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رئیس جمهور در دیدار فرمانده ارتش پاکستان:

به راحتی میتوانیم بر تروریستها پیروز شویم

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت گسترش
روابــط دوجانبه ایــران و پاکســتان ،تصریح
کــرد :روابط صمیمانــه و عالقمندی دو ملت
مســلمان ایران و پاکستان به یکدیگر سرمایه
ارزشــمندی اســت که میتــوان از آن برای
تحکیم هر چه بیشــتر روابط و مناســبات دو
کشور در عرصههای مختلف استفاده کرد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین
حســن روحانی در دیدار ژنــرال «قمر جاوید
باجوا» فرمانده ارتش پاکستان ،اهمیت تقویت
روزافزون روابط اقتصادی دو کشــور را مورد
تأکید قرار داد و گفت :روابط تهران – اســام
آباد ،در زمینه اقتصادی باید به باالتر از سطح
فعلی برســد و نباید دو طرف به این میزان از
روابط اقتصادی و تجاری رضایت بدهند و باید
با تالش مضاعف ،ساز و کارهای بهتری را برای
توسعه تجارت و روابط اقتصادی و رسیدن به
جایــگاه مطلوب در این عرصه بــا رفع موانع
موجود ،فراهم کنند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :جمهوری
اسالمی ایران خط لوله صلح را تا مرز پاکستان
رســانده اســت و کام ً
ال آمادگی داریم در این
زمینه همکاریهای خود را به نتیجه برسانیم.
همچنین آمادگــی داریــم تمهیداتی فراهم
کنیم که شــرکتها و تجار دو کشور بتوانند
روابط گستردهتری با یکدیگر داشته باشند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان
خــود ضــرورت توجه بــه امنیــت مرزهای
دو کشــور را مــورد تأکید قــرار داد و گفت:
خوشــبختانه شــاهد تحوالت مثبتی در این
زمینه هستیم و اطمینان داریم با ارادهای که
در دو طرف وجود دارد به راحتی میتوانیم با
معضــل قاچاق و قاچاقچیان و ناامن کنندگان
مرزهای دو کشور مقابله کنیم.
وی با اشــاره به تحوالت و مســایل مهم
منطقــه ،تصریح کــرد :معتقدیــم در زمینه
مسایل و روابط منطقهای همه باید در راستای
برقــراری صلــح ،آرامش و ثبات بــا یکدیگر
همکاری کنند.
روحانی همچنین با اشاره به وضعیت کشور
افغانستان ،گفت :در خصوص افغانستان همه
میدانیم آنچه راهگشــا خواهند بود مشارکت

همه گروهها و اقوام در سرنوشــت افغانستان
اســت و این مردم افغانســتان هســتند که
میتواننــد در کشــور خــود بــدون دخالت
قدرتهای خارجی تصمیم بگیرند.
رئیس جمهــور اضافه کرد :بــدون تردید
وجــود پایگاههــای نظامی و حضــور نظامی
آمریکا بر مشکالت افغانستان را افزوده است.
روحانی گفت :جمهوری اســامی ایران و
پاکســتان از ظرفیتهــا و فرصتهای بزرگی
برای تحکیــم و تعمیق روابط و همکاریهای
مشــترک دارنــد و میتواننــد فعالیتهای
مشــترکی در راســتای منافع بلند مدت دو
کشور و منطقه داشته باشند.
رئیــس جمهور همچنین حضــور فرمانده
ارتش پاکســتان در تهران و مالقات با سردار
باقــری و مقامات نظامی ایــران را به معنای
استحکام فوقالعاده روابط دو کشور دانست و
گفت :اینگونه دیدارها و رفت و آمدها میتواند
در استحکام و نزدیکی روابط دو کشور بسیار
مفید باشد.
ژنرال «قمر جاوید باجــوا» فرمانده ارتش
پاکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران
و پاکستان دو کشور همسایه و دو ملت برادر

نماینده دائــم جمهوری اســامی ایران در
ســازمان ملل تاکید کرد :نظام بینالمللی باید
آمریکا و اسرائیل را به رفتار مسئوالنه و پذیرش
و اجرای تعهدات هستهای وادار کند.

به گزارش ایســنا ،مجید تخــت روانچی در
جلســه افتتاحیه کنفرانــس خاورمیانه عاری از
ســاحهای هستهای و سایر ســاحهای کشتار
جمعی با اشــاره به ابتکار کشورمان در پیشنهاد

و دوست هستند و باید اتحاد و برادری خود را
به دنیا نشان دهد ،اظهار داشت :هیچ کشوری
نمیتواند روابط پاکســتان و ایــران را تحت
شــعاع قرار دهد و امروزه شــاهد جنگ میان
برخی برادران مسلمان هســتیم ،لذا باید در
جهت نزدیک شــدن روابط کشورهای دوست
و برادر مسلمان به یکدیگر تالش کنیم.
فرمانده ارتش پاکســتان خاطر نشان کرد:
پاکســتان از همــه ظرفیتهــا و روشهای
مختلــف برای توســعه ســطح همکاریهای
روابط تجاری و اقتصادی استفاده خواهد کرد
و آمادگی دارد همکاریهای فعلی را به سطح
بسیار باالتری ارتقاء دهد.
وی بــا تأکید بــر اینکه بایــد مرزهای دو
کشــور ،مرزهای صلح و برادری باشد ،اظهار
داشت :امروز برای برقراری امنیت در مرزهای
دو کشــور مالقاتهایی در تمام ســطوح بین
مقامــات تهران و اســامآباد وجــود دارد و
بایســتی مرزهای دو کشــور مرزهای صلح و
برادری باشــد تا از طریق آن روابط اقتصادی
و تجاری گسترش یابد.
در ایــن دیدار دو طرف بــر همکاریهای
منطقهای و اســتفاده از ظرفیتهای ارتباطی

برای توســعه صلح و امنیت در خلیج فارس و
دریای عمان تأکید کردند.
رویکرد ایران تقویت هرچه بیشتر
روابط با کشورهای منطقه به ویژه با
همسایگان است
علی شمخانی ،نماینده مقام معظم رهبری
و دبیر شــورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر
دیروز (ســه شــنبه) در دیدار با ارتشبد قمر
باجــوا فرمانــده ارتش پاکســتان بر ضرورت
همگرایــی و همکاری کشــورهای منطقه در
مبارزه با هرگونه اقدام ناامن ســاز و بیثبات
کننده تاکید کرد.
به گــزارش ایســنا ،دریابان شــمخانی با
اشــاره به راهبرد آمریکا برای ایجاد اختالف و
درگیری میان کشورهای اسالمی که با هدف
حفظ امنیت رژیم صهیونیســتی و گسترش
دامنه نفوذ و تسلط واشنگتن صورت میگیرد؛
تصریــح کرد :رویکــرد راهبــردی جمهوری
اســامی ایــران تقویــت روابــط و همکاری
هرچه بیشتر با کشــورهای منطقه به ویژه با
همســایگان بوده و در این راستا پاکستان از
جایگاه ویژه ای برخودار است.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان

با اشــاره به اراده رهبران ایران و پاکستان بر
گســترش روابط تهران-اســام آباد در همه
حوزهها ،بر ضرورت گســترش همکاریهای
دفاعی ،امنیتی و اقتصادی در چارچوب ایجاد
امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد.
وی ،همکاریهــای اقتصــادی ایــران و
پاکستان بویژه در استانهای مرزی دو کشور
را در ایجاد رفاه ،آرامش ســاکنین این مناطق
و افزایش ضریــب امنیتی مرزها حائز اهمیت
توصیف کــرد و آمادگی کشــورمان را برای
توسعه این همکاریها اعالم کرد.
شــمخانی ،جنگ تمام عیار عربستان علیه
مــردم مظلوم یمن را از مصادیــق بارز ایجاد
و گســترش نا امنی در منطقه و نقض آشکار
حقوق بشــر ذکر کــرد و افزود ،کشــورهای
اسالمی باید با فشــار همه جانبه بر رژیم آل
سعود هر چه ســریعتر جلوی این نسل کشی
فجیع را بگیرند.
در این دیدار ارتشــبد قمــر باجوا فرمانده
ارتش پاکستان نیز با ابراز مسرت در خصوص
ســفربه جمهوری اســامی ایران خواســتار
تقویت و گســترش همکاری همه جانبه میان
ایران و پاکستان شد.
وی ســرحدات مشــترک دو کشــور را
مرزهای صلح و دوســتی عنوان کرد و خاطر
نشان ســاخت :ارتش پاکستان مصمم است با
رصد مســتمر و همه جانبه مرزهای مشترک
با هرگونه شــرارت و ناامنــی در این مناطق
قاطعانه برخورد نماید.
باجــوا با اشــاره بــه توطئه کشــورهای
فرامنطقــهای برای ایجاد جنــگ و ناامنی در
کشورهای اسالمی و دامن زدن به فرقه گرایی
در جهان اســام گفت :مقابلــه همه جانبه با
این راهبرد خطرناک که تنها نتیجه آن نابودی
منابع مادی و انسانی کشورهای اسالمی است
مهمترین اولویت امروز جهان اسالم است.
فرمانده ارتش پاکستان از سیاست قاطع و
غیر قابل تغییر جمهوری اســامی در حمایت
از آرمان مردم فلســطین تقدیر کرد و اظهار
داشــت :پایداری ایران در دفاع از مســلمانان
مظلوم فلسطین بسیار شجاعانه و درس آموز
است.

تخت روانچی:

نظام بینالمللی باید آمریکا و رژیمصهیونیستی را
به اجرای تعهدات هستهای وادار کند
ایده ایجاد منطقه عاری از ســاحهای هستهای
در خاورمیانه تاکید کرد :موفقیت این کنفرانس
قطعــا به تقویت صلح و امنیت بینالمللی کمک
خواهد کرد.
تخت روانچی در این جلسه که اولین حضور
او پــس از طی کــردن دوران نقاهت خود در
یک جلسه سازمان ملل متحد بود ،افزود :با این
وجود ،زرادخانه ســاحهای کشتار جمعی رژیم
صهیونیســتی تحت حمایت آمریکا و سیاســت
هستهای آمریکا که خود را مجاز به کاربرد سالح
هستهای میداند و عمال کشورهای غیرهستهای

حمایت سناتورهای آمریکایی از لغو معافیتهای هستهای ایران
تعدادی از ســناتور های آمریکایی از لغو معافیتهای
هســتهای ایران حمایت کردند .به گزارش ایلنا به نقل از
د هیل« ،لیندســی گراهام» و «تد کروز» و «لیز چنی»
با انتشــار بیانیه ای از تصمیم کاخ ســفید مبنی بر لغو
معافیتهــای تحریمی همکاری هســتهای ایران حمایت
کردند .وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که کشــورش

معافیت تحریمهای مربوط به سایت هستهای فردو را لغو
میکند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،مایک
پمپئو ،رییس دستگاه دیپلماسی آمریکا در ادامه اظهارات
مداخلهجویانــه خود در قبال کشــورمان ،اظهار کرد که
واشنگتن اعتراضات ایران را به دقت رصد میکند.

را با ســاح هســتهای تهدید میکند ،دو مانع
اصلــی ایجاد چنیــن منطقــهای در خاورمیانه
میباشند.
در ایــن کنفرانس کــه با حضــور دبیرکل
سازمان ملل ،رییس مجمع عمومی و نمایندگان
کشوهای عضو ســازمان ملل در نیویورک آغاز
بکار کرد ،نماینده دائم کشــورمان با اشــاره به
سیاســت جمهوری اسالمی ایران در این زمینه
تصریح کــرد که چنین سیاســتی ریشــه در
آموزههای اسالم ،محاسبات عقالنی منافع ملی
و تجربه تلخ حمالت شیمیایی صدام علیه ایران

نماینده دائم ایران در آژانــس بینالمللی انرژی اتمی
از افزایش ذخایر آب ســنگین ایران بیش از  130متریک
تن خبر داد.
به گزارش ایســنا ،کاظم غریبآبادی با اشاره به انتشار
گــزارش روز دوشــنبه آژانس مبنی بر عبــور ذخایر آب
ســنگین ایران از مرز  130تن اعالم کرد :به دنبال اطالع

ایران به آژانس در روز شنبه هفته جاری ،بازرسان آژانس
روز یکشــنبه  26آبان از تاسیســات آب ســنگین اراک
بازدید کردند.
ی آزمایی کردند
وی گفت :بازرسان در این بازدید راست 
که میزان ذخایر آب ســنگین ایران به  131.5متریک تن
رسیده است.

اروپا برای حفظ برجام باید آماده پرداخت هزینه باشد

نمیرود .ســید عباس عراقچی با اشاره به ارائه طرح صلح هرمز
از سوی رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت :صلح و امنیت در
منطقه خلیج فارس باید توســط خود کشورهای منطقه تامین
شود و ابتکار صلح هرمز با همین هدف طراحی شده است.
عراقچی تاکید کرد :هیچ نیازی به ائتالفهایی که تنها منجر
به افزایش تنش در منطقه میشود ،نیست.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به
ظرفیتهای موجود در روابط اقتصادی دو کشــور تصریح کرد:
انتظــار میرود دولت هلند شــرایط فعالیت بین شــرکتهای
هلندی و ایرانی را تســهیل کرده و اطمینانهای الزم را برای
بنگاههای اقتصادی کشورش فراهم کند.

طرف هلندی نیز در این دیدار بر نقش ایران در تامین صلح
و ثبات منطقهای تاکید و تصریح کرد که هلند به دنبال کاهش
تنش در منطقه است.
به گزارش ایســنا ،ســید عباس عراقچی همچنین با استف
بلــوک وزیر امــور خارجه هلنــد نیز مالقــات و در خصوص
موضوعــات بینالمللی بــه ویژه آخرین تحــوالت برجام و نیز
راههای گسترش مناسبات میان دو کشور مذاکره و تبادل نظر
کرد.
عراقچی در این دیدار سیاست جمهوری اسالمی در کاهش
تعهــدات برجامی خود را تشــریح و تاکید کــرد :این اقدام در
چارچوب حقوق ایــران در برجام صورت میگیــرد و تا زمان
تامین منافع ایران ادامه خواهد یافت.
همچنیــن وزیر امــور خارجه هلند در این دیــدار با تاکید
مجدد بــر ضرورت حفظ برجام اظهار داشــت :هلند از ابتکار
فرانسه برای پیدا کردن راه حل خروج از بحران جاری حمایت
میکند.
عراقچی همچنین با حضور در موسسه روابط بینالملل هلند
(کلیخندال) نیز طی ســخنانی در جمع مدیران و کارشناسان
این موسســه در خصوص برجام و راهــکار اروپا برای حفظ آن
سخنرانی کرد.

استراتژی ایران در عقبنشینی از تعهدات هستهای و ریسکهای موجود
به گزارش دیپلماسی ایرانی ،لوبالگ در گزارشی مفصل نوشت
که در پی خروج ایاالت متحده از توافق هســتهای ایران و اعمال
تحریمهای شــدید علیه این کشــور و ناتوانی یا عدم تمایل اروپا
به تسهیل شــرایط برای ایران و خنثیسازی تحریمهای آمریکا،
تهران اســتراتژیای اتخاذ کرده تا مخاطرات سیاست اعمال فشار
حداکثری را به واشنگتن نشان دهد.
ایــران در واکنش به تحریمها بر فروش نفت نشــان داده که
میتوانــد خلیج فارس و به طور خاص تنگــه هرمز را برای همه
کاربران ناامن کند و در حقیقت ،نشــان داده اســت که میتواند
صدمات سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کند .این جنبه از استراتژی
ایران با اظهارات مقامات این کشور مبنی بر اینکه اگر نتوانند نفت
خود را صادر کنند ،به هیچ کشور دیگری در منطقه هم اجازه این
کار را نخواهنــد داد ،همخوانی دارد .توقیف نفتکش بریتانیایی از
جمله اتفاقاتی بود که به این هدف کمک کرد.
یکی دیگــر از اقدامات ایــران در مقابله با اســتراتژی اعمال
فشــار حداکثری ،کاهش تدریجی تعهدات تحت برجام است که
جدیدترین اقدام ایران در این زمینه تزریق گاز به ســانتریفیوژها
در فردو بوده است .با این حال ،ایران همه اقدامات مرتبط با برنامه
هستهای را تحت نظارت آژانس انرژی اتمی انجام داده و به عالوه،

تاکید کرده اســت که این اقدامات برگشت پذیر هستند و نشانه
تمایلش به خروج از برجام نیســت و صرفا با هدف متقاعد کردن
اروپاییها به تالش بیشــتر برای کاهش فشار اقتصادی بر ایران و
تحت فشار گذاشتن ایاالت متحده برای لغو تحریمهای اقتصادی
صورت گرفته اســت .ایران همچنین بارها تاکید کرده که درها به
روی دیپلماسی باز است و به گفته ســران ایران ،تنها الزم است
آمریکا تمایل خود به لغو یا دســت کم تســهیل تحریمهای فلج
کننده را نشــان دهد .برخی از مفسران ایرانی حتی گفته اند که
ایران احتماال در مواجهه با خــودداری آمریکا از لغو تحریمها ،از
پیمان منع گسترش سالحهای هستهای (ان پی تی) خارج خواهد
شد.
احتمال شکست استراتژی ایران و مخاطرات آتی
اســتراتژی ایران برای ترساندن ایاالت متحده و اروپا و ترغیب
آنها به پایان دادن به تحریمهای اقتصادی در ازای بازگشت کامل
به تعهدات هســتهای تا کنون نتیجه ای در بر نداشته و دلیل آن
هم واضح است .هیچ یک از اقدامات ایران تا اینجای کار تهدیدی
جدی بــرای ایاالت متحده یا اروپا ایجاد نمیکردند ،اما میتوانند
ضرر سنگینی برای ایران به دنبال داشته باشند .برای نمونه ،اگرچه
ایران در تئوری میتواند برای مدت کوتاهی تنگه هرمز را ببندد ،اما

در دوران جنگ تحمیلی دارد.
تخــت روانچــی در ادامه با اعــام آمادگی
جمهــوری اســامی ایــران بــرای همــکاری
بــا ســایر کشــورهای منطقه جهــت تدوین
یــک معاهده حقوقــی الزام آور ،عــدم حضور
نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیســتی در این
کنفرانس را نشــانگر قصد آنها جهت شکســت
کنفرانــس عنوان کــرده و از نظــام بینالمللی
درخواســت کرد تا آمریکا و اسراییل را به رفتار
مســئوالنه و پذیرش تعهدات و اجــرای آنها
وادار کنند.

توضیح غریبآبادی درباره گزارش آژانس از ذخایر آب سنگین ایران

عراقچی:

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر
خارجه هلنــد و همتای هلندی خود با انتقاد از بی عملی اروپا
در اجرای تعهدات برجامی تاکید کرد :اروپا اگر خواستار حفظ
برجام است باید در این زمینه آماده پرداخت هزینه باشد.
به گزارش ایسنا ،ســید عباس عراقچی که برای شرکت در
سومین نشست رایزنیهای سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران
و هلند به الهه ســفر کرده اســت ،در مذاکرات چند ساعته با
همتای هلندی خــود در خصوص موضوعات مختلف دوجانبه،
چند جانبه و منطقــهای ،از جمله برجام ،ابتــکار صلح هرمز،
امنیت کشــتیرانی در خلیج فارس و دریای ســرخ ،تحوالت
منطقهای و همکاریهای اقتصادی دوجانبه گفتوگو و رایزنی
کرد.
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان در این مذاکرات ضمن
انتقــاد از بی عملی اروپا در خصوص اجــرای تعهدات خود در
برجام و تبیین گامهای چهارگانــه ایران در کاهش تعهداتش
ذیل برجام تاکید کرد :اگر اروپا خواستار حفظ برجام است باید
در این زمینه آماده پرداخت هزینه باشد.
وی همچنین خاطر نشــان کرد :حق ایران برای توقف تمام
یا بخشی از تعهداتش در برجام به رسمیت شناخته شده است
و آنچه که ایران تاکنون انجام داده است ،نقض برجام به شمار
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چنین اقدامی آن را در معرض حمله تالفی جویانه نظامی ایاالت
متحده و شاید حتی اروپا قرار دهد .چنین اقدامی همچنین سبب
میشــود معدود طرفهای تجاری ایران از جمله چین و روسیه با
آن درگیر شوند.
عقب نشینی ایران از تعهدات هستهای هم آنقدری نگران کننده
نیست که باعث تغییر رفتار آمریکا و اروپا شود .به رغم همه سر و
صداهای دو دهه اخیر درباره توانایی ایران در تولید سالح هستهای
در مدت زمانی نســبتا کوتاه ،ایران واقعا شرایط چنین اقدامی را
ندارد .اگر نگرانی از چنین تهدیدی جدی بود ،بی شــک تا کنون
تاسیسات هستهای ایران هدف نوعی حمله نظامی پیشگیرانه قرار
گرفته بود .عقب نشــینی ایران از تعهدات هستهای صرفا موضع
سیاســتمداران جنگ طلب در آمریکا و اروپا را قدرتمند میکند
و بازیگران خاورمیانه را به سمت حمله پیشگیرانه سوق میدهد.
چنیــن اقداماتی قطعا برای بازیگران غربی و خاورمیانه نیز هزینه
زیادی در بر خواهد داشــت و با خطر جنگی تمام عیار در منطقه
همراه خواهد بود؛ اما بی شــک ،ایران در چنین جنگی بیشترین
ضرر را متحمل خواهد شد .اما حتی اگر این بدترین سناریو تحقق
نیابد ،احتمال اینکه ایران با فشارهای بیشتری از جمله تحریمهای
سازمان ملل متحد مواجه شود زیاد است.

افشاگری بعیدینژاد از پشتپرده مالی شبکه منوتو
ســفیر ایران در لندن با انتشــار یک ســند مالی گفت :شبکه «من و تو»
از طریــق تزریق اموال به غارت رفته ملت ایران توســط خانواده پهلوی اداره
میشود به دستگاه تبلیغاتی آنها مبدل شده است.
به گزارش ایسنا ،حمید بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود نوشت :تراز مالی
شــبکه «من و تو» نشان میدهد که از نظر اقتصادی شرکتی کامال ورشکسته
اســت .از  95میلیون پوند سرمایه ،این شبکه فقط  3میلیون درآمد داشته و
بقیه ضرر بوده است.
وی گفت :این شــبکه که از طریق تزریق پول و اموال به غارت رفته ملت
ایران توســط خانواده پهلوی اداره میشود به دستگاه تبلیغاتی پهلوی مبدل
شده است.
پولیتیک

تبریک ظریف به هنیه

وزیر امور خارجه کشــورمان با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تلفنی
گفتوگو کرده و پیروزی اخیر مقاومت در مواجهه با رژیم صهیونیســتی را به
وی و ملت فلسطین تبریک گفت.
بــه گزارش ایســنا به نقل از شــبکه «آر تی» عربــی ،جنبش حماس در
بیانیهای اعــام کرد که محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران با اســماعیل
هنیه ،رئیس دفتر سیاسی این جنبش تلفنی گفتوگو کرد و پیروزی مقاومت
اسالمی در درگیری های اخیر با رژیم صهیونیستی را به وی و ملت فلسطین
تبریک گفت.
ظریف ضمن تمجید از تشــکیل اتاق عملیات مشــترک به منظور تحقق
وحدت مقاومت گفــت :ایران در کنار ملت فلســطین و مقاومت غزه خواهد
ایستاد.
وزیر امور خاجه کشــورمان با انتقاد از موضع ســازمان ملــل در رابطه با
اتفاقات غزه خاطرنشــان کرد :سازمان ملل باید موضع متفاوتی اتخاذ می کرد
اما این ســازمان به دلیل فشارهای آمریکا نتوانســت وظیفه اخالقی خود را
انجام دهد.
از سوی دیگر اسماعیل هنیه ضمن تشکر از مواضع جمهوری اسالمی ایران
گفت :رژیم اشغالگر با این تجاوزها نتوانسته و نخواهد توانست اهداف میدانی
و سیاسی خود را محقق کند.
وی بــا بیان اینکه ملت فلســطین به مقاومت و حقوق و اهداف سیاســی
خود پایبند اســت ،از ایران خواســت که که در پیگیــری جنایت های رژیم
صهیونیستی علیه ملت فلسطین مشارکت داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،ظریف پیش از این نیز در گفتگوی تلفنی با زیاد النخاله،
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین ضمن محکوم کردن تجاوزگری اخیر
رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بویژه در نوار غزه ،موفقیت در تحمیل
آتش بس به رژیم صهیونیستی را به مردم و مقاومت فلسطین تبریک گفت.
رویداد

حمایت برایان هوک
از اغتشاشات چند روز گذشته در ایران

برایان هوک با طرح ادعاهای بیاساس علیه جمهوری اسالمی ایران گفت:
آمریکا از مطالبات مردم ایران حمایت میکند.
به گزارش ایســنا ،برایــان هوک ،رئیس گروه اقدام علیــه ایران در وزارت
خارجــه آمریکا که تاکنون زمینه ســاز اعمال تحریمهــای زیادی علیه ملت
ایران بــوده ،در گفتوگو با اســکای نیوز عربی گفت :اولویــت دولت دونالد
ترامــپ منزوی کردن نظام ایران و نمایندگان آن در منطقه و وضع سلســله
تحریمهایی علیه تهران است.
وی در رابطــه بــا ناآرامی و اغتشاشــات اخیرا ایران هم گفــت :آمریکا از
مطالبات ملت ایران حمایت می کند ،ملت ایران از نظامی که نتوانست وظایف
خود را انجام دهد خسته شدهاند.
برایان هوک مدعی شــد :ما از مطالبات ملــت ایران حمایت میکنیم زیرا
ایران اموالش را در راســتای ایجاد بی ثباتی در کشورهای دیگر خرج می کند
و ما از آنها می خوهیم که این اموال در راســتای بهبود اوضاع معیشتی مردم
خرج کنند.
هوک با طرح ادعای حمایت ایران از شبه نظامیان در عراق ،لبنان و یمن و
لزوم توقف این حمایتها گفت :ایران امروز هزینه توطئه علیه کشورهای دیگر
را میپردازد .نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با گســترش دامن دخالتهای
خود به عراق گفت :هر مســئول عراقی که بخواهد در زیرســایه «سلطهگری
ایــران بر عراق» ثروت و اموال ملت را بخــورد ،علیه آن تحریم وضع خواهیم
کرد .بریان هوک در ادامه مدعی شد که که مقامات ایرانی می خواهند حزب
اهللهای دیگــری همانند حزب اهلل لبنان در عراق و یمن ایجاد کنند و ما می
دانیم که برخی افسران ایرانی با حوثیهای در یمن همکاری دارند.
وی مدعی شد که ایران باعث از بین رفتن صلح در خاورمیانه شده است.
به گزارش ایســنا ،پیش از این نیز عالوه هوک ،کاخ سفید و دیگر مقامات
آمریکایی از جمله مایک پمپئو ،وزیر خارجه این کشــور از ناآرامیهای اخیر و
آشوب در ایران حمایت کرده بودند.

