ايران وجهان

شرط ترامپ برای سفر به انگلیس

www.ebtekarnews.com

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا براساس گزارش یک رسانه انگلیسی به ترزا می ،نخست وزیر انگلیس تصریح کرده تا زمانی که از یک استقبال گرم در جریان سفرش به انگلیس اطمینان حاصل
نکند این سفر را انجام نخواهد داد .به گزارش ایسنا ،نشریه سان انگلیس روز گذشته گزارش داد :دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با ترزا می ،نخست وزیر انگلیس از بابت عدم
برخورداری از پوشش خبری بسیار خوب از او در میان رسانههای انگلیسی گالیه کرده و از ترزا می خواسته که این وضعیت را برای او درست کند .گفتنی است ،ماه گذشته میالدی گزارش شده بود
که دونالد ترامپ به ترزا می اطالع داده نمیخواهد سفر رسمی خود به انگلیس را در صورت مواجه شدن با اعتراضات گسترده علیه خود انجام دهد.
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«ابتکار» مناسبات بین المللی ایران را در طول چهار سال گذشته بررسی می کند

نگاه متوازن به کشورهای کوچک و بزرگ
.

رایزنی ایران و عمان برای مدیریت صحیح تحوالت در منطقه
حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه کشورمان در مورد
سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران و رایزنیهایی که بین او و مقامات کشورمان
انجام شده است ،گفت :روابط ایران و عمان روابطی بسیار نزدیک و مبتنی بر
روابط همسایگی و تعامل طوالنی مدت در طول دهههای گذشته است.
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه در این گفتوگوها ،آخرین تحوالت منطقه مورد تبادل
نظر قرار گرفت ،خاطر نشان کرد :موضع مشترک دو کشور در زمینه ضرورت حل مشکالت
موجود بین طرفهای مختلف منطقهای و مدیریت صحیح تحوالت در این گفتوگوها بار
دیگر مورد تاکید قرار گرفت و در مورد ابتکار عمل هایی که در ارتباط با آخرین تحوالت
منطقه در جریان است ،تبادل و رایزنی شد .

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com
سیاست خارجی ایران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم
و به واسطه گفتمان واقعگرایی حاکم بر نگاه این دولت،
راهبردی کم سابقه را در طول چهار دهه پس از گذشت
انقالب اسالمی به نمایش گذاشت .در ابتدای روی کار
آمدن دولت حسن روحانی و به واسطه شروع مذاکرات
هستهای با شش قدرت بین المللی که در نهایت به توافق
برجام منتهی شد ،ضمن تنش زدایی با جامعه بین المللی،
حجم قابل توجهی از مراودات با کشورهای توسعه یافته به
خصوص اروپا برای ایران کلید خورد.
این امر در حالی تحقق یافت که پیش از این و در طول هشت
سال پیش از آن به واسطه گفتمان آرمانگرایانه در سیاست
خارجی و همچنین پیچیده شدن پرونده هستهای ،ایران عم ً
ال به
عنوان کشوری منزوی در جامعه جهانی شناخته شده و بسیاری
از ارتباطات خود را با کشورهای اروپایی کم رنگ کرده بود .در
همین رابطه یکی از دیپلماتهای ارشد وزارت خارجه اذعان
میکرد :در دولت نهم و دهم حجم روابط ما با اروپا به حدی
رسیده بود که سفرای ایران برای مالقات با مقامات این کشورها
دچار محدودیتهای جدی بودند و تنها در حد رییس اداره به آن
وقت مالقات داده میشد .این در حالی است که پس از به نتیجه
رسیدن برجام و متعاقب آن شکست دیوار سخت ایران هراسی که
افکار عمومی جهان را به طور بی سابقه ای با ایران همراه ساخته
بود ،نوعی مسابقه میان مقامات اروپایی برای سفر به ایران شکل
گرفت .در این راستا بسیاری از سران و مقامات بلندپایه از جمله
رئیس جمهوری روسیه ،اتریش ،سوئیس ،چین ،اندونزی ،ترکیه،
کره جنوبی ،آذربایجان و نخست وزیران و وزرای خارجه سوئد،
هند ،آلمان ،فرانسه ،ژاپن و  ...به ایران سفر کردند؛ به طوری که
گفته میشود هر  6روز یک هیات خارجی وارد ایران شده است.
این مساله با پیوند خوردن به سفرهای حسن روحانی به فرانسه
و ایتالیا و همچنین سفرهای دورهای محمدجواد ظریف وزیر
خارجه کشورمان به اقصی نقاط دنیا نشان میدهد که در طول
چهار سال گذشته و به خصوص با به ثمر رسیدن برجام ،فصل
نوینی در تاریخ دیپلماسی کشور آغاز شده است.
آمار و ارقام چه می گویند؟
آنچه مشخص است به سبب آنکه اصول سیاست خارجی ایران
بر مبنای نه شرقی ،نه غربی بنیان نهاده شده و نفي هر گونه
ستمگري و ستمكشي و سلط ه گري و سلط ه پذيرين وطرد کامل
استعمار و حمایت از ملتهای ضعیف از مبانی اصلی آن محسوب
می شود ،عدهای از تحلیلگران با انتقاد از مشی دولت یازدهم
مبنی بر رها کردن اصول کلی سیاست خارجی ،نگاه دولت یازدهم
را معطوف به قدرتهای جهانی و رها سازی کشورهای کوچکتر
عنوان کردهاند.
برای بررسی این نقد بهتر است به سراغ آمار و ارقام مراودات
ایران با کشورهای کوچک و یا به تعبیری کم اهمیت تر برویم.
پس توافق هستهای در تیرماه  ،94رئیس جمهوری قرقیزستان از
نخستین مقاماتی بود که به ایران آمد و در این سفر  8یادداشت
تفاهم و موافقتنامه همکاری میان دو کشور به امضاء رسید.

خبر

مفاد پیش نویس طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا
نهایی شد
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی از نهایی شدن مفاد پیش نویس بررسی طرح مقابله با اقدامات
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه ،با حضور نمایندگان فراکسیونهای
سه گانه خبر داد.
به گزارش ایرنا ،وی یادآور شد :درصورتی که کنگره آمریکا طرح تحریمهای ایران را نهایی
کند این پیشنویسی در قالب طرح دوفوریتی در صحن مطرح و رسیدگی خواهد شد.
ایران همچنین در آذر ماه همان سال به منظور اجالس مجمع
صادرکنندگان گاز میزبان سران کشورهای روسیه ،عراق ،بولیوی،
ونزوئال ،گینه ،نیجریه ،ترکمنستان و الجزایر بود که در این اجالس
توافقنامههای همکاری مشترکی را با هر کدام از این کشورها
به امضاء رساند .در بهمن ماه نیز رئیس جمهوری غنا در راس
هیاتی بلندپایه به ایران آمد و با امضا سه سند همکاری مشترک،
مراودات دو کشور را در بخش کشاورزی تعمیق بخشید .همچنین
با حضور رئیس جمهوری آذربایجان به ایران ،یازده یادداشت
تفاهم و سند همکاری به امضا رسید .در همین راستا محمد باقر
نوبخت سخنگوی دولت یازدهم تمام این سفرها را باعث افزایش
مناسبات سیاسی و تجاری و به دنبال آن شکوفایی اقتصادی برای
ایران دانست.
از سوی دیگر وزیر خارجه کشورمان نیز عالوه بر سفرهای
متعدد به اروپا و آمریکا از مناطقی همچون آسیا ،آفریقا و آمریکای
التین هم غافل نبوده است .وی یک ماه قبل در سفر دوره ای خود
به شمال آفریقا از سه کشور تونس ،الجزایر و موریتانی دیدار کرد
و عالوه بر رایزنی در خصوص تازه ترین تحوالت منطقه ،ارتباط و
تقویت همکاریهای دوجانبه را نیز مورد تاکید قرار داد .وی سال
گذشته نیز طی سفری  6روزه به غرب آفریقا ،وارد مالی ،گینه
کوناکری ،غنا و نیجریه شد.
گفتنی است ،آنچه سفرهای ظریف را در طول چهار سال
گذشته متمایزتر از قبل میسازد ،همراهی هیاتهای اقتصادی
و تجاری به همراه تیم سیاسی وزارت خارجه است؛ به طوری
که در هر دوره از این سفرها ،فعاالن اقتصادی کشور به صورت
جداگانه برای حضور و شناسایی موقعیتهای تجاری و اقتصادی
وزیر خارجه کشورمان را همراهی میکنند.
نظر یک فعال اقتصادی در مورد سفرهای ظریف
در این رابطه محمدرضا قائدی از فعاالن با سابقه در حوزه
عمرانی و به خصوص سدسازی کشور که سال گذشته محمدجواد
ظریف را در سفر به غرب آفریقا همراهی کرده است ،در خصوص
شرایط و دستاوردهای این سفر میگوید :در طول سالهای
گذشته یک تغییر رویکرد محسوس را در وزارت خارجه شاهد

بودم .هیات همراه آقای ظریف که به گفته خود ایشان ،بزرگترین
هیات اقتصادی در طول سفرهای اخیر بود در عرصه فعالیتهای
خود بسیار متخصص و کارآمد بودند که این امر نشان دهنده
دقت نظر دستگاه سیاست خارجی کشورمان در انتخاب هیات
اقتصادی بخش خصوصی بود .وی معتقد است :نفع این سفر برای
ما به عنوان فعال اقتصادی این است که میتوانم به جرات بگویم
این سفر ما را سالها در غرب آفریقا از منظر فعالیتهای اقتصادی
جلو انداخت .وقتی شما به عنوان هیات همراه وزیر برای فعالیت
اقتصادی به کشوری سفر میکنید ،از اعتبار ویژهای برخوردار
خواهید بود و همین اعتبار با وجهه جهانی آقای ظریف فرصتی را
برای مالقات و مذاکره با مقامات ارشد چهار کشور آفریقایی برای
ما فراهم ساخت .همین امر باعث میشود که وقتی ما با فعاالن
اقتصادی این کشورها وارد مذاکره میشویم به صورت طبیعی از
یک سطح و وزن باالتری برخوردار باشیم .در نتیجه راهی را که ما
باید در عرض  3الی 4سال برای پیدا کردن شریک و نهایی کردن
قراردادها صرف میکردیم ،در عرض یک روز برای ما مهیا شد.
قائدی همچنین در پایان تصریح کرد :در زمان تحریمها شما
اگر قصد ورود به یک بازار بینالمللی را داشتید ،عمال امکان
جابهجایی پول و ارائه تضمین برای شما به هیچ عنوان وجود
نداشت .جنس کار ما از نوعی است که باید از ابتدای شرکت در
مناقصه تا عقد قرارداد و انتهای آن ضمانتنامه ارائه دهید .در اینجا
الزم است اشاره کنم که یکی از اتفاقات خوبی که در این سفر
صورت گرفت ،حضور یک نماینده از بانک توسعه صادرات ،برای
پیدا کردن بانک کارگزار و برقراری سیستم واگذاری بین بانکی
بود .به عقیده من نخستین نمادی که ثابت میکند دیپلماسی
اقتصادی صورت گرفته و این مدل ارائه شده ،انجام همین سفر
است .در واقع همراه بودن هیات اقتصادی بزرگی با وزیر خارجه در
این سفر ،نشان از آن دارد که دستگاه دیپلماسی ما برای حمایت
از فعالین اقتصادی در خارج از کشور ،دارای راهکار و برنامه است.
دلیل کم رنگ جلوه دادن مناسبات ایران در سایر نقاط
جهان
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین عالوه بر سفرهای

آسیایی خود و تاکید بر لزوم متوازن سازی روابط با این کشورها
در طول یک سال گذشته نیز دوبار به منطقه آمریکای التین
سفر کرده است .به گفته کارشناسان تفاوت عمده این سفرها با
دورههای قبل در این است که وی در آمریکای التین عالوه بر
همگامسازی مناسبات اقتصادی در هر مرحله به دنبال تعمیق
و گسترش مراودات اقتصادی و تجاری دو جانبه و چند جانبه
بوده است.
اصوالً بسیاری از تحلیل گران معتقدند که دولت یازدهم با
نوعی هوشمندی و به واسطه تجربه تحریمهای گسترده ایران
که متعاقب بحرانی شدن پرونده هستهای با همراهی اغلب جامعه
بین المللی همراه بود ،توانسته مناسبات سیاسی را به مراودات و
همکاریهای اقتصادی پیوند بزند تا از این رهگذر تکرار چنین
مسالهای را در آینده هزینه ساز کند.
اصوالً اگر در دنیای امروز ،پیوست منافع در نتیجه
همکاریهای اقتصادی ،تامینکننده امنیت کشورهاست ،به
طریق اولی بخشی از تالشهای دستگاه دیپلماسی نیز باید
تسهیل همکاریهای اقتصادی میان کشورها باشد .از همین
منظر برای بررسی مناسبات ایران با سایر کشورها در دوران
پسا برجام باید به دو نکته توجه کرد .نخست :لزوم متوازن
سازی در روابط دو جانبه و عضویت در سازمانهای بین المللی
باید مد نظر قرار بگیرد که در این راستا با توجه به آنچه ذکر
شد ،میتوان گفت که دستگاه دیپلماسی نسبت به گذشته
اهتمام ویژهای را در راهبردهای خود لحاظ کرده است .آنچه
مشخص است برقراری مناسبات بینالمللی الاقل در دولت
یازدهم صرفاً معطوف به حق رای آنها در سازمان ملل نبوده و
امکان بهرهبرداری از تمام ظرفیتها در دستور کار قرار گرفته
است .دوم اینکه ،به واسطه پوشش وسیع مناسبات دوجانبه
ایران با قدرتهای بین المللی که به واسطه برجام از محاق
انزوا خارج شده است ،به طور طبیعی این مراودات از پوشش
رسانهای قویتری برخوردار بوده و عدم انعکاس روابط ایران
با کشورهای کوچکتر دلیل بر بی توجهی دستگاه سیاست
خارجی به این ظرفیتها نیست.

علی اکبر صالحی خطاب به مخالفان برجام

ناچار شدم برخی حقایق را بگویم که باعث شد آقای روحانی مرا توبیخ کند
علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان روز گذشته در
یازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد
خطاب به مخالفان برجام اظهار کرد :انشاءاهلل ترامپ برجام را پاره کند
تا بفهمیم به کجا خواهیم رسید .برجام را باید منصفانه ارزیابی کنید نه
آرزومندانه .حقایق روی زمین را ببینید ،سوالی که مطرح می شود این است
چه کار باید میکردیم تا آمریکاییها بیایند و عذر خواهی کنند و تحریمها
برداشته شود .کسانی که مخالف برجام هستند بیایند و به این سوال پاسخ
دهند .آیا صنعت هستهای کشور ملک شخصی من بوده که در مذاکرات من
برای آن شخصا تعیین تکلیف کنم و هر چه آمریکاییها بگویند ما بگوییم
چشم ،چنین طرز فکری حکومت و نظام را زیر سوال میبرد .یعنی این نظام
هیچ متولی نداشته که یک نفر مثل من برای کشور تعیین تکلیف کند؟ اصال
فرض کنید اگر نظام اینطور باشد ،بنده همین قدر عقل برای خودم قائلم که
چنین مخاطرهای نکنم ،من با یک دستورالعملی به آنجا میروم که حاال من
چند موردش را برای شما میگویم.
اول اینکه نظام برای ما کف تعیین می کرد .اینها را بعدا تاریخ مینویسد و همه آن نوشته
شده است ،گفتند  4000ماشین سانتریفیوژ اگر داشته باشیم خوب است ،مصوبات آن هم
هست ،ما چند ماشین گرفتیم 6 ،هزار تا ،یعنی از کفی که نظام برای ما تعیین کرده بود 2
هزار ماشین هم بیشتر گرفتیم.
در این رابطه هم به ما گفتند چند صد جسد ماشین فقط بر روی استندها باشد ،ولی ما
 1044ماشین گرفتیم ،نه فقط جسد ماشین ،بلکه ماشینها بچرخد و فقط اورانیوم تزریق
نشود ،یعنی اراده کنیم فردا اورانیوم هم تزریق میکنیم ،این فقط کف بود ،اما ما در بعد فنی
چه گرفتیم ،حاال نمیخواهم بگویم در چه جاهایی کف چه بود و ما چه گرفتیم.
اگر برجام برای آمریکا خوب است چرا ترامپ با آن مخالفت می کند؟
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد :اگر برجام برای
آمریکاییها خوب است ،چرا ترامپ و اسرائیل از آن ناراحت است ،چرا ترامپ میگوید برجام
بدترین قرارداد تاریخ آمریکا است ،آیا بدترین است چون صنعت هستهای ما را متوقف
کرده ،آیا او میخواسته صنعت هستهای ما پابرجا باشد ،جواب آن را وزیر اطالعات اسرائیل
داده است ،گفته شما چه کار کردید ،ایران که صنعت هستهای اش را دارد و اگر اراده کند
در آستانه تولید سالح هستهای است.
صالحی با اشاره به اینکه ما ده میلیارد دالر در رابطه با صنعت هستهای پروژه بستیم و
کارش هم شروع شده ،ادامه داد :آیا صنعت هستهای وجدانا متوقف شده است ،آیا نظام
مسئولی ندارد که بگذارد صنعت هستهای متوقف شود ،آیا اشکالی داشت که بعد از برجام
تولید نفت به حدود  4میلیون بشکه برسد ،اشکال دارد صادرات نفت ما به بیش از دو نیم
میلیون بشکه برسد ،اشکال دارد فساد در فروش نفت کنار زده شود.
آیا اشکالی دارد با برجام فشار در فروش نفت کشور کنار زده و دالر ،کشتیرانی و

علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت در حاشیه مراسمی که در سفارت عراق به
مناسبت آزادسازی موصل برگزار شده بود تالشهای امیر کویت در حل بحران
جاری میان کشورهای خلیج فارس را ستود و گفت :ایران از همان ابتدا بیطرفی
خود را در این مساله بیان کرده است و نقش تهران در این باره تنها به کمکهای
انسانی قطر محدود میشود.
به گزارش آنا ،وی در توضیح اظهارات حسن روحانی ،رئیسجمهوری ایران در مخالفت
با تحریم قطر گفت :ایران تنها از مردم قطر طرفداری میکند.

ابوبکر البغدادی زنده است
ابوعلی البصری ،رئیس گروه بازهای امنیتی و مدیر کل اطالعات و مبارزه با
تروریسم وزارت کشور عراق گفت :ابوبکر البغدادی سرکرده گروه داعش کشته
نشده و در یکی از روستاهای اطراف رقه در سوریه بسر می برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،پایگاه اینترنتی خبری المسله با اعالم این خبر
نوشت :هسته بازهای اطالعاتی وابسته به وزارت کشور عراق روز یکشنبه خبر کشته شدن
سرکرده باندهای تروریستی داعش به نام ابوبکر البغدادی را تکذیب کرد .این درحالی است
که روسیه اواخر ماه می گذشته اعالم کرده بود البغدادی در یک حمله هوایی به اطراف رقه
به همراه تعداد زیادی از تروریست ها کشته شده است.

نام مریم میرزاخانی مایه شرمساری
فرمان منع سفر ترامپ است
تلویزیون سی .بی .اس .نیوز آمریکا روز شنبه با پخش گزارشی درباره درگذشت
مریم میرزاخانی ،گفت کهنام این نابغه ریاضی ایرانی مایه شرمساری فرمان منع
سفر ترامپ علیه شهروندان ایرانی و پنج کشور دیگر است.
به گزارش ایرنا ،اشاره این شبکه تلویزیونی آمریکا به فرمان تبعیض آمیز ترامپ برای
اعمال محدودیت در صدور روادید برای اتباع شش کشور عمدتا مسلمان است.

فرانسه نسبت به اجرای کامل برجام هوشیار است

حقایق را ببینید و بعد برجام را ارزیابی کنید
نفت کشهای کشور آزاد شود ،بله ما بهتر از این هم می توانستیم ،من یک بار گفتم ما
هربار میرویم مذاکره قویتر میشویم ،بعد یک نفر گفت پس شما می روید آنجا آموزش
میبینید ،میگویم آقا چرا این حرف را میزنی ،استاد اولوالعزم هم هر کتابی را بیشتر بخواند
بیشتر به علمش افزوده می شود ،مگر ما خداییم که دیگر به کماالتمان افزوده نشود ،نقد
هم میکنیم نمیدانیم چگونه نقد کنیم .آقایان تاریخ نشان خواهد داد ،بروید از خود ترامپ
بپرسید ،انشاءاهلل که ترامپ پاره کند برجام را تا ببینیم چه میشود.
روحانی مرا توبیخ کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد :بنده یک مشکلی که دارم این است که حرفم را
میزنم ،دو سال پیش حدود یک یا دو ماه از تصویب برجام گذشته بود که دو نکته را گفتم،
اول اینکه آمریکاییها دبه میکنند که این کلمه خودش داستان شد ،دومین مساله ای که
گفتم این بود که بانکهای بزرگ هنوز وارد میدان نشدند که آقای روحانی هم عصبانی
شدند و من را توبیخ کردند ،من در حد توبیخ شدن توسط رئیسم حرفم را گفتم ،خیلی از
حقایق را نمیتوان گفت اما حقیقتهای اینگونهای را بنده با تشخیص خودم اعالم کردم.
متاسفانه آمریکاییها در برجام عملکرد درستی نداشتند ،چگونه درست نبوده ،اینجاست
که مقام معظم رهبری دقیق مطلب را بیان کردند و فرمودند در نوشتن برجام مسامحه و
عجله شده است که این سخن ایشان در بعد تحریم بود نه بعد فنی .شما بروید راکتور اراک
را ببینید ،آمدهاند با استفاده از فتوشاپ چالهای که قلب راکتور اراک است را پر و کلیپی
از آن منتشر کردهاند که بگویند صنعت هستهای ما متوقف شده است ،واقعا آدم باید چه
بگوید ،اینگونه میگویند صنعت هستهای متوقف شده است ،آیا این کارها خداپسندانه و
مورد پسند پیامبر(ص) و اسالم است.
وی با تاکید بر اینکه بنده گفتم ،آقای ظریف هم گفتند که آمریکاییها به عهد خود وفا
نکردند ،گفت :اینجا اشکال در برجام هست ،او مدعی است که خالف برجام نکرده اما واقعا
چوب الی چرخ آن میگذارد ،اینجا بود که مقام معظم رهبری فرمودند با تسامح نوشته
شده ،اما برخی عبارت را به بعد فنی صنعت هستهای نسبت میدهند و میگویند این
صنعت نابود شد ،من تعجب میکنم از برادرانی که ما  40سال یکدیگر را میشناسیم و با
هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم و افراد عالمی هستند اما سر مسائل سیاسی میگویند
صنعت هستهای کال متوقف شده است.
به برجام نمره  70می دهم
معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما امروز با
اروپایی ها همکاری داریم که توتال نمونه آن است و در زمینه هستهای نیز فعالیت میکنیم،
خاطرنشان کرد :امروز تعداد فعالیتهای علمی ما با کشورهای اروپایی بسیار افزایش یافته
است .من به عملکرد برجام نمره  70می دهم و از نظر من برجام قبول شده است30 ،
درصد هم اختالل ایجاد میکنند که باید با آمریکا صحبت کرد و فشار آورد .ما امکانات
فشار را هم داریم.
امروز در برجام طوری عمل کردیم که دیگر به گذشته بر نمیگردیم .اگر در آینده به

تهران در بحران قطر بیطرف است

آمانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
رژیم صهیونیستی در پاریس به وی اطمینان داد که فرانسه در خصوص اجرای
دقیق توافق هستهای ایران و گروه  5+1که در ژانویه  ۲۰۱۵میان این کشورها
حاصل شد طبق تمامی مفاد آن کامال هوشیار خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،نتانیاهو در این دیدار با تکیه بر ادعاهای بیاساس خود علیه کشورمان
نسبت به عملکرد نظام ایران ابراز نگرانی کرد.

درگیری میان مخالفان و طرفداران ترامپ در لس آنجلس
در جریان رویارویی گروهی از معترضان به سیاست های دونالد ترامپ با
طرفداران ترامپ در منطقههالیوود لس آنجلس ،دست کم یک نفر به دست
پلیس بازداشت شد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری مرکوری نیوز ،معترضان به سیاست های ترامپ ی در
منطقههالیوود شهر لس آنجلس تجمع کرده بودند که با حمله طرفداران ترامپ روبرو شدند.
معترضان شعار می دادند :نه به نژادپرستی ،نه به فاشیسم ،نه به ترامپ! در مقابل ،طرفداران
رئیس جمهوری آمریکا شعار می دادند :آمریکا ،آمریکا ،آمریکا و ترامپ ،ترامپ ،ترامپ.

 25هزار داعشی در موصل کشته شدند
تاریخ ایران نگاه شود ،خواهیم فهمید که این ملت چه قدم بزرگی برداشته است .صنعت
هستهای نماد قدرت جمهوری اسالمی ایران است و به سالیق دولتها ربطی ندارد و هر
تصمیم بزرگی برای آن گرفته می شود حتما باید با هماهنگی نظام صورت بگیرد.
سردرگمیاستراتژیکآمریکا
وی در بخش دیگری ازسخنان خود اظهار کرد :اکنون در شرایطی قرار داریم که
امپراتوری آمریکا دچار تکانههای شدیدی شده و برای اولین بار دچار سردرگمی در
استراتژی خود شده است .امروز سردرگمی در استراتژی امریکا با تزریق از جانب کشورهای
خاورمیانه تقویت میشود .ترامپ هر روز یک حرف میزند و دو قطبی شدن آمریکا یک
واقعیت است و اختالفات این کشور تازه آغاز شده است.
صالحی همچنین با تاکید بر این که منطقه خلیج فارس آبستن حوادث است ،افزود:
اکنون برخی از کشورهای خاورمیانه قوت مردم خود را به کام استکبار می ریزند و به سمت
ناکجا آباد حرکت می کنند .اما در این میان ایران از ابتدای انقالب اصولی را تعریف کرد و
همیشه بر آن پایبند بوده است که این اصول باعث شده در برابر فشارها بایستد .پایبندی
به حق در جمهوری اسالمی ایران در بلند مدت فایده داشته ،هر چند که در کوتاه مدت
برای آن هزینه بر بوده است .

عبداالمیر یاراهلل ،فرمانده عملیات نظامی آزادسازی نینوا اعالم کرد :نیروهای
شرکت کننده در این عملیات توانستند بیش از  ۲۵هزار داعشی از جمله ۴۵۰
عامل انتحاری را از پای درآورند.
به گزارش ایسنا ،وی گفت :نیروهای عراقی توانستند  ۱۲۴۷خودروی بمبگذاری شده
و  ۱۵۰۰خودروی دیگر را منهدم و  ۱۳۰پهپاد را سرنگون کنند.

انگلیسی ها خواستار توقف فروش سالح به عربستان
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت براساس یک نظرسنجی که توسط
موسسه تحقیقاتی بی ام جی و به سفارش ایندیپندنت انجام شده است،
اکثریت قریب به اتفاق مردم انگلیس ،فروش میلیاردها پوند سالح به
عربستان را نادرست می دانند و خواستار توقف آن در شرایطی هستند که
عربستان متهم به کشتار غیرنظامیان در جنگ یمن شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمام ،شرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین
خواستار انتشار گزارشی هستند که از حمایت عربستان از افراط گرایی اسالمی پرده بر
می دارد و دولت انگلیس از انتشار آن خودداری کرده است ،حتی اگر انتشار این گزارش به
روابط لندن و ریاض آسیب برساند.

