باید
با تهدی��دات نظامی مت��داول ایرانیها ،از
سوی سوریه و حزباهلل و همچنین تهدید
هستهای آتی ،مقابله کند».

سعید جلیلی:

مردم از اشرافیگری مسئوالن خست ه شدهاند

پاس��خ عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام به یک
سؤال« :چرا مردم برخی شعارهای جریان انقالبی را باور
نمیکنند؟ به گزارش «عصر ایرانیان» ،علی جعفری از
فعاالن سابق جنبش دانشجویی در صفحه اینستاگرام

خود نوش��ت :با یکی از دوستان راجع انتخابات مجلس
صحبت میکردم .به ایش��ان گفتم در چارچوب اندیشه
سیاس��ی اسالم ،زندگی شخصی و سیاسی و برهههای
زمانی مختلف مثل انتخابات و روزهای قبل و بعد از آن
قابل تفکیک نیستند .یک سیاستمدار مسلمان و انقالبی
نمیتواند در طول س��ال یک ج��ور زندگی کند و زمان
انتخابات یا چند ماه مانده به آن جور دیگری .یا س��بک
زندگیاش یک چیز باشد و شعار سیاسیاش چیز دیگری.
تمام زندگی یک مؤمن انقالبی یک کل غیرقابل تفکیک
است .برای توضیح بهتر ماجرایی را برایش تعریف کردم
که به نظرم آمد برای شما هم مفید باشد .چند وقت قبل
اجالسی بینالمللی در تهران برگزار شد .محل برگزاری

اج�لاس یکی از لوکسترین هتلهای تهران بود .قبل
از س��خنرانی دکتر جلیلی را دعوت میکنند به یکی از
سالنهای هتل جهت پذیرایی .از قضا یکی از روحانیون
معروف که در آن نهاد مربوطه مسئولیت دارد نیز حضور
داشت .مهمانداران هتل چای و شیرینی میآورند .جلیلی
با اینکه قوت غالبش چای است و خیلی کم پیش میآید
ک��ه از آن بگذرد! این بار در کمال تعجب از خوردن آن
امتناع میکند .بعد هم بالفاصله شروع میکند به انتقاد از
مسئولین برنامه و آن روحانی محترم که این چه وضعی
اس��ت و حاال اگر مجبورید میهمانان را در هتل اسکان
دهید چرا برنامههایتان را در هتل میگیرید .میدانید هر
چایی و شیرینی هتل چقدر پای بیتالمال آب میخورد؟

البت��ه این انتقاد دکتر به مذاق دوس��تان انقالبی ما هم
خوش نیامد و کلی دلخور شدند .بعد از این ماجرا روزی
جلیلی در جمع دوستان در توضیح اینکه چرا مردم عین
ناکارآم��دی دولت به جریان مقاب��ل اعتماد نمیکنند،
به همین ماجرا اش��اره کرد و گف��ت اگر میبینید مردم
از اشرافیگری خس��تهاند اما به ما هم اعتماد نمیکنند،
یکی از دالیلش همین رفتارهاست .مردم این تناقضات
را میبینن��د .آن خدمتکار هت��ل ،آن مدیر و مهماندار و
کارکنان هم��ه جزو مردمند .میگوین��د اینها هم مثل
بقیه فقط دستش��ان نمیرسد .نمیش��ود تمام سال را
جور دیگری رفتار کنیم ،بعد توقع داشته باشیم مردم در
انتخابات شعارهای ما را باور کنند.

شریک جنایات آلسعود در یمن به دنبال کاهش اقتدار جمهوری اسالمی است

لزوم اقدام قاطع برابر مواضع شرمآور فرانسه در قبال ایران

فرانس��ه در ماههای بعد از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» و قبل از خروج او
از برجام رهبری فشارهای اروپا علیه برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای
ایران را بر عهده داش��ت« .امانوئل ماکرون» اولین رئیس یک کشور اروپایی
ب��ود که بعد از تهدیدهای ترامپ به خروج از توافق هس��تهای ،بحث «توافق
مکمل برجام» با ایران برای دائمی کردن محدودیتهای ایران در برجام را به
میان آورد .وی که کشورش در کنار سایر کشورهای اروپایی هنوز نتوانستهاند
به تعهداتشان در قبال ایران در توافق هستهای برجام عمل کنند در کنفرانس
خبری مشترک با رئیسجمهور آمریکا در پاریس تأکید کرد دو کشور اهداف
یکسانی در قبال ایران دارند و الزم است مذاکرات جدیدی با ایران آغاز شود.
وی گف��ت« :فکر میکنم ما قطع ًا اهداف یکس��انی در قبال ایران داریم .چه
کارهایی مدنظرمان اس��ت که انجام دهیم؟ اول ،میخواهیم مطمئن ش��ویم
آنها به سالح هستهای دست پیدا نمیکنند ،منظورم این است تا سال ۲۰۲۵
اب��زاری در اختیار داریم ،میخواهیم از آن فراتر برویم و به اطمینان کامل در
درازمدت دست پیدا کنیم ».ماکرون اضافه کرد« :دوم ،ما میخواهیم فعالیت
آنها در زمینه موشکهای بالیستیک را کاهش دهیم .سوم ،میخواهیم فعالیت
منطقهای آنها را مهار کنیم ».رئیسجمهور فرانس��ه برقراری صلح در منطقه

روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامهای
آمریکای��ی گ��زارش داده پیش��نهادهای
ترامپ برای مذاکره با ایران جدی نیس��ت
و او قصد دارد سیاست دولت خود را جایی
بین دیپلماس��ی و تهدید نظامی قرار دهد،
ب��دون آنکه قصد عملی کردن هیچیک را
داشته باش��د .به گزارش فارس ،مقامهای
آمریکایی در گفتوگو با یک رس��انه این
کشور تفس��یرهای جدیدی از راهبردهای
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا علیه
ایران و به ویژه پیشنهادهای اخیر او برای
مذاکره با تهران مط��رح کردهاند .روزنامه

را چهارمین هدف مش��ترک واش��نگتن و پاریس خواند و گفت« :بنابراین ،ما
باید با یکدیگر این چهار هدف را محقق کنیم ».ماکرون در ادامه اذعان کرد
اختالفات میان آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران به مسائل راهبردی
مربوط نمیش��ود و دو طرف از لحاظ روشهای محقق کردن اهداف خود در
قبال ایران اختالف دارند .رئیسجمهور فرانس��ه گفت« :مس��ئله کلیدی این
اس��ت و همه مباحثات دیگر ،مسائل تکنیکی هس��تند .برای رسیدن به این
هدف الزم است مذاکراتی آغاز شود و فکر میکنم این همان چیزی است که
رئیسجمهور ترامپ آن را مطرح کرده اس��ت .الزم است مذاکرات جدیدی را
آغاز کنیم تا به این اهداف دست پیدا کنیم».
طرح موضوعات فرا برجامی کمکی به حفظ برجام نمی کند


سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در
واکنش به اظهارات امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه در دیدار با دونالد
ترامپ همتای آمریکایی خود گفت :طرف های اروپایی تاکنون به رغم برخی
سخنان و بیانیه های سیاسی ،در عمل به تعهدات خود ذیل برجام و تعهدات
بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام ناتوان بوده و نتوانسته اند زمینه انتفاع
کامل کش��ورمان طبق این توافق چندجانبه را فراهم کنند .وی افزود :در این

ش��رایط ،آنها با طرح موضوعات فرا برجام��ی ،نه تنها کمکی به حفظ برجام
نمی کنند ،بلکه زمینه بی اعتمادی بیش��تر بین طرف های باقی مانده برجام
را فراه��م و آمریکا را به هدف خود در خ��روج غیرقانونی از برجام که چیزی
جز فروپاش��ی آن نبود ،نزدیک تر می کنند .موسوی ادعاهای تکراری ،بدون
پش��توانه و متناقض رئیس جمهور آمریکا در این دیدار را فاقد ارزش خواند و
شایسته واکنش تازه ندانست.
موضع فرانسه در برابر ایران شرمآور است


سیدحسین نقویحسینی ،سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در
گفتوگو با «عصر ایرانیان» در واکنش به اظهارات ضد ایرانی ماکرون گفت:
رئیس جمهور فرانسه با این اظهارات نشان داد که ارزشی برای معاهدات خود
قائل نیست .همانگونه که از ابتدا گفته میشد اروپا نیز به راحتی توافق برجام را
زیر پا میگذارد .وی بیان کرد :در حالی که فرانسه یکی از تامینکنندگان اصلی
س�لاح رژیم آل سعود برای قتل عام مردم بیدفاع یمن است ،رئیس جمهور
این کش��ور دم از مهار فعالیت منطقهای ایران میزند که بسیار شرمآور است.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد :وزارت خارجه باید
واکنش صریحی در این باره نشان هد و تنها به ایراد یک بیانیه اکتفا نکند.

روزنامه نیویورکتایمز :پیشنهادهای ترامپ برای مذاکره با ایران جدی نیست

نیویورکتایمز نوشته ترامپ و دستیارانش
در روزهای گذش��ته پیامهای گیجکننده و
ظاهراً متناقضی در خصوص ایران مطرح
کردهاند .آنها از یک طرف اقدام به ارسال
نیروی نظامی ،ناوش��کن و بمبافکن به
منطقه کردهاند و از طرف دیگر میگویند
که به دنبال درگیری نظامی نیستند .عالوه
بر این ،شخص ترامپ چندین بار گفته که
خواس��تار گفتوگوی مستقیم با مقامهای
ایران اس��ت .متحدان اروپای��ی آمریکا به
دنب��ال درک راهبرد دولت ترامپ در قبال
ایران هستند و اقدامات و اظهارات مقامها

در واش��نگتن آنها را هم سرگردان و گیج
کرده است .روزنامه نیویورکتایمز نوشته
به نظر میرسد ترامپ میخواهد سیاستش
را جایی بین تهدیدهای نظامی و پیشنهاد
دیپلماس��ی قرار دهد ب��دون آنکه بخواهد
هیچک��دام از آنها را عملی کند .او چندین
بار تا کنون هنگام سخن گفتن از پیشنهاد
مذاکره گفته خطر جنگ با ایران همیش��ه
وجود دارد .ترامپ از ماه پیش که تحرکات
نظامی و تهدید این کشور را در دستور کار
قرار داده چندین بار پیش��نهاد گفتوگو با
ایران را مطرح کرده بدون آنکه مشخص

کند اهدافش از چنین مذاکرهای چیست و
یا اینکه ته��ران در صورت آمدن پای میز
مذاکره از چه مش��وقی برخ��وردار خواهد
ش��د .برخی از مقامهای آمریکایی بیم آن
دارند که ترامپ ممکن است با گفتن مکرر
اینک��ه به دنبال درگیری با ایران نیس��ت
اهرم فش��ارش را از دس��ت داده باشد .اما
مقامه��ای آمریکای��ی ب��ه نیویورکتایمز
میگویند ترامپ عالقه چندانی هم به آغاز
یک روند واقعی دیپلماتی��ک و مذاکره با
مقامهای ایران نش��ان نمیدهد و در برابر
ایده برگ��زاری مذاکرات پنهان��ی با ایران

هم مقاومت کرده اس��ت .به طور خالصه،
ترامپ نه مشتاقانه خواستار تعامل با ایران
است و نه میخواهد آنقدر ستیزهجو باشد
ک��ه ته��ران را تحریک ب��ه واکنش کند.
نیویورکتایمز نوشته ژس��تهای ترامپ
برای دیپلماس��ی چیزی بیشتر از نمایش
نیس��تند .یکی از گمانهزنیهای مقامهای
آمریکایی این اس��ت که راهبرد دو وجهی
دولت ترام��پ (پیش��نهاد مذاکره-تهدید
نظامی) تالش��ی برای عقب راندن ایران
از آغاز مجدد فعالیتهای هس��تهای این
کشور باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :در هر میانجی گری و وساطتی
مواضع و اصول جمهوری اسالمی روشن و
قابل عقب نش��ینی نیس��ت .محمدحس��ین
فرهنگی در گفتوگو با خانهملت ،با اش��اره
به طرح موضوع س��فر نخست وزیر ژاپن به
کش��ورمان برای میانجی گری میان ایران و
آمریکا گفت:ما از مذاکره ترس��ی نداریم اما
مواضع منطقی و اصولی جمهوری اسالمی
ایران تغییر نخواهد کرد و بحث لزوم پابندی
آمری��کا به تعهدات پیش��ین قاب��ل مذاکره
نیس��ت.وی افزود :اصول ما روش��ن است و
بارها از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده
اس��ت و برای ما تفاوتی ندارد چه کش��وری
در مقابل ما ایس��تاده اس��ت و اصولی که در
طول این س��الها داشته ایم ثابت و غیر قابل
تغییر اس��ت.وی ادام��ه داد :باتوجه به عقب
نش��ینی های چندروزاخیر مقامات آمریکایی
از برخی مواضع خود شاید نخست وزیر ژاپن
حامل پیام جدیدی از س��وی آنها باش��د چرا
که این آمریکایی ها هس��تند که باید حسن
نیت عملی خود را به ما اثبات کنند.فرهنگی
تاکید کرد :باید منتظرماند ودید نخست وزیر
ژاپن چه موضوعات��ی را در دیدار با مقامات
عالی جمهوری اسالمی مطرح خواهد کرد و
چ��ه اثراتی در روابط دوجانبه و یا چند جانبه
کش��ورمان با سایر کشور های جهان خواهد
داشت.
کشورهای غربی سابقه تالشها در
قبال ایران را تخریب نکنند

رئیسجمهور روس��یه از کش��ورهای غربی
خواس��ت س��ابقه تالشها در قبال ایران را
تخریب نکنند .به گزارش فارس« ،والدیمیر
پوتین» ،رئیسجمهور روس��یه از کشورهای
غربی خواست سابقه همکاریها در خصوص
ایران که به حصول توافق هس��تهای برجام
منجر ش��د را تخری��ب نکنند .ب��ه گزارش
اسپوتنیک ،پوتین که پنجشنبه در مسکو در
جمع خبرنگاران رسانههای خارجی صحبت
میک��رد گفت« :از هیچکدام از اقداماتی که
علیه ایران انجام میشود حمایت نمیکنیم.
در این مورد با شریکانمان رایزنی میکنیم و
تالش میکنیم آنها را متقاعد کنیم کارهایی
که انج��ام میدهند باع��ث تخریب فضای
مثبت و س��ابقه تالشهای س��خت س��ال
گذش��ته نش��ود و به ایجاد روالی درازمدت
منجر نشود».
شکست نشست مکه در انتظار منامه

نایب رئیس کمیس��یون قضای��ی و حقوقی
مجلس معتقد اس��ت آنچه حکام سعودی در
نشس��ت مکه دنبال میکردند شکست خورد
و این شکست به نشس��ت منامه نیز تسری
مییابد .محمد کاظم��ی در گفتوگو با خانه
ملت ،با اش��اره تعلیق اج��رای طرح «معامله
قرن» گفت :این طرح یک طرح آمریکایی-
صهیونیستی برای نجات نتانیاهو از مخمصه
ای بود که در آن گرفتار ش��ده است .نشست
مکه نی��ز برای ص��ورت دادن اقداماتی علیه
ایران و به نفع نتانیاهو بود که تا کنون موفق
نبوده اس��ت و حتی نتوانستند معامله قرن را
طی این نشست ها از پیش ببرند .وی افزود:
کش��ورهای حاضر در این نشس��ت نه تنها با
بیانیه آن موافقت نداشتند بلکه بحث حمایت
از ایران را مطرح کردند که این کشور همسایه
و مسلمان بوده و باید امنیت را برای همه مردم
منطقه بخواهیم که وحدت ایجاد شود .آنچه
حکام سعودی از نشست مکه دنبال می کردند
با شکست مواجه شد از این رو نشست منامه
نیز که با همین موضوعات قرار اس��ت برگزار
شود با شکست قطعی مواجه خواهد شد.
موازنه قدرت در منطقه به نفع جبهه
مقاومت است

یک کارش��ناس مس��ائل بینالملل��ی گفت:
امروزه جبه��ه مقاومت که جبهه مظلومان و
آواره ش��دهها اس��ت میتواند پایداری کند و
تسلیم نشود و موازنه قدرت در منطقه عکس
ش��ده است .حسین شیخاالسالم در گفتگو با
تسنیم ،با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب
در دی��دار با مس��ئوالن نظام درب��اره اهمیت
مسئله فلسطین ،اظهار داشت :ما با دو جبهه
روبرو هس��تم .یک جبهه استکباری که رژیم
صهیونیستی ،آمریکا ،برخی سران کشورهای
عربی که در گذش��ته شاه ایران نیز جزو این
مجموع��ه ب��ود و یک جبهه ه��م مظلومین
و آواره ش��دهها و ملتهای��ی که به آنها ظلم
شده است مانند ملت فلسطین ،لبنان ،یمن و
این دو جبهه در مقابل هم هستند .سمبل این
درگیری نیز فلسطین و مسجداالقصی است.
وی بی��ان ک��رد :هر روز ک��ه میگذرد جبهه
جنایتکاران و شیطان بزرگ ضعیفتر میشود
و هرکاری که بتواند همان روز انجام میدهد
چون معلوم نیست سال آینده بتواند آن کار را
به پایان برساند و بههمین خاطر معامله قرن را
پیش کشیده است.

