
پادشاه عربستان، امیر قطر را دعوت کرد

پادشاه عربستان در پیامی از امیر قطر دعوت کرد در سی ونهمین نشست 
شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کند.

به گزارش ایسنا، عبداللطیف بن راشد الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج 
فارس این پیام را به سلطان بن سعد مریخی، وزیر مشاور امور خارجه قطر در دوحه 

تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری قنا قطر،  الزیانی روز دوشنبه از برگزاری سی ونهمین نشست 
شورای همکاری خلیج فارس در نهم دسامبر مصادف با روز یکشنبه در ریاض خبر 

داده بود.
از آغاز بحران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با دوحه، این نخستین پیام 
مکتوب سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به امیر قطر و سفر الزیانی به دوحه 

هم نخستین سفر اوست.
دعوت از امیر قطر چند ساعت پس از درخواست شیخ صباح احمد الصباح، امیر 
کویت به پادشاه عربستان در این خصوص صورت گرفت که میانجی گری برای حل 

این بحران را بر عهده دارد.
خبرگزاری رسمی کونا کویت گزارش داد، این پیام بن عبدالعزیز شامل روابط 
دوستانه میان دو کشور، راه های تحکیم آن در همه زمینه ها در راستای خدمت به 

منافع مشترک و آخرین تحوالت منطقه است.

وزیر بازرگانی عراق در دیدار با مسجدی مطرح کرد

سیاست بغداد تعمیق روابط با تهران است
سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد ، در دیدار با وزیر بازرگانی عراق ابراز 

امیدواری کرد: روابط تجاری دو کشور بیش از پیش گسترش یابد .
به گزارش ایسنا، ایرج مسجدی در این دیدار از مواضع مردم و دولت عراق در 
مخالفت با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم  ایران تشکر  کرد و افزود : بدون 
شک نقش جمهوری اسالمی ایران در  شکست تروریست های مورد حمایت  آمریکا 

و صهیونیست ها  موجب عصبانیت آنها علیه مردم  ایران شده است .
با اشاره به سطح باالی روابط تجاری دو کشور بر عزم دو دولت و ملت  وی 
همسایه برای ارتقای روابط به خصوص دربخش بازرگانی و تجاری  بر آمادگی بحش 

خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در عراق تاکید کرد .
وزیر بازرگانی عراق  نیز در این دیدار، ابراز امیدواری کرد  که با سفر قریب الوقوع 
وزیر صنعت ،معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران به عراق شاهد گسترش بیش 

از پیش روابط تجاری دو کشور باشیم.
وی با تکرار موضع نخست وزیر عراق در مورد تحریم های ظالمانه یکجانبه علیه 
کشورمان تاکید  کرد : سیاست عراق تعمیق  روابط با ایران به عنوان کشور همسایه 

است.

روسیه توان نظامی خود را افزایش می دهد
وزیر دفاع روسیه اعالم کرد: در نخستین واکنش به خروج احتمالی آمریکا 
از پیمان منع موشک های کوتاه و میان برد توان نظامی خود را افزایش 

می دهیم.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سرگئی شایگو در نشستی با فرماندهان دستگاه 
های نظامی که در مرکز ملی مدیریت دفاعی برگزار شد، خاطرنشان کرد: اقدامات 
الزم برای افزایش توانایی و ظرفیت نظامی کشور در شرایط رقابت تسلیحاتی، که 
تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از پیمان منع موشک های با برد کوتاه و متوسط این 

رقابت را بوجود آورده و افزایش داده است، بررسی و در دستور کار قرار دارد.
وی همچینین افزود: در برنامه دفاعی روسیه تا سال 2027، تمام شرایط الزم برای 
تحقق این هدف در نظر گرفته شده است و سال آینده بیش از چهار هزار رزمایش و 
مانور در سطوح مختلف و حدود هشت هزار و 500 برنامه و طرح آمادگی نظامی در 
نظر گرفته شده است. »استفاده و به کارگیری تجربه ورود نیروهای نظامی در تنش 
ها و درگیری های تسلیحاتی مدرن و همچنین آموزش تصمیم و حل موثر ماموریت 
های غیر استاندارد به فرماندهان از جمله برنامه های ویژه سال آینده برای نظامیان 
روسیه است. چند روز پیش نیز آموزش نیروهای نظامی مخصوص دوره زمستان در 
مراکز نظامی روسیه آغاز شده است، وزیر دفاع روسیه در این باره هم گفت: کنترل و 
بازرسی سرزده از این مراکز و بررسی میزان آمادگی نظامی نیروها ادامه خواهد داد.

گفتنی است پیمان منع موشک های هسته ای کوتاه و میان برد هشتم ماه دسامبر 
سال 1987 ) 1366( بین میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و 

رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا امضا شد.
براساس این پیمان، توسعه و کاربرد تمام موشک های هسته ای و غیر هسته ای 

کوتاه و میان برد به استثنای موشک های دریایی ممنوع شد.
این پیمان نخستین قرارداد کنترل تسلیحات هسته ای موشکی راهبردی در جهان 
به حساب می آید که با توجه به اینکه در دوره جنگ سرد بین دو ابرقدرت )شوروی و 

آمریکا( امضا شده بود، از اهمیت بسیار باال و حیاتی برخوردار شده است.
تا سال 1991 )1370( حدود دو هزار و 700 موشک نابود شدند ضمن اینکه دو 

کشور اجازه بازرسی از تاسیسات یکدیگر را داشتند.

رییس بنیاد ژاپن از افزایش تعامل فرهنگی با ایران 
استقبال کرد

رئیس بنیاد ژاپن، ایران را کشوری مهم در خاورمیانه و در صحنه بین الملل 
خواند و از افزایش تعامل فرهنگی بین دو کشور به ویژه در سال 2019 

میالدی همزمان با نودمین سالگرد روابط سیاسی دو کشور استقبال کرد.
به گزارش ایرنا هیرویاسو آندو روز چهارشنبه در دیدار مرتضی رحمانی موحد سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در ژاپن عنوان کرد طرفدار فیلم های ایرانی هستم و سینمای 

ایران را که در عرصه بین المللی شهرت خوبی هم کسب کرده است می پسندم.
رئیس بنیاد ژاپن با اشاره به اهمیت تعامل فرهنگی میان دو کشور افزود آمادگی 

همکاری در فعالیت های فرهنگی میان تهران - توکیو را دارد.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در ژاپن نیز در این دیدار به روابط دوستانه و تاریخی 
دو کشور ایران و ژاپن اشاره کرد و گفت سال 2019 میالدی نودمین سالگرد روابط 

دیپلماتیک میان دو کشور را جشن می گیریم.
مرتضی رحمانی موحد به روابط تاریخی، فرهنگی و سنت های مشترک میان دو 
کشور اشاره کرد و افزود در این سال برنامه های متنوع فرهنگی مانند برگزاری هفته 
فیلم، هفته فرهنگی، هفته کودک و گفت و گوهای فرهنگی داریم که می توانیم با 

همکاری یکدیگر این برنامه ها را اجرایی نمائیم.

ایاالت متحده آمریکا به هیچ وجه به نفت خاور میانه نیاز 
ایاالت  جهان  نفت  تولیدکننده  بزرگترین  امروز  ندارد. 
متحده آمریکاست. این کشور می تواند نیاز ها مازاد خود 
را نیز از بازار های دیگر به دست آورد. بستن تنگه هرمز 
اگرچه امری محتمل است، اما پذیرش اثرات ناشی از این 

امر برای ایران بسیار سخت تر از دیگران خواهد بود.
 حسن روحانی دوباره آمریکا را به بستن تنگه هرمز تهدید 
کرد. او دیروز در شاهرود خطاب به آمریکا گفت: »آمریکا بداند 
ما نفتمان را خواهیم فروخت. قادر نیست جلوی صادرات نفت 
ایران را بگیرد. بداند اگر بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را 

بگیرد نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.« 
ایرانیان مقیم سوئیس تهدید  روحانی 11 تیرماه در دیدار 
کرده بود اگر نفت ایران صادر نشود نفت دیگر کشور های خلیج 
فارس هم نباید صادر شود. او طی روز های بعد از این سخنان نیز 
خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: کسی که اندکی سیاست 
می گیریم،  را  ایران  نفت  صادرات  جلوی  نمی گوید  بفهمد، 
تنگه های زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست. او آنجا 
خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود: با دم 
شیر بازی نکن. آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه 
منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکن، پشیمان 

کننده است.
مهدی مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین الملل در این باره به فرارو 
می گوید: صحبت های آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در 
بافت موقعیتی ناشی از تحریم ها دربرگیرنده چند نکته است که 
باید در سطوح تحلیل متفاوت به آن نگاه کرد. اول در سطح 
ثقل  مرکز  آمریکایی ها  است.  سیاسی  گیری  موضع  تحلیل 
سه قلو های افسانه ای را پرونده موشکی قرار داده اند؛ و تالش 
می کنند این پرونده را به دخالت های ایران در نظم منطقه ای 
و نظام بین الملل ربط دهند. اعالم موضع رئیس جمهور نشان 
می دهد که آنچه که امروز ایاالت متحده آمریکا در غالب تهدید 
ایران بیان می کند امروز در ایران بسیار بیشتر از دوره های قبل از 
روسای جمهور دیگر مورد توجه قرار گرفته است که فورا اعالم 

موضع رسمی از طریق رئیس جمهور را به همراه دارد. 
سخنان روحانی موضع رسمی نظام بود

اساسی  قانون  در  می دهد:  ادامه  سیاسی  تحلیل گر  این 
جمهوری اسالمی ایران، رهبری به عنوان مقام ارشد حکومتی 
است، اما اعالم مواضع ایشان از نظر حقوقی در غالب قواعد بین 

المللی به عنوان موضع رسمی ایران شناخته نمی شود، چرا که 
گفته می شود رهبری برای پاسخ گویی به افکار عمومی داخلی 
مواضعی می گیرند. این مواضع می تواند توسط رئیس جمهور به 
عنوان رئیس دولت جمهوری اسالمی ایران تعدیل پیدا کرده 
و به عنوان موضع رسمی در نظام بین الملل اعالم شود. به 
این ترتیب موضع گیری رئیس جمهور می تواند از نظر حقوقی 
تبعاتی داشته باشد؛ لذا باید گفت: رئیس جمهور بسیار سریع 
و صریح تالش کرده است که موضع مشخص نظام جمهوری 
اسالمی را اعالم کند. این اعالم موضع سطح اصطکاک را از 
اصطکاک های تبلیغاتی و یک نبرد رسانه ای به یک جنگ روانی 

پیچیده و رو در رو خواهد کشاند.
مطهرنیا در ادامه می گوید: در سطح تحلیل عملیاتی و نه در 
سطح تحلیل اعالم موضع سیاسی نیز باید گفت: آیا توانایی 
بستن تنگه هرمز وجود دارد؟ اگر تنگه هرمز بسته شود، با توجه 

به فشار های بین المللی استمرار و پایایی آن تا چه زمانی وجود 
خواهد داشت؟ اگر پایایی وجود داشته باشد هزینه های بستن 
تنگه هرمز بیشتر به ضرر جامعه بین المللی تمام خواهد شد 
یا آنکه هزینه های ناشی از این فعل نظامی در عرصه سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... برای ایران بیشتر خواهد بود؟
این کارشناس سیاست خارجی می گوید: برآورد های علمی 
را  توانایی بستن تنگه هرمز  ایران  نشان می دهد که احتماال 
دارد. اما هزینه های گزاف ناشی از بستن تنگه هرمز با توجه به 
وضعیت بازار نفت در جهان و ایجاد فضا های پیش بینی شده 
قبلی برای این تعارض توسط ایاالت متحده آمریکا در یکی دو 
دهه گذشته بیش از آنکه متوجه کشور های غربی شود، متوجه 
خود ایران خواهد شد. اوال اجماع بین المللی جهانی علیه ایران 
توسط ایاالت متحده آمریکا به شدت تسریع می شود. اروپای 
متحده و سپس قدرت های شرقی، چین و مسکو با گامی اندک 

بعد از اروپایی ها به ایاالت متحده آمریکا خواهند پیوست و بدین 
ترتیب انزوای سیاسی ایران که هدف ایاالت متحده آمریکا به 

سرعت عملیاتی خواهد شد. 
مطهرنیا در پایان می گوید: ایاالت متحده آمریکا به هیچ وجه 
به نفت خاور میانه نیاز ندارد. امروز بزرگترین تولیدکننده نفت 
جهان ایاالت متحده آمریکاست. این کشور می تواند نیاز ها مازاد 
خود را نیز از بازار های دیگر به دست آورد. به این ترتیب از طریق 
بستن تنگه هرمز در بعد بین المللی به رقبای ایاالت متحده 
آمریکا ضربه وارد خواهد شد. این ایاالت متحده آمریکاست که 
خواهد توانست با تضعیف رقبای بین المللی خود مانند اتحادیه 
اروپا و چین از این اقدام بهترین بهره را در وضعیت بین المللی 
به دست آورد. به باور من بستن تنگه هرمز اگرچه امری محتمل 
است، اما پذیرش اثرات ناشی از این امر و مهمتر از اثرات یعنی 

پیامد های آن برای ایران بسیار سخت تر از دیگران خواهد بود.
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تحقیقات بین المللی درباره جنایات داعش در عراق اوایل ۲۰۱۹ آغاز می شود
رییس تیم تحقیقات سازمان ملل درباره جنایات داعش در عراق اعالم کرد که تحقیقات در این خصوص اوایل 2019 آغاز می شود. به  گزارش  ایسنا،  به نقل از شبکه الجزیره، کریم اسد احمدخان، وکیل متخصص در حوزه حقوق بشر به شورای امنیت اعالم کرد که تیم 

تحقیقات به آماده سازی مقدمات در عراق با هدف آغاز تحقیقات در خصوص جنایات داعش در اوایل 2019 ادامه  می دهد. این تحقیقات به همکاری و حمایت تمامی جامعه عراق تکیه خواهد داشت. از ماه اوت بازرسان تیم سازمان ملل در حال جمع آوری اسناد و 
مدارک در خصوص جنایات داعش هستند. آمریکا نیز متعهد شده است که دو میلیون دالر برای حمایت از این تیم اختصاص دهد. در پی جنایات داعش در عراق بیش از 200 گور دسته جمعی کشف شد که بیش از 12 هزار جسد در داخل آن شناسایی شد.

اخبار در پی موضع گیری روحانی درباره بستن تنگه هرمز در گفتگو با مهدی مطهرنیا

اگر »تنگه هرمز بسته شود« چه خواهد شد؟

در بیانیه ایران درباره نشست شورای امنیت اعالم شد:

رد هرگونه تفسیر خودسرانه از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ درباره فعالیت های موشکی از سوی ایران

ورود هیئت انصاراهلل و فرستاده سازمان ملل به سوئد

انصاراهلل: برای موفقیت مذاکرات تالش می کنیم

نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه ای با اشاره به نشست روز سه شنبه 
شورای امنیت درباره ایران اعالم کرد: همه فعالیت های مرتبط با موشک 
بالستیک ایران کامالً در انطباق با قطعنامه 2231 شورای امنیت است در 

حالی که آمریکا این قطعنامه را به صورت کامل نقض کرده است.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: معرفی برنامه موشکی ایران به عنوان 
اقدامی ناسازگار با قطعنامه مذکور یا تهدیدی منطقه ای، یک سیاست فریبکارانه و 

خصمانه از طرف آمریکا است.
حاکمیت  حافظ  و  قانون مدار  کشور  یک  عنوان  به  خود  معرفی  رغم  به 
تناقض آمیزی »دکترین خروج  به صورت  آمریکا  بین المللی،  قانون در سطح 
خروج  است.  گرفته  پیش  در  را  بین المللی«  موافقتنامه های  و  سازمان ها  از 
فقط  است،  شده  تأیید   2231 قطعنامه  توسط  که  برجام  از  آن  غیرقانونی 

یک نمونه است.
بدتر اینکه، آمریکا نه تنها آشکارا همه کشورها را مجبور به نقض قطعنامه 2231 
می کند، بلکه آنها را تهدید می کند که در صورت اجرای آن مجازات خواهند شد. از 
قضا، این همان قطعنامه ای است که توسط خود آمریکا تنظیم و به اتفاق آراء، از جمله 

رأی مثبت خود این کشور تصویب شده است.
آمریکا تالش دارد با ارائه اطالعات ساختگی و مخدوش و نیز استناد به معیارهای 
نامرتبط، نوعی ابهام و آشفتگی در تفسیر مفاد مربوطه قطعنامه 2231 ایجاد و از آن 

علیه ایران سوء استفاده کند.
این سیاست منافقانه و گستاخانه آمریکا نشان می دهد که رهیافت آن تا چه اندازه 
خصمانه و غیرصادقانه و استداللهای فنی و حقوقی آن تا چه اندازه غیرمعتبر و نامرتبط 

است.
ایران هرگونه تفسیر خودسرانه مفاد قطعنامه 2231 را که در آن از ایران خواسته 
شده است صرفاً از انجام هرگونه فعالیت موشک بالستیک »طراحی شده برای حمل 

کالهک هسته ای« خودداری کند، قاطعانه رد می کند.
به عنوان یک توانمندی دفاعی متعارف، برنامه موشکی ایران انحصارا برای حمل 
کالهک های متعارف طراحی شده و در نتیجه هیچ یک از موشک های بالستیک آن 
برای حمل کالهک هسته ای طراحی نشده اند. ایران هیچ وقت در پی کسب سالح 

هسته ای نبوده و نخواهد بود.
مفاد قطعنامه 2231 کامال روشن و عاری از هرگونه ابهام است. این قطعنامه برنامه 
مشروع موشک بالستیک متعارف ایران یا فعالیت های مرتبط آن را ممنوع یا محدود 
نمی کند. بنابراین، فعالیت های مربتط ایران، نه تنها ناسازگار با قطعنامه مذکور نیست، 

بلکه خارج از شمول آن است.
برنامه موشکی ایران یک قابلیت دفاعی موثر و بازدارنده در مقابل تهدیدات خارجی 
است. تحت حقوق بین الملل، کسب و تولید موشک بالستیک برای حمل سالح 

متعارف حق ذاتی هر کشوری است و ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست.
آمریکا باید سوء استفاده از شورای امنیت برای پیشبرد مقاصد شیطنت آمیز خود 
علیه ایران را متوقف کند و به جای ایراد اتهامات بی پایه به ایران مبنی بر انجام اقدامات 

ناسازگار با قطعنامه 2231، به اجرای همین قطعنامه تن در دهد.

هیئت انصاراهلل در مذاکرات صلح یمن و فرستاده ویژه سازمان ملل برای 
مشارکت در این مذاکرات وارد سوئد شدند.

به گزارش ایسنا، یک منبع رسمی در سازمان ملل گفت، انتظار می رود، هیئتی از دولت 
مستعفی یمن به ریاست خالد الیمانی، وزیر خارجه این دولت هم امروز )چهارشنبه( وارد 
سوئد شوند. فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل هم در نیویورک به خبرنگاران گفت، 
اطمینان دارد که دو طرف یمنی یعنی هیئت انصاراهلل در مذاکرات و هیئت دولت مستعفی 
یمن عازم سوئد شوند. همچنین محمد عبدالسالم، سخنگو و رئیس هیئت انصاراهلل در 
مذاکرات سوئد در پیامی توئیتری نوشت: برای موفقیت مذاکرات، برقراری صلح، پایان دادن 
به جنگ خصمانه و لغو محاصره یمن از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد. ما خواستار صلح 
هستیم. پیشتر یک مسؤول در دولت مستعفی یمن در ریاض که خواست نامش فاش 
نشود، گفته بود، هیئت دولت آماده رفتن به سوئد است اما پس از کسب اطمینان از ورود 
هیئت انصاراهلل به این کشور راهی سوئد خواهد شد. در نخستین گام برای هموار کردن 

مسیر مذاکرات، دولت مستعفی توافق نامه ای با انصاراهلل درباره تبادل اسرا میان دو طرف به 
امضا رساند. مسؤول پرونده اسرا در گروه مذاکرات دولت مستعفی با بیان اینکه این توافق 
پس از انجام مذاکرات صلح در سوئد اجرایی می شود، گفت،  براساس این توافق نامه 1500 
تا 2000 تن از نیروهای دولت و 1000 تا 1500 تن از نیروهای انصاراهلل آزاد می شوند. 
در میان بازداشتی هایی که آزاد خواهند شد، محمود الصبیحی، وزیر دفاع سابق و ناصر 
منصور هادی، مسؤول سازمان اطالعات عدن و برادر رئیس جمهور مستعفی یمن حضور 
دارند. مریال حدیب، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در صنعا در پاسخ به سؤال 
خبرگزاری فرانسه گفت، این اقدامی در مسیر درست برای اعتمادسازی میان جوامع مدنی 
است، کمیته بر روند تبادل اسرا نظارت داشته و آن را تسهیل خواهد کرد. در این راستا، 
آمریکا از مذاکرات صلح سوئد استقبال کرده و آن را نخستین اقدام ضروری و حیاتی خواند 
و  از طرفین خواست در این مذاکرات مشارکت کامل و صادقانه داشته و هر گونه اقدامات 

خصمانه را متوقف کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کابینه این رژیم اعالم 
کرد که با وزیر امور خارجه آمریکا برای اعمال تحریم های 

بین المللی علیه حزب اهلل لبنان به توافق رسیده است.
رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو،  گزارش  ایسنا،   بنیامین  به  
گادی  با  مطبوعاتی  کنفرانس  در  سه شنبه  روز  صهیونیستی 
آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش این رژیم گفت : من به کابینه امنیتی 
اعالم کردم که با مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا برای اعمال 

تحریم های بین المللی علیه حزب اهلل به توافق رسیده ایم.
در  تونل هایی  ایجاد  از  اهلل  نتانیاهو مدعی شد: هدف حزب 
مرزهای اسرائیل ورود خرابکاران به داخل اراضی اسرائیل بوده 
و این بخشی از طرح گسترده برای اشغال منطقه الجلیل است. 
من از سازمان ملل خواستم نشست فوق العاده ای در شورای امنیت 

برای بررسی این مساله برگزار کند.
در  تصمیم  اسرائیل  داد،  گزارش  نتانیاهو  از  نقل  به  رویترز 

خصوص تونل ها را چند هفته پیش گرفت و از روز سه شنبه 
شروع کرد و این جزئی از عملیات استقرار در تمام جبهه ها برای 

دفاع از اسرائیل است.
نتانیاهو گفت : لبنان مسؤولیت اجازه دادن به حزب اهلل برای 
ایجاد تونل هایی در مرز با اسرائیل را برعهده دارد. تعداد نیروهای 
ایرانی در سوریه و در نزدیکی مرز با اسرائیل به دلیل عملیات 

ارتش ما کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: آمریکا به طور کامل از عملیات سپر شمال 
برای نابودی تونل های حزب اهلل حمایت می کند. ما توانایی های 
نظامی و تکنولوژی خود را برای مبارزه با تهدید تونل ها در مرزهای 

شمالی با لبنان و مرزهای جنوبی با نوار غزه افزایش داده ایم.
همچنین آیزنکوت بر ادامه اهمیت عملیات سپر شمال تاکید 
و ادعا کرد: هدف از این عملیات مهار خطر حزب اهلل و ممانعت 
از موضع گیری ایران در مرزهای شمالی است. ما حدود یک ماه 

پیش موعد عملیات را برای هدف قرار دادن تونل های حزب اهلل 
که تا داخل اراضی اسرائیل کشیده شده است مشخص کرده ایم.

آیزنکوت تاکید کرد: ساکنان شمال اسرائیل می توانند در امنیت 
زندگی کنند و به ما اعتماد داشته باشند، چرا که ارتش اسرائیل 
تهدید علیه  را دارد.  تونل ها  این  با  تعامل  برای  باالیی  توانایی 
ساکنان شمال اسرائیل وجود داشت برای همین ارتش وارد عمل 

شد تا آنها مجددا احساس امنیت داشته باشند.
وی گفت : عملیات سپر شمال با هدف از بین بردن خطر ایران 

در مرزهای شمالی است.
همچنین افیخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
یک ویدیو از داخل یکی از تونل های حزب اهلل لبنان که در امتداد 

کفر کال تا اراضی اسرائیل قرار دارد منتشر کرد.
وی روز سه شنبه از آغاز عملیات سپر شمال برای از بین بردن 

تونل های حزب اهلل در مرزهای شمالی خبر داده بود.

نتانیاهو:

با پامپئو درباره اعمال تحریم های بین المللی حزب اهلل لبنان توافق کردیم


