
الجزیره:

  شکست سنگین آمریکا از ایران
در عراق

وب سایت شبکه خبری "الجزیره" قطر، با انتشار مطلبی به قلم" حسن احمدیان" 
پژوهشگر مرکز "بلفر" در دانشگاه هاروارد آمریکا، شکست اخیر ایاالت متحده آمریکا 
از ایران در روند منجر به تشکیل دولت جدید در عراق را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش عصرایران، بر اساس این گزارش، ایاالت متحده آمریکا که در روند 
تشکیل دولت در عراق تالش زیادی مصروف کرد تا "حیدرالعبادی" را با تشکیل یک 
ائتالف گسترده و جدید در جایگاه نخست وزیری تثبیت کند، حاال با تشکیل دولت 
جدیدی مواجه شده که هر 3 مقام ارشد آن یعنی رییس جمهوری، نخست وزیر و 

نیز رییس پارلمان سیاستمدارانی نزدیک به ایران هستند.
این محقق موسسه "کندی" در دانشگاه هاروارد آمریکا در ادامه با تشریح روند 
ناکامی آمریکا در تشکیل دولت جدید در عراق نوشته است یکی از مهم ترین دالیلی 
که جامعه سیاسی و احزاب و تشکل های عراقی دست رد به سینه خواسته های 
آمریکا زدند، عدم اعتماد آنها به ایاالت متحده آمریکا و در مقابل اعتماد بیشترشان 

به ایران است.  
حیدر العبادی در ماه آگوست سال جاری از همراهی با آمریکا در تحریم ها علیه 
ایران سخن گفت و همین موضع باعث شد بسیاری از احزاب و شخصیت های عراقی 

با او مخالفت کنند.
عراقی ها اعتماد چندانی به آمریکا ندارند؛ احزاب شیعه عراقی همچنان از سکوت 
واشنگتن در قبال سرکوب خونین شیعیان به دست حکومت صدام در سال 1991 
ناراحت هستند و احزاب سنی همچنان بابت حمله سال 2003 آمریکا به عراق از 
آمریکا کینه به دل گرفته اند. کردها نیز شاهد بودند آمریکایی ها در برابر پیشروی های 
داعش در سال 2014 به مناطق کردنشین عراق کاری نکردند در حالی که ایران 

سریعا به کمک آنها شتافت و با داعش مقابله کرد.
"حسن احمدیان" در انتهای مقاله خود نوشته است: به طور خالصه ایران توانست 
جلوی طرح آمریکا برای تشکیل دولت جدید عراق بر اساس خواسته اصلی واشنگتن 
در مهار نفوذ ایران در عراق بایستد و این طرح را ناکام بگذارد و در نهایت رییس 
جمهوری، نخست وزیری و رییس پارلمان عراق به شخصیت هایی رسید که دوستدار 
ایران هستند. باالتر از آن ایران نشان داد که همچنان به عنوان یک متحد قابل 
اعتماد برای عراق باقی خواهد ماند و عراق پس از جنگ های فرقه ای اخیر – جنگ با 
داعش- کشوری در مقابل ایران نخواهد بود بلکه در کنار ایران خواهد ماند. بنابراین، 
برنامه آمریکا برای کاهش نفوذ ایران در عراق با تشکیل" یک دولت قوی بر پایه های 
ملی گرایی" ناکام ماند. به بیان دیگر فروپاشی وفاداری فرقه ای در عراق به قیمت 
کاهش نفوذ ایران، اتفاق نمی افتد و این یک موفقیت و دستاورد بزرگ برای ایران و 

شکستی بزرگ برای ایاالت متحده آمریکاست.

رایزنی ظریف و وزیر خارجه عراق در مورد شرایط 
مرز مهران

وزیر امور خارجه ایران عصر پنجشنبه - ۳ آبان - به صورت تلفنی با همتای 
جدید عراقی خود درباره شرایط فعلی مرز مهران رایزنی و گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در گفت وگویی تلفنی با »محمد علی الحکیم«، 
ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه جدید عراق و آرزوی موفقیت 
برای وی، ابراز امیدواری کرد روابط خوب دو کشور همسایه در تمامی ابعاد در جهت 

منافع دو ملت گسترش یابد.
وی ضمن تشکر از مهمان نوازی گرم دولت و مردم عراق از زائران عتبات عالیات و 
شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین حسینی که به گفتۀ او نماد عظمت و تکریم 
اهل بیت )ع( و سمبل همراهی و اتحاد دو ملت است، خواستار کمک و مساعدت هر 
چه بیشتر دولت عراق برای تسهیل شرایط زائران اربعین بویژه در مرزهای دو کشور 

از جمله مرز مهران شد.
وزیر خارجه عراق نیز در این گفت وگو ضمن تشکر از وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، با اشاره به روابط بسیار خوب و دیرینه دو ملت ایران و عراق، بر تقویت 

و گسترش بیش از پیش روابط دو جانبه تاکید کرد.
محمدعلی الحکیم، زائران اربعین را مهمانان دولت و ملت عراق خواند و نسبت به 

ارائه تسهیالت الزم به آنها در طول سفر به عتبات عالیات اطمینان داد.

 ادعاهای خصومت آمیز جان بولتون
در مورد ایران

مورد  در  ارمنستان  نخست وزیر  با  دیدار  در  امریکا  ملی  امنیت  مشاور 
تحریم های ایران و تاثیر مرز مشترک این دو کشور بر این مسئله گفت وگو 

کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رادیو لیبرتی، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا 
وعده داده است که دولت دونالد ترامپ ایران را در پاسخ به آن چه »عملکر بدخواهانه «  

در منطقه خوانده تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد.
بولتون در مصاحبه ای  اخصاصی  با رادیو لیبرتی در روز بیست و پنجم اکتبر 
پس از دیدار با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان این اظهارات را داشت و با 
بیان این که »همانگونه که به نخست وزیر گفتم، ما می خواهیم بیشترین فشار را بر 
ایران اعمال کنیم« ادعا کرد: چراکه)ایران( پیگیری سالح های هسته ای را متوقف 

نکرده است.
او همچنین مدعی شد: ایران »بانکدار مرکزی تروریسم بین المللی« باقی مانده 
است. و ما در مورد برنامه های موشکی ایران و فعالیت های نظامی متداولش در 

سوریه، عراق و جاهای دیگر نگران هستیم.
وی در ادامه گفت: ما نمی خواهیم در روند توسعه ی تحریم ها علیه ایران، به 

دوستانمان آسیبی بزنیم.
بولتون در این باره گفت: در گفت وگو با پاشینیان به تفصل تاکید کرده l م که 
دولت ترامپ با شدت زیادی این تحریم ها را اعمال خواهد کرد و در این صورت مرز 

ایران - ارمنستان یک مسئله مهم خواهد بود.
این ادعاها در شرایطی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره تاکید دارند 
که  جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال روابط دوستانه با همسایگان و از جمله 
ارمنستان است و خوشبختانه اعتماد خوبی بین دو دولت و دو ملت وجود دارد. اما  
ظرفیت های گسترده در دو کشور، ایجاب می کند که روابط اقتصادی همپای روابط 

سیاسی ارتقاء یابد.

عمران  پیشنهاد  از  استقبال  با  پاکستان  های  رسانه 
نقش  در  آمادگی  برای  کشور  این  وزیر  نخست  خان 
یک میانجی در مناقشه یمن، از عربستان خواستند با 
پذیرش میانجیگری اسالم آباد به جنگ در یمن خاتمه 

دهد.
به گزارش روز جمعه ایرنا »عمران خان« شامگاه چهارشنبه 
- دوم آبان - در بخشی از گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم 
این کشور، در خصوص بحران جاری در یمن گفت که پاکستان 
به دنبال میانجیگری میان دو طرف این جنگ ) سعودی - 
یمن( است و اطمینان می دهیم که تالش های موثری را در 

این مسیر انجام خواهیم داد.
انتشار  پاکستانیبا  گر  تحلیل  و  نویسنده  علی«  »شفقت 
مقاله ای در روزنامه انگلیسی زبان »نیشن«، با استقبال از این 
سخنان گفت: پیشنهاد میانجیگری عمران خان نخست وزیر 
از سوی یمن،  واکنش خوبی  در خصوص یمن ممکن است 

سعودی و ایران به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به سخنرانی تلویزیونی »عمران خان« پس از 
سفر به عربستان سعودی و پیشنهاد برقراری صلح از سوی 
وی، نوشت: نخست وزیر پاکستان گفته است که ما در جنگ 
یمن به عنوان میانجی نقش مثبتی برای متحد ساختن جهان 

اسالم ایفا می کنیم.
در ادامه این مقاله آمده است: سفیر یمن در پاکستان هنوز 
نه  دیپلمات  منابع  بنابر  و  است  نگفته  چیزی  مورد  این  در 

عربستان و نه یمن خواهان ادامه جنگ نیست.
فرماندهی)راحیل  در خصوص  ایران  افزاید:  می  مقاله  این 
شریف(ائتالف نظامی سعودی انتقاد کرده بود و تهران همچنین 
پاکستان را به حمایت و کمک به ائتالف نظامی سعودی متهم 
کرد و اینکه این ائتالف در سال 2015 توسط عربستان علیه 

شیعیان و نه تروریستها تشکیل شده است.
به  شریف  راحیل  انتصاب  پاکستان  افزاید:  می  مقاله  این 
داشتن  نظر  در  با  را  سعودی  نظامی  ائتالف  فرمانده  عنوان 
اعتراض و انتقاد ایران به تاخیر انداخت و »مهدی هنردوست« 
سفیر ایران در پاکستان نیز گفته بود که ائتالف سعودی عوامل 
و عناصر الزم را برای مقابله با تروریسم ندارد، چون ایران عراق 
مزبور  ائتالف  در  تروریسم هستند  بزرگ  و سوریه که هدف 

شامل نشده اند.
دکتر »خرم اقبال« تحلیل گر ارشد پاکستانی نیز در رزونامه 
اظهار  دانسته  مثبت  را  عمران  پیشنهاد  پاکستان،  نیشن 

امیدواری کرد که همه طرف ها نیز از آن استقبال کنند.
است،  منتشر شده  نیشن  روزنامه  در  که  در سخنانی  وی 
گفت: بهتر است که مسلمانان، جنگ با یکدیگر را خاتمه دهند 
و امیدواریم هر سه کشور ایران عربستان و یمن از این پیشنهاد 
استقبال کنند. »کهوکهر« سناتور مجلس سنای پاکستان نیز، 
درخواست کرده است که »عمران خان« با حضور در مجلس 
سنا، در خصوص نقش میانجیگری مورد ادعای خود توضیح 
دهد. به گزارش ایرنا ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی 
بازگرداندن  هدف  با   )1394 )فروردین   2015 مارس  از  که 
مشروعیت به دولت مستعفی »عبدربه منصور هادی« حمله 
هوایی به یمن را در دستور کار خود قرار داد، طی سال 2017 
هم به رغم هشدار نهادهایی چون صندوق کودکان ملل متحد 

به فقیرترین کشور  )یونیسف(، تجاوز نظامی و حمله هوایی 
عربی را در دستور کار خود قرار داد.

براساس اطالعات صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در 
آذر 1396، بیش از 11 میلیون کودک در یمن درگیر جنگ 
های داخلی به کمک فوری نیاز داشته و یمن برای کودکان 

یکی از بدترین کشورهای جهان بود.
بر اساس ارزیابی یونیسف، در یمن هر ده دقیقه یک کودک 

به یک بیماری که قابل پیشگیری است مبتال می شود.
یمن از میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به جنگ 

استقبال کرد
هشام شرف عبداهلل وزیر خارجه دولت نجات ملی در صنعا با 
استقبال از میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به جنگ در 
یمن، از آمادگی یمنی ها برای مذاکره به هدف دستیابی به راه 

حل پایان بحران خبر داد.
روز  عبداهلل  المیادین،  روز جمعه شبکه خبری  گزارش  به 
بسیار  یمن خسارات  به  عربستان  تجاوز  کرد،  تاکید  گذشته 
زیادی به این کشور وارد کرد به ویژه که منجر به فقیر شدن 

مردم وگرسنه نگه داشتن آنها شد.
وی از تالش های میانجیگرایانه پاکستان جهت پایان دادن 

به جنگ یمن و وحدت صفوف مسلمانان قدردانی کرد.
شبکه  با  وگو  گفت  در  اخیر  روزهای  طی  خان  عمران 
حل  در  اساسی  نقش  ایفای  بر  تاکید  با  عربستان  االخباریه 
بحران یمن همانطور که از وی خواسته شده ،از تالش برای 

نزدیک کردن دیدگاه ها در خاورمیانه خبر داد.
در گفت  پیش  پاکستان چندی  وزیر  نخست  عمران خان 
کردن  نزدیک  دنبال  به  آباد  اسالم  گفت:  تلویزیونی  وگوی 
کشورهای اسالمی است و با همین هدف تالش های جدیدی 

را برای پایان دادن به جنگ یمن انجام می دهد.
وی افزود: پاکستان به دنبال میانجی گری میان دو طرف 
این جنگ است و اطمینان می دهیم که تالش های موثری را 

در این مسیر انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: در منطقه ای که این روزها شدیدا درگیری 
و تنش وجود دارد، پاکستان خواهان ایفای نقش میانجی است 
اسالمی  بیشتر کشورهای  نزدیک کردن  آن  اصلی  که هدف 

است.
نخست وزیر پاکستان چندی پیش به دعوت پادشاه عربستان 

به ریاض سفر و با پادشاه و ولیعهد این کشور دیدار کرد.
 سخنگوی انصاراهلل یمن از عملیات صلح و توقف 

درگیری حمایت کرد
کننده  مذاکره  ملی  هیات  رئیس  عبدالسالم   محمد 
وسخنگوی انصاراهلل نیز در دیدار با میخائیل بوگدانوف معاون 
وزیر خارجه روسیه با اعالم حمایت از عملیات صلح وتوقف 
نزدیک سازی  برای تالش جهت  آمادگی روسیه  از  درگیری 

دیدگاه های نیروهای سیاسی یمن تقدیر کرد.
دو طرف، تالش های صورت گرفته در راستای حمایت از 
عملیات صلح و توقف درگیری از نظر ابعاد انسانی وتحوالت 

میدانی را بررسی کردند.
به  اشاره  با  ای  بیانیه  طی  صنعا  در  یمن  خارجه  وزارت 
شهادت بیش از 15 هزار یمنی در بمباران های ائتالف سعودی 
از زمان آغاز تجاوز عربستان 26 مارس 2015/ 10اسفند 94/ 
تاکنون، خواستار تشکیل کمیته تحقیقات بین المللی مستقل 
در خصوص جنایات وموارد نقض حقوق بشر مردم یمن توسط 

ائتالف سعودی شد.
جمال  شدن  کشته  عربستان  که  حال  افزود:  بیانیه  این 
خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی را به عهده گرفت جهان 
نباید نسبت به کشته شدن هزاران تن از مردم یمن توسط 

ائتالف سعودی بی تفاوت بمانند .
قالب  در   94 سال  فروردین  ششم  از  امارات  و  عربستان 
ائتالفی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، 
حمالت گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز 
این  بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی  بهانه  به  تا  کردند 
های سیاسی خود  زیادخواهی  و  اهداف  به  قدرت،  به  کشور 

جامه عمل بپوشانند.
کشته  به  منجر  تاکنون  یمن  به  امارات  و  عربستان  تجاوز 
شدن بیش از 16 هزار یمنی بی گناه و ویرانی زیر ساخت های 

این کشور شده است.
ائتالف  های  جنگنده  حمله  اثر  بر  جنایت  ترین  تازه  در 
سعودی به منطقه المسعودی شهرستان بیت الفقیه در استان 

الحدیده، دست کم20 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
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پیام تبریک سفیر ایران به نخست وزیر و اعضای کابینه جدید عراق
سفیر ایران در عراق، ضمن تبریک به نخست وزیر و اعضای کابینه جدید این کشور ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت جدید عراق، روابط بغداد و تهران بیش از پیش توسعه و گسترش پیدا کند. به گزارش ایسنا، ایرج مسجدی سفیر 

جمهوری اسالمی ایران در بغداد، با ارسال پیامی ضمن تبریک به نخست وزیر و اعضای کابینه »عادل عبدالمهدی« که رای اعتماد مجلس عراق را کسب کرده اند ، بار دیگر بر حمایت کشورمان از عراق در مرحله بازسازی و افزایش ثبات سیاسی و 
امنیتی و مبارزه با تروریسم تاکید کرد. وی در این پیام ابراز امیدواری کرد که روابط جمهوری اسالمی ایران و کشور دوست و همسایه، عراق، در زمان مسئولیت عادل عبدالمهدی بیش از پیش گسترش پیدا کند.

اخبار  رسانه های پاکستان: عربستان به جنگ با یمن خاتمه دهد

یمن از میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به جنگ استقبال کرد

بروجردی:

عربستان در جایگاهی نیست که علیه ایران حرف بزند

پسر خاشقجی به همراه خانواده اش وارد آمریکا شد

واشنگتن: ما از ریاض خواستیم اجازه خروج دهد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه 
»عربستان در جایگاهی نیست که علیه ایران حرف بزند«، خاطرنشان کرد 

که عربستان افتضاح بزرگ تاریخی را در قتل خاشقجی انجام داد.
عالءالدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا از جمله 
تحریم دو نفر به بهانه ارتباط با طالبان گفت: کشور ما زخم خورده طالبان است. دنیا  
مجموعه گروه هایی است که به جای استفاده از ابزارهای سیاسی و منطقی و روش های 
متداول از سالح استفاده می کند. ما همواره مخالف طالبان بودیم البته که آمریکایی ها 

هم دنبال بهانه هستند.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران در طول 40 سال گذشته با تحریم های اولیه 
و ثانویه آمریکا مواجه بود، اما توانست در طول این سالیان تحریم ها را هوشمندانه 
مدیریت کند به طوری که آنها را تبدیل به فرصت کرد که اگر عمال تحریم های آمریکا 

نبود ما به این حد از پیشرفت در عرصه نظامی و فناوری های نوین نمی رسیدیم.
نام سپاه  اقدام اخیر عربستان در قرار دادن  بروجردی همچنین در واکنش به 

پاسداران و سردار سلیمانی در لیست گروه های تروریستی گفت: عربستان در جایگاهی 
نیست که علیه ایران حرف بزند. عربستان خود متهم ردیف اول است اما می خواهد 
افکار عمومی دنیا را منحرف کرده و از این حرف ها می زند. سردار سلیمانی افتخار ملی 
ماست و مبارزه ایشان با تروریسم بیشترین سهم و نقش را در بین کلیه کشورهای 

منطقه داشته است.
با تاکید بر اینکه  این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
»عربستان نماد تروریسم دولتی است«، افزود: عربستان افتضاح بزرگ تاریخی را در 
قتل خاشقجی روزنامه نگار فعال سیاسی انجام داد. عربستان این فرد را به صورت 
وحشیانه در یکی از نمایندگی های رسمی اش در خاک ترکیه به قتل رساند و ماهیت 
واقعی اش را نشان داد. البته این در مقابل کشتار وحشیانه هزاران زن و کودک بیگناه 
در یمن چیزی نیست. عربستان باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشد و حتی به 

دلیل جنایت هایش در دادگاه بین المللی محاکمه شود.

صالح خاشقجی، پسر بزرگ جمال خاشقجی به همراه خانواده اش عربستان 
سعودی را ترک کرده و وارد آمریکا شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، منابع نزدیک به خانواده خاشقجی اعالم 
کردند که صالح خاشقجی، پسر بزرگ  جمال خاشقجی، روزنامه نگار کشته شده 

سعودی روز پنج شنبه به همراه خانواده اش عربستان را ترک کرد.
شبکه سی ان ان گزارش داد که صالح خاشقجی عالوه بر تابعیت سعودی، تابعیت 
آمریکایی نیز دارد و وی پیشتر نمی توانست عربستان را ترک کند، چراکه مسئوالن 

عربستانی محدودیت هایی را از چند ماه قبل بر پاسپورت وی اعمال کرده بودند.

در همین حال، وزارت خارجه آمریکا از تصمیم عربستان برای اجازه به صالح 
خاقشجی جهت خروج از کشورش استقبال کرد.

رابرت باالدینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در جریان سفرش به عربستان به صورت آشکار به مسئوالن عربستانی 
اشاره کرد که خواهان بازگشت جمال خاشقجی به ایاالت متحده است و ما خوشحال 

هستیم که وی توانسته است این کار را کند.
پیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر اعالم کرد که مسئوالن عربستانی ممنوعیت 

سفر صالح خاشقجی را لغو کرده اند و وی به همراه خانواده اش راهی آمریکا می شود.

آبه: به دنبال همکاری با چین درباره کره شمالی هستم
نخست وزیر ژاپن امروز )جمعه( در جریان سفرش به چین گفت، توکیو و پکن مسئولیتی بزرگ برای تضمین امنیت منطقه 

دارند و برای این منظور با یکدیگر بر سر مساله کره شمالی همکاری می کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن همراه با لی کچیانگ، نخست وزیر چین به خبرنگاران گفت 

که ژاپن به تعهداتش در عادی سازی روابط با کره شمالی پایبند است.
وی ادامه داد، برخی مسائل هستند که باید پیش از عادی سازی دو جانبه روابط با کره شمالی حل و فصل شوند. یکی از آنها مساله 

سرنوشت شهروندان ربوده شده ژاپنی توسط مقام های کره شمالی است.
نخست وزیر ژاپن همچنین گفت که روابط دو جانبه با چین در یک نقطه عطف تاریخی است و ادامه داد: این مساله طلوع همکاری جدید 

میان دو کشور است و باعث رشد در زمینه های زیادی چون زیرساخت ها، امور لجستیکی، خدمات بهداشتی و مالی می شود.
در همین حال، نخست وزیر چین نیز گفت که کشورش به دنبال روابطی عادی و سالم با ژاپن است و ادامه داد: دو کشور می دانند که 

داشتن روابط تجاری آزاد باید تضمین شود.

آمریکا تحریم های خود علیه حزب اهلل لبنان را گسترش داد
کاخ سفید اعالم کرد که رئیس جمهوری آمریکا امروز )جمعه( قانونی را برای اعمال تحریم هایی علیه حامیان حزب اهلل 

لبنان امضا کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد: این قانون که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا آن را امروز 
امضا کرد، به صورت گسترده تری حزب اهلل را از نظام مالی بین المللی منزوی می سازد و حمایت های مالی از حزب اهلل را محدود می کند.

در این بیانیه آمده است: این تحریم ها علیه افراد خارجی و طرف های دولتی است که آگاهانه حمایت از حزب اهلل و شبکه های وابسته به 
آن را تسهیل می کردند و از حزب اهلل پشتیبانی می نمودند.

کاخ سفید اعالم کرد که این تحریم ها شامل بلوکه کردن دارایی ها و لغو ویزاها به آمریکا و ممنوعیت ورود به ایاالت متحده 
است.

پیشتر وزارت خزانه داری آمریکا در 16 مه گذشته تحریم هایی را علیه اعضایی از رهبری حزب اهلل از جمله سیدحسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل و نعیم قاسم، معاون وی و همچنین افراد مرتبط با حزب اهلل اعمال کرد.


