
واشنگتن:

معافیت جدیدی برای خرید نفت ایران صادر نمی کنیم

رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا گفت که واشنگتن 
معافیت دیگری برای تحریم های نفتی علیه ایران صادر نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، برایان هوک، رئیس گروه اقدام 
ایران در وزارت امورخارجه آمریکا امروز )شنبه( در یک کنفرانس خبری در ابوظبی 
گفت: واشنگتن دیگر اعطای معافیت برای تحریم های نفتی ایران را بررسی نمی کند. 
معافیت هایی که قبال داده شد برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت 

بود.
وی همچنین به این سوال که پس از پایان دوره معافیت های کنونی در ماه مه 

واشنگتن قصد دارد چه کاری انجام دهد، پاسخی نداد.
بنابر این گزارش، پس از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، چند کشور خریدار 
نفت کشورمان توانستند از واشنگتن معافیت بگیرند و به طور موقت، یعنی تا ماه 
مه به واردات نفت از ایران ادامه دهند، ازجمله این کشورها چین، هند، ژاپن و کره 

جنوبی هستند.

سوریه، اسرائیل را مسؤول حمله هوایی به اطراف 
فرودگاه بین المللی دمشق دانست

یک منبع نظامی سوری اعالم کرد،  هشت فروند موشک "اسرائیلی" از 
حریم هوایی لبنان مواضعی در غرب دمشق، پایتخت سوریه را هدف قرار 

دادند که سامانه های دفاع هوایی سوریه شش مورد آنها را ساقط کردند.
به گزارش ایسنا، این منبع نظامی سوری به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: 
این حمالت یک تجاوز اسرائیلی به مواضع سوریه بود و خبرگزاری رسمی سوریه 
)سانا( نیز از مقابله سامانه های دفاع هوایی سوریه با این اهداف "متخاصم" خبر داد.

این منبع تاکید کرد، سامانه های دفاع هوایی در اطراف فرودگاه دمشق تعداد 
زیادی از این موشک ها را رهگیری کردند که تعداد زیادی از آنها ساقط شدند و هیچ 

موشکی نتوانست به اهداف خود اصابت کند.
از سوی دیگر، یک منبع در دفاع هوایی سوریه به اسپوتنیک گفت: موشک های 

اسرائیلی در دو موج حمله شلیک شدند که شامل هشت موشک بودند.
وی ادامه داد: موشک های اسرائیل مواضعی در منطقه الکسوه و اطراف فرودگاه 
بین المللی دمشق را هدف قرار دادند و حمالت از سوی دو جنگنده  اسرائیلی انجام 
شدند. خبرگزاری رسمی سوریه نیز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، یکی 

از موشک های اسرائیل به انبار تسلیحات در فرودگاه بین المللی دمشق اصابت کرد.
این منبع نظامی گفت: راس ساعت ۱۵ :۲۳  دقیقه به وقت محلی جنگنده اسرائیلی 
از سمت "اصبع الجلیل" موشک هایی را به سمت اطراف فرودگاه دمشق شلیک کرد. 
این منبع افزود: فورا سامانه های دفاع هوایی ما اقدام به مقابله کرده و اکثر موشک ها را 
ساقط کردند و تاکنون فقط یکی از موشک ها به انبار تسلیحات در فرودگاه بین المللی 
دمشق اصابت کرده است. سانا همچنین به نقل از یک منبع در وزارت حمل و نقل 
سوریه گزارش داد، فعالیت عادی فرودگاه بین المللی دمشق ادامه دارد و این حمالت 
هیچ تاثیری بر فعالیت فرودگاه نداشته است. دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به 
مخالفان سوری نیز مدعی شد، بخشی از موشک ها به سه هدف در حومه غربی و 
جنوبی دمشق اصابت کردند که انبارهای تسلحاتی حزب اهلل لبنان بوده اند. دیده بان 
حقوق بشر سوریه ادعا کرد: بزرگترین هدف حمالت، منطقه الکسوه و مناطق دیگر 
در حومه جنوب غربی دمشق بود که مقرها و انبارهای تسلیحاتی ایرانی ها و حزب اهلل 
لبنان در آنجا قرار دارند. از زمان آغاز درگیری ها در سوریه در سال ۲۰۱۱ اسرائیل 
بارها اهداف نظامی ارتش سوریهیا حزب اهلل لبنان را هدف گرفته و به ندرت درباره 

حمالتش در سوریه اظهار نظر می کند.

پمپئو: 

همکاری مان با بحرین درخصوص ایران ادامه خواهد 
داشت

وزیر امورخارجه آمریکا گفت که همکاری های کشورش با بحرین درخصوص 
ایران، یمن و "مقابله با تروریسم" ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا که در روزهای اخیر به 
منطقه سفر کرده است، با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود دیدارهایش با ولیعهد 

عربستان و پادشاه بحرین را فوق العاده توصیف کرد.
وی در ادامه پیام خود نوشت: همکاری آمریکا و بحرین کماکان رو به گسترش 
است، از همکاری درخصوص ایران، یمن و مقابله با تروریسم گرفته تا استقرار ناوگان 

پنجم دریایی آمریکا در بحرین.
وزیر امورخارجه آمریکا پیش از آغاز سفر منطقه ای خود گفته بود که در دیدار با 
سران این منطقه قصد دارد درباره ایران و راه های مقابله با این کشور گفت گو کند. 
وی در سخنرانی اش در قاهره با تمرکز روی ایران به تکرار ادعاهای بی اساس و 
خصمانه واشنگتن علیه این کشورمان پرداخت و ایران را به تالش برای بی ثبات 
کردن منطقه و حمایت از گروه هایی که آمریکا آنها را تروریستی می خواند متهم 
کرد. پمپئو درباره خروج آمریکا از توافق هسته ای نیز مدعی شد: دولت ترامپ از 
توافق هسته ای با ایران و وعده های دروغین آنها خارج شد و تحریم ها علیه ایران را 
از سرگرفت. ما از نقش مصر، کویت و اردن در حمایت از تحریم های آمریکا علیه 
ایران تشکر می کنیم. محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان در واکنش به 
این اظهارات ضدایرانی همتای آمریکایی اش در صفحه توئیتر خود نوشت: هر جا و 
هر گاه که آمریکا دخالت می کند، هرج و مرج، سرکوبگری و نفرت ایجاد می شود. آن 
روز که ایران بخواهد برای تبدیل شدن به یک کشور "نرمال" به تقلید از دولت های 
دست نشانده آمریکا و "مدل های حقوق بشری" مایک پامپئو رو بیاورد روزی خواهد 

بود که جهنم یخ ببندد )کنایه از هیچ وقت(.
بهتر است آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید.

جلسه  پیام  که  شد  مدعی  ادامه  در  مقام  همین 
چهارجانبه اطالعاتی به بشار اسد این بود، که او باید 
مانند پدرش، حافظ اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، 

با ایران رفتار کند.
برخی  به  اسرائیل  مقامات  سفر  اخیر  ماه های  در  فرارو- 
کشور های عربی دیگر به شکل پنهانی و سری صورت نمی گیرد. 
بلکه هیئت های اسرائیلی با پوشش ورزشی و فرهنگی به طور 
علنی به کشور هایی سفر می کنند که هیچکدام به طور رسمی با 

اسرائیل روابطی ندارند.
به گزارش فرارو، پیش و پس از سفر رسمی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل، به سلطان نشین عمان؛ گزارش های زیادی 
درباره دیدار های پشت پرده مقامات عربی با اسرائیلی منتشر شده 
است. اما پس از این سفر، عالوه بر این افزایش این دیدارها، سفر 
مقامات اسرائیلی به کشور های عربی و بالعکس جنبه علنی تر به 

خود گرفته است.
با  روابط  عادی سازی  جنجالی  بحث  که  هنگامی  معموال 
نام  اول  وهله  در  می شود،  مطرح  عرب  جهان  در  اسرائیل 
متبادر می شود.  به ذهن  فارس  کشور های عربی حوزه خلیج 
به  اما در چند روز گذشته، خبر سفر سیاستمداران کشوری 
اسرائیل منتشر شد که هرگز کسی توقع آن را نداشت. وزارت 
خارجه اسرائیل در اقدامی جنجالی از سفر سه هیئت عراقی به 
اسرائیل در سال گذشته خبر داد و مدعی شد که سفر آخرین 
هیئت در هفته های اخیر صورت گرفته است. بنا به گفته این 
وزارتخانه، ۱۵ سیاستمدار شیعه و سنی عراقی در این سه هئیت 
حضور داشتند، دستگاه دیپلماسی اسرائیل همچنین مدعی شد 
اسرائیل سفر کرده اند، »شیعه، سنی و  به  شخصیت هایی که 

رهبران محلی متنفذی« هستند.
سفر هیئت های عراقی به اسرائیل، نخستین سفر مقامات عربی 
به اسرائیل نبود. قبل از آن هم گزارش هایی درباره سفر پنهانی 
برخی از مقامات عربی به اسرائیل منتشر شده بود. نکته قابل 
تامل اینکه این سفر ها جنبه امنیتی به خود گرفته و با ایران 

مرتبط هستند.
توئیتر خود مدعی  در  اسرائیلی،  روزنامه نگار  ایدی کوهین، 
شد که هیئت عراقی درباره سه موضوع با همتایان اسرائیلی 
گفتگو کرده اند: ۱- خروج نیرو های ایران از سوریه در ازای توقف 
حمالت اسرائیل. ۲- انحالل احزاب شیعی و علنی شدن عادی 
سازی روابط اسرائیل با کشور های عربی حوزه خلیج فارس و 

سوریه، عراق و لبنان.
کوهین مسئله سوم را افشا نکرد و آن را »غیرقابل انتشار« 

دانست.
 ،۲۰۱۵ سال  در  ایران  هسته ای  توافق  شکل گیری  از  پس 
اسرائیل ضمن مخالفت با این توافق، تالش های فراوانی برای 
و متحدانش، که  نظیر عربستان  به کشور هایی  نزدیک شدن 
بار ها اعالم  نتانیاهو  انجام داد.  ایران بدگمان بودند،  نسبت به 
کرده، که از دیدگاه تل آویو، تنها ُحسن توافق هسته ای، نزدیک 
کردن کشور های عربی به اسرائیل است. به نظر می رسد که این 
نزدیکی، حتی پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای، 
بیشتر شده و حتی به سطوح باالیی رسیده است. دیوید هرست، 
سردبیر وبگاه تحلیلی میدل ایست آی، طی یادداشتی در همین 
وبگاه، پرده جدیدی از همکاری اطالعاتی اسرائیل و کشور های 

عربی، علیه ایران و ترکیه، افشا کرد. 

همراه  به  مصر  و  امارات  عربستان،  که  شد  مدعی  هرست 
اسرائیل به منظور محدود کردن نفوذ منطقه ای ایران و ترکیه، 

طرحی برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب ریخته اند.
به  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشور های  در  آگاه  منابع 
برای بررسی طرح مزبور،  میدل ایست آی گفته اند ماه گذشته 
در یک کشور عربی حوزه خلیج فارس، مقامات بلند اطالعاتی 
یوسی  و  گرفته اند  جلسه  اسرائیل  و  مصر  امارات،  عربستان، 
جلسه  این  در  نیز  موساد،  جاسوسی  دستگاه  رئیس  کوهین، 

حضور داشته است.
کردن  محدود  برای  متعددی  اقدامات  روی  جلسه،  این  در 
نفوذ ایران و ترکیه در منطقه، بخصوص در سوریه، توافق صورت 
گرفته است. به گفته هرست، اسرائیل و کشور های عربی در پی 
این هستند که با گشودن در های اتحادیه عرب به روی دمشق، 
سوریه را از ایران دور کنند. یک مقام عربی که از جلسه مقامات 

اطالعاتی آگاه است، گفت: »آن ها انتظار ندارند که بشار )اسد( 
روابط با ایران را قطع کند. بلکه آن ها می خواهند که به جای 
اینکه از بشار توسط ایرانیان استفاده شود، او از آن ها استفاده 

کند.«
همین مقام در ادامه مدعی شد که پیام جلسه چهارجانبه 
اطالعاتی به بشار اسد این بود، که او باید مانند پدرش، حافظ 

اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، با ایران رفتار کند.
به موازات این تالش ها، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در 
یک تور غیرمعمولی، به هشت کشور عربی سفر کرده است. او در 
این سفر، که از اردن آغاز شده است، گفته آمریکا فشار ها بر ایران 
را دوچندان خواهد کرد. عالوه بر این، برخی ناظران معتقدند که 
پومپئو در این سفر درباره ائتالف استراتژیک خاورمیانه –معروف 
به ناتوی عربی – هم با مقامات عربی گفتگو خواهد کرد. هدف 

اصلی این تشکل نظامی، مقابله با ایران است.
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 دومین زن دمکرات نامزد ریاست جمهوری 2020 آمکریکا می شود
»تولسی گابارد« نماینده دمکرات آمریکا از ایالت هاوایی و کهنه سرباز جنگ عراق، تمایل خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال2020 آمریکا ابراز کرد. به گزارش رویترز، وی پس از 'الیزابت وارن'، دومین نامزد زن حزب دمکرات 
است که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا را در انتخابات آتی به چالش می کشد. گابارد روز گذشته )جمعه( به شبکه خبری سی ان ان گفت: تصمیم گرفته ام که در انتخابات رقابت کنم و در هفته آتی بطور رسمی این تصمیم خود را اعالم 

می کنم. گابارد 37 ساله است و اولین زن هندو و ساموای آمریکایی )ازمناطق خودگردان آمریکا در غرب اقیانوس آرام( محسوب می شود که به کنگره آمریکا راه یافته است.

اخبار اسرائیل و اعراب

نشانه های یک ائتالف نه چندان پنهان

خبر خوب نیویورک تایمز برای ایران

روزنامه نیویورک تایمز بدون توجه به مرزبندی های سیاسی که اخیرا وزارت 
خارجه آمریکا درباره سفر شهروندان این کشور انجام داده، فهرستی شامل 
۵2 مقصد که آمریکایی ها می توانند در سال 2019 سفر به آن ها را تجربه 
کنند، منتشر کرده است که نام ایران با عنوان »جواهر خاورمیانه« در بین 

آن ها دیده می شود.
به گزارش ایسنا، وزارت خارجه آمریکا همزمان با آغاز سال ۲۰۱۹ با به روز رسانی 
بخش »توصیه های سفر«، کشورها را از نظر ایمنی به چهار سطح، تقسیم بندی کرده 
که ایران را در آخرین رده بندی قرار داده و به شهروندان خود توصیه کرده به این کشور 

سفر نکنند و در توجیه علت آن تصریح کرده که »دولت ایاالت متحده آمریکا ممکن 
است توانایی بسیار محدودی در ارائه کمک به اتباع خود هنگام سفر به این کشور را 

داشته باشد. «
با این حال روزنامه نیویورک تایمز که به نوعی »منبع ملی« معتبری در آن کشور 
به شمار می آید، از مرزهای سیاسی و امنیتی تعیین شده از سوی دولت دونالد ترامپ 
گذر کرده و با رفتاری خارج از این مواضع، به معرفی ۵۲ شهر و کشور پرداخته که 
مهم ترین انگیزه ی انتخاب آن ها، ظهور پدیده های گردشگری در یک مقصد روتین، 
بهبود وضعیت زیرساخت ها و دسترسی آسان به عجایب تمدنی و برگزاری رویدادهای 
مهم هنری و فرهنگی بوده است. »پورتوریکو«، »هامپی« در هندوستان، »پاناما«، 
»سانتاباربارا« در ایالت کالیفرنیا و »مونیخ« در آلمان، پنج مقصد نخست این فهرست 

است.
در واقع این روزنامه با معرفی گزینه های متنوع و پراکنده در سراسر جهان، به 
شهروندان آمریکایی پیشنهاد کرده طوفان های سهمگین، مخاطرات طبیعی و نزاع ها و 
بداخالقی هایی سیاسی میان دولتمردان را نادیده بگیرند و لذت سفر به این ۵۲ مقصد 

را تجربه کنند، مقاصدی که برای هر سلیقه ای جوابی دارد.
ایران چهل و پنجمین مقصدی است که این روزنامه آمریکایی برای سفر در سال 
۲۰۱۹ پیشنهاد داده و با نمایش تصویری از یزد که در سال ۲۰۱۷ با عنوان شهر 
تاریخی در فهرست جهانی یونسکو ثبت جهانی شد، به معرفی کشورمان پرداخته و 
اعالم کرده است:  »با وجود تنش هایی که میان ایران و ایاالت متحده از زمان حضور 
رییس جمهور ترامپ در کاخ سفید افزایش یافته، تمایل گردشگران ماجراجو برای 
دیدن ایران همچنان مشهوده است؛ از آثار ایران باستان گرفته تا مساجد باشکوه چند 

صد ساله شیراز و اصفهان و بازار بزرگ و کاخ گلستان در دل تهران.
اما آنچه سفر به ایران را در سال ۲۰۱۹ از نظر روزنامه نیویورک تایمز توجیه پذیر 
کرده، نمایش ۵۰۰ اثر هنری برجسته با عنوان »پرتره، طبیعت بی جان و منظره« از 
۲۱ فوریه تا ۲۰ آوریل )۲ اسفند ۹۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۹۸( در موزه هنرهای معاصر 

است که پاتوق مورد عالقه جوانان ایرانی هم به شمار می آید.

»در این نمایشگاه قرار است آثاری از اندی وارهول، مارک روتکو و مارسل دوشان 
در کنار حدود ۴۰ اثر از پیکاسو که به تازگی از انبار این موزه بیرون آورده شده )البته 
بیشتر آثار از انقالب ۱۹۷۹ چند دهه است که همچنان بسته بندی شده در انبار موزه 

باقی مانده است(، به نمایش گذاشته شود. «
نیویورک تایمز یادآور شده که وزرات خارجه آمریکا سفر اتباع خود را به ایران ممنوع 
نکرده فقط توصیه نمی کند به این کشور بروند. بنابراین آمریکایی هامی توانند با تورهای 
مدیریت شده سفر به ایران را انجام دهند. این روزنامه در ادامه دو آژانس خیلی معروف 
در امریکا و انگلیس که تورهای ویژه ی بانوان و یا با راهنماهای حرفه ای در ایران برگزار 

می کنند را برای اطمینان خاطر شهروندان آمریکایی معرفی کرده است.
طبق گزارش وزارت خارجه ایران، در ۸ ماهه نخست امسال یک هزار و ۸۷۹ 
گردشگر آمریکایی به ایران سفر کرده اند. جمعیت آمریکایی هایی که به ایران آمدند در 
سال ۹۶ دوهزار و ۳۲۵ نفر بود. در سال ۹۵ که گردشگری ایران همزمان با برجام به 

اوج رسید، شش هزار و ۳۷۲ آمریکایی به ایران سفر کرده بودند.
آژانس های گردشگری ایران از کاهش سفر اتباع آمریکایی در دو سال اخیر خبر 
داده اند که متاثر از تشدید تنش های سیاسی میان دو کشور بوده است. وزارت خارجه 
آمریکا در سال ۲۰۱۹ نیز با تاکید بر مواضع قبلی خود رنگ ایران را در نقشه امنیتی، 
قرمز و خطر سفر به این کشور را باال اعالم کرده ، این درحالی است مؤسسه انگلیسی 
»Control Risks« با انتشار نقشه خطر سفر در سال ۲۰۱۹، ریسک سفر به ایران 
را »پایین« و هم ردیف با کشورهای آمریکا، انگلیس، سوئد، اسپانیا، فرانسه، کانادا و 

ژاپن توصیف کرده است.
علی اصغر مونسانـ  معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگریـ  نیز به اقدام وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان داده و در توئیتی 
به زبان انگلیسی نوشته: »از نظر ایالت متحده امریکا، هیچ کجای دنیا امن نیست غیر 
از آمریکا؟ این حجم از توهم از جانب ترامپ که از تمام معاهدات بین المللی خارج 
شده شوکه کننده نیست، ایران طبق اعالم سازمان جهانی گردشگری امن ترین مقصد 

برای سفر است. «

به  اشاره  با  گزارشی  در  الجدید'  'العربی  خبری  پایگاه 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  چهارشنبه  روز  سفر 
مسلح جمهوری اسالمی ایران به موریتانی تاکید کرد که 
نواکشوت با این دیدار روابط دیپلماتیک خود را با ایران 
به ائتالف سعودی گوشزد و در مقابل عربستان و امارات 

قدرت نمایی کرد.
به گزارش ایرنا از اعالم روز شنبه این پایگاه خبری، هرچند 
که موریتانی جزو ائتالف عربستان و امارات است اما سفر روز 
وزیر دفاع ایران به نواکشوت  چهارشنبه سرتیپ 'امیر حاتمی' 
پایتخت موریتانی و دیدار وی با 'محمد ولد عبدالعزیز' رییس 
جمهوری این کشور نشان از توجه و تالش تهران به این کشور 

آفریقایی برای تحکیم روابط امنیتی مشترک است.
وزیر دفاع ایران در دیدار با رییس جمهوری موریتانی بر اهمیت 
نواکشوت و همچنین دیگر کشورهای  با  تحکیم روابط تهران 

آفریقایی تاکید کرد.
وی سپس در مصاحبه ای مطبوعاتی با تاکید بر این که حامل 
پیامی شفاهی از 'حسن روحانی' رییس جمهوری ایران به همتای 
موریتانی وی برای افزایش روابط دوجانبه است، افزود که همکاری 
دو جانبه به ویژه در زمینه دفاع مشترک مورد توجه سیاست 

خارجی ایران است.
حاتمی همچنین در دیدار با 'محمد ولد شیخ محمد احمد 
موقعیت  اهمیت  به  اشاره  با  خود  موریتانی  همتای  الغزوانی' 
جغرافیایی موریتانی، خواستار همکاری و افزایش روابط دو جانبه 
شد. همچنین دو طرف در این دیدار راه های تحکیم همکاری 

نظامی و امنیتی را بررسی کردند.

'احمد ولد محمد مصطفی' سردبیر خبرگزاری 'مستقل' موریتانی 
هم در گفتگو با العربی الجدید در خصوص سفر وزیر دفاع ایران به 
موریتانی گفت : روشن ترین پیام این دیدار آن بود که موریتانی 
روابط دیپلماتیک خود با ایران را به عربستان و امارات گوشزد کرد.
وی افزود، کشورهایی که نواکشوت با آن ها هم پیمان شده ، 

دیپلماسی این کشور را طی دو سال گذشته و از زمان محاصره 
قطر نشان داد.

سردبیر خبرگزاری مستقل موریتانی تاکید کرد: نتایج وابستگی 
دیپلماسی نواکشوت به پرونده های سعودی مثبت نبود. مهم ترین 
نمونه آن سفر بی نتیجه 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی به 

موریتانی بود و پس از آن مشخص شد که ریاض اهمیتی به عملی 
کردن وعده های خود به این کشور آفریقایی نمی دهد.

محمد مصطفی تاکید کرد که نواکشوت با تحکیم روابط خود با 
ایران می خواهد به عربستان و امارات یادآوری کند که قدمت این 
روابط به چند دهه می رسد و تحکیم آن کار سختی نیست ضمن 

آن که تهران هم تمایل به این روابط دارد.
سردبیر خبرگزاری مستقل در ادامه با اشاره به سفر 'محمد بن 
زاید' ولیعهد امارات به نواکشوت، که سخنی از آن به میان نیامد 
و به نظر می رسد دیگر از اولویت های ابوظبی نیست، همچنین 
حضور کم رنگ امارات و عربستان در بیست و هفتمین نشست 
سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در نواکشوت )۴ مرداد ۹۵(، 
تاکید کرد که سیاست این سال های موریتانی فعالیت چند طرفه 

و چند جانبه است.
محمد مصطفی تاکید کرد که موریتانی با قطع روابط دیپلماتیک 
خود با قطر و صدور بیانیه های پی در پی در هر موضوع مربوط به 
ریاض و حتی بحران آن با کانادا، به پرونده های امارات و عربستان 
اهمیت داده به طوری که ۸۰ درصد بیانیه های خارجی نواکشوت 

از زمان محاصره اقتصادی قطر تاکنون درباره عربستان است.
وی ادامه داد، اما باید یادآور شد که موریتانی از سویی دیگر 
روابط دیپلماتیک خود را با دمشق حفظ و سفارت خود را در 
این کشور بازگشایی کرده است همچنین در اوج بحران سوریه 
'موالدی ولد محمد لغظف' نخست وزیر خود را به دمشق فرستاد 
موضوعی که ایران آن را دستاوردی بزرگ می داند و با همکاری 
امنیتی، نظامی و اقتصادی با این کشور آفریقایی از آن استقبال 

می کند.

 العربی الجدیده تحلیل کرد

قدرت نمایی موریتانی در برابر عربستان و امارات با نزدیکی به ایران


