
تالش مجدد قانونگذاران آمریکایی برای پایان حمایت 
واشنگتن از جنگ یمن

قانونگذاران دو حزب آمریکا بار دیگر در تالشند تا با تصویب قطعنامه ای 
به حمایت این کشور از ائتالف تحت رهبری عربستان در جنگ علیه یمن 

پایان دهند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام از سوی قانونگذاران 
جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی بیش از اقدامی مشابه در ماه گذشته در سنای 

این کشور شانس تصویب دارد.
سناتور  و  مورفی  کریس  دموکرات  سناتور  لی،  مایک  سناتور جمهوری خواه 
مستقل برنی سندرز به همراه رو خانا و مارک پوکان، نمایندگان دموکرات ها امروز 

)چهارشنبه( در یک نشست خبری به ارائه این قطعنامه می پردازند.
سنای آمریکا در دسامبر ۲۰۱۸ با ۵۶ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف 
قطعنامه اختیارات جنگی مرتبط با یمن را تصویب کرد و این در حالی بود که هفت 

جمهوری خواه به دموکرات ها برای رای گیری این قطعنامه ملحق شدند.
این نخستین بار بود که مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از قطعنامه ای برای 
خروج نیروهای آمریکایی از یک اقدام نظامی تحت قانون اختیارات جنگی حمایت 

کردند.
قانون اختیارات جنگی که در سال ۱۹۷۳ تصویب شد اختیارات رئیس جمهور 
برای مکلف کردن نیروهای کشورش جهت عملیات جنگی برون مرزی بدون موافقت 

کنگره را محدود می کند.
اجرایی نشد چون جمهوری خواهانی که کنترل مجلس  این قطعنامه  البته 
نمایندگان را برعهده داشتند اجازه رای گیری را پیش از پایان سال گذشته میالدی 

صادر نکردند.
دموکرات ها اکنون اکثریت مجلس نمایندگان را برعهده دارند اما جمهوری خواهان 
کنترل بیشتری بر سنا دارند. قانونگذاران باید اکثریت دو سومی را برای مجلس 
نمایندگان و سنا به دست بیاورند تا بر حق وتوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

آمریکا فائق بیایند.

کویت:

هیچ افق روشنی برای حل بحران قطر وجود ندارد

معاون وزیر خارجه کویت اعالم کرد که هیچ افق روشنی برای حل بحران 
دیپلماتیک میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با قطر وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، خالد جاراهلل، معاون وزیر خارجه کویت درحاشیه شرکت در 
مراسم روز ملی هند که در سفارت این کشور در کویت برگزار شد، تاکید کرد: 
برای مهار کردن بحران کنونی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس )عربستان، 

بحرین، امارات و مصر( با قطر هیچ چشم اندازی دیده نمی شود.
به گزارش روسیاالیوم، معاون وزیر خارجه کویت تصریح کرد: بحران و حمالت 
رسانه ای متوقف نشده و کویت به خاطر تداوم این حمالت احساس درد و نگرانی 

دارد.
وی در واکنش به اظهارات اخیر محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر 
مبنی بر گسترش روابط دوحه با ترکیه، ایران و عراق و اینکه روابطش با شورای 
همکاری خلیج فارس اجتناب ناپذیر است، خاطرنشان کرد: حق برادران قطری است 
که روابط خود را با کشورهای دیگر گسترش دهند اما این به معنای دوری این 

کشورها از شورای همکاری خلیج فارس نیست.
عربستان، امارات، بحرین و مصر از تاریخ پنجم ژوئن ۲۰۱۷ روابط خود با قطر را 
قطع و با طرح ادعای حمایت دوحه از تروریسم تحریم هایی را علیه این کشور اعمال 
کرده اند، در مقابل دوحه نیز این اتهام را رد و این چهار کشور عربی را به تالش 
برای کنترل بر تصمیمات ملی این کشور متهم کرد و کویت نیز از آغاز بحران نقش 

میانجی را ایفا کرده است.

آمریکا، ونزوئال را تهدید کرد
مشاور امنیت ملی آمریکا دولت کاراکاس را تهدید کرد که در صورت 
بازداشت خوان گوایدو، رئیس جمهور خودخوانده این کشور پیامدهای 

جدی در انتظار دولت ونزوئال خواهد بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
آمریکا دولت کاراکاس را تهدید کرده و گفته که نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری 
ونزوئال غیرمشروع است و حق بازداشت خوآن گوآیدو، رهبری اپوزیسیون و رئیس 

جمهوری خودخوانده این کشور را ندارد.
وی در توئیت روز سه شنبه خود نوشت: بگذارید بار دیگر تاکید کنم اگر تالشی 
برای از میان برداشتن و منحرف کردن دموکراسی و ضربه زدن به گوآیدو صورت 

گیرد، دولت کاراکاس با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد.
این تهدید از سوی بولتون پس از آن صورت گرفت که طارق صعب، دادستان کل 
ونزوئال اعالم کرد که گوآیدو بخاطر ارتکاب جرایم جدی که تهدیدی علیه دستورات 

قانون اساسی کشور است، مورد تحقیق قرار می گیرد.
همزمان با باالگرفتن تنش های داخلی در ونزوئال، دیوان عالی این کشور سه شنبه 

دارایی های خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئال را مسدود کرد.
برگزاری تظاهرات  نیز گزارش داد، خوآن گوآیدو خواستار  خبرگزاری رویترز 

خیابانی گسترده طی امروز چهارشنبه شده است.
گوآیدو از سوی آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی به عنوان رئیس جمهور ونزوئال 

به رسمیت شناخته شده است.
مادورو که گوآیدو را به دست داشتن در کودتایی تحت رهبری آمریکا برای 
براندازی دولت کاراکاس متهم می کند، روی حمایت ارتش ونزوئال حساب باز کرده 
است. این اخبار در حالی منتشر شده که پنتاگون اقدام نظامی در ونزوئال را رد 

نکرده است.

 پایگاه خبری لوبالگ در گزارشی تصریح کرد، تالش های 
آمریکا برای تشکیل ائتالف جهانی علیه ایران به خاطر 
شکاف های منطقه ای و همچنین مخالفت سایر کشورها، 

شکست خورده و راه به جایی نبرده است.
به گزارش ایرنا، این پایگاه خبری آمریکایی افزود: دولت ترامپ 
در سال ۲۰۱۹ تمرکز سیاست خاورمیانه ای خود را بر تشدید 

مخالفت با ایران و حزب اهلل لبنان قرار خواهد داد.
این سیاست احتماال شامل تالش برای جدا کردن دولت بشار 
اسد در سوریه از ائتالف این کشور با ایران و حزب اهلل خواهد 
بود. این در حالیست که تا کنون دورنمای روشنی برای موفقیت 
تالش های آمریکا وجود ندارد. دولت ترامپ در تالش خود برای 
بسیج یک ائتالف جهانی علیه ایران، برای جلب حمایت قدرت 

های بزرگ جهان با مشکل روبرو شده است.
اینکه حزب اهلل به یکی از بخش های اصلی سیاست ضد ایرانی 
دولت ترامپ تبدیل شده، عالمت دیگری است که نشان می 

دهد، اول اسرائیل سیاست دولت آمریکا است.
لوبالگ ادامه داد: مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی 
خود در روز ۱۰ ژانویه در دانشگاه آمریکایی قاهره که بخش 
زیادی از آن به ارائه تصویری سیاه از ایران اختصاص داشت، 
اظهار داشت که آمریکا هرگز وضعیت موجود که حزب اهلل حضور 

مهمی در لبنان دارد را نخواهد پذیرفت.
به موازات سفر منطقه ای پمپئو، دیوید هیل معاون وزیر خارجه 
آمریکا در امور سیاسی در بیروت با مقامات ارشد لبنان دیدار کرد.

این دیپلمات آمریکایی در پی دیدار با سعد الحریری نخست 
وزیر برگزیده لبنان گفت، داشتن شبه نظامیان خارج از کنترل 

دولت و غیرپاسخگو به همه مردم لبنان غیر قابل قبول است.
در سوریه، اسد تا حد زیادی در جنگ داخلی پیروز شده و 
قدرت خود را محکم کرده است. اواخر سال گذشته امارات متحده 
عربی و بحرین که هر عضو اردوگاه منطقه ای ضد ایرانی و متحد 
دولت ترامپ هستند، سفارتخانه های خود را در دمشق بازگشایی 

کردند. اما سوریه تمام جهان عرب را جذب خود نکرده است.
در جریان اجالس توسعه اقتصادی و اجتماعی عربی در بیروت 
در روز ۲۰ ژانویه، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب گفت، 
شرایط هنوز برای بازگشت کرسی سوریه در اتحادیه اروپا مهیا 
نیست و در این زمینه وجود دیدگاه های متفاوت بین اعضای 

اتحادیه عرب را مورد تاکید قرار داد.

همچنین سران تنها دو کشور - قطر و موریتانی - در اجالس 
بیروت شرکت کردند. یک علت مهم این غیبت سران کشورها 
این بود که جناح های لبنانی نزدیک به رهبری سوریه - شامل 
حزب اهلل - تاکید کرده بودند که اسد هم به اجالس دعوت شود. 
بنابراین حتی درحالیکه برخی کشورهای عربی در حال بازگشایی 
سفارت های خود در دمشق هستند، تمایلی به پذیرفتن دولتی 
نیستند که هنوز هم از پذیرش درخواست واشنگتن و متحدان 
منطقه ای آن برای خروج از ائتالف با ایران و حزب اهلل خودداری 

می کند.
با این حال تصمیم دیرهنگام تمیم بن حمد امیر قطر برای 

شرکت در این اجالس مهم است.
قطر با وجود وسعت اندک خود یک کشور مهم و ثروتمند 
است. شرکت این کشور در سطح رئیس دولت حامل این پیام 

بود که دوحه هیچ مشکلی با اسد یا محور ایران - سوریه - حزب 
اهلل ندارد.

مقامات آمریکا در کنار تالش برای جدا کردن سوریه از ائتالف 
با ایران و حزب اهلل همچنین سعی رده اند که یک ائتالف ضد 

ایرانی تشکیل دهند.
به عنوان مثال پمپئو خواستار تشکیل یک کنفرانس بین 
المللی شده که به گفته او شامل عنصر مهم اطمینان از این 

مساله است که ایران دارای نفوذ بی ثبات کننده نباشد.
این کنفرانس روزهای ۱۳ و ۱۴ فوریه)۲۴ و ۲۵ بهمن ماه( 
در ورشو پایتخت لهستان برگزار خواهد شد و نشان می دهد که 
واشنگتن خواستار یک ائتالف بین المللی و نه فقط منطقه ای 

علیه ایران است.
اما نشست ورشو هم ممکن است به همان سرنوشت اجالس 

اقتصادی عربی در بیروت دچار شود.
روسیه به روشنی اعالم کرده که در این نشست شرکت نمی 
کند و فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم 
شرکت نخواهد کرد. کشورهای مهم اروپایی مانند فرانسه و آلمان 
هم هنوز شرکت خود را تایید نکرده اند. اگر این کشورها شرکت 
کنند به احتمال زیاد در سطح پایین تر از وزیر خارجه خواهد بود.

واشنگتن اکنون در تالش است تا بگوید که نشست ورشو علیه 
ایران نیست.

جاناتان کوهن سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل 
متحد در جلسه شورای امنیت گفت که نشست ورشو محلی 

برای شیطان جلوه دادن ایران نیست.
تالش های دولت ترامپ برای تشکیل ائتالف علیه ایران و از 

بین بردن ائتالف های کلیدی ایران، راه به جایی نبرده است.
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واشنگتن ۱۷ بهمن میزبان نشست ائتالف ضد داعش
وزرای خارجه ائتالف بین المللی ضد داعش ششم فوریه )17 بهمن( در واشنگتن نشستی را برگزار خواهند کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز، وزرای خارجه ائتالف بین المللی ضد داعش در نشست ششم فوریه مرحله آتی جنگ علیه تروریسم در 

عراق و سوریه و تضمین عدم بازگشت مجدد داعش از طریق تثبیت ثبات و کمک امنیتی به عراق و سوریه را بررسی خواهند کرد. وزرا همچنین درباره اقدامات مهم آتی درخصوص شبکه های وابسته به داعش و شاخه های آن ها خارج از عراق و سوریه گفت وگو 
خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا در این باره در بیانیه ای اعالم کرد: ما مصمم به ممانعت از بازگشت مجدد داعش در عراق و سوریه هستیم و همچنان بعد از عقب نشینی نیروهایمان از سوریه در چارچوب ائتالف برای نابودی بقایای داعش تالش خواهیم کرد.

اخبار  پایگاه خبری لوبالگ:

 آمریکا در تشکیل ائتالف جهانی علیه ایران شکست خورده است

رییس سازمان سیا:

ایران به توافق هسته ای پایبند است

بدون اظهارنظر درباره مسؤولیت بن سلمان

هاسپل: پرونده جمال خاشقجی قتل عمد بوده است

در نشست بررسی گزارش ساالنه مقامات اطالعاتی آمریکا، پایبندی ایران 
به برجام از سوی رئیس سازمان سیا و رئیس اطالعات ملی آمریکا تایید شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از نیویورک تایمز، در یک گزارش جدید مقامات اطالعاتی 
آمریکا درباره تهدیدهای جهانی نتیجه گیری شده است که ایران در حال حاضر اقدامی 

برای ساختن بمب هسته ای ندارد که این به طور مستقیم با اقدامات اولیه سیاسی 
دونالد ترامپ در تقابل است.

این نتایج بخشی از »ارزیابی ساالنه تهدید جهانی« می باشند که روز سه شنبه منتشر 
شد و همچنین بر خطر رو به افزایش تهدیدات سایبری از جانب روسیه و چین که 
مطرح شده است »امروز بیش از هر زمان دیگری از اواسط ۱۹۵۰ متحد هستند«، 

اشاره می کند.
یکی از سناتورهای این نشست که به بررسی این گزار ش می پرداخت، نظر جینا 

هاسپل، رئیس سازمان سیا را درباره پایبندی ایران به توافق هسته ای پرسید.
هاسپل در این باره گفت: ایران به این توافق پایبند است، اما افزود که مقامات ایرانی 
در حال بررسی اقداماتی هستند که »موجب کم کردن تبعیت آن ها« از توافق می شود.

این مقام ارشد سیا همچنین در این باره گفت: آن ها مقدمات این را فراهم می کنند 
که در صورت اتخاذ این تصمیم )انجام دادن اقداماتی برای عدم تبعیت از توافق( قادر 

به عقب نشینی باشند.
هاسپل افزود: بنابراین در حال حاضر آن ها پایبند به توافق هستند؛ اما ما شاهد آن 
هستیم که در میان خودشان مباحثه هایی دارند، چرا که به آن منافع اقتصادی که 

امیدوار بودند از توافق نصیب شان شود، دست نیافته اند.
همچنین دن کوتس، رئیس اطالعات ملی آمریکا در ادعای بی اساس خود درباره 
ایران به آن چه حمایت مداوم تهران از تروریسم در اروپا و خاورمیانه از جمله پشتیبانی 

از حوثی های در یمن و شبه نظامی های شیعه در عراق خوانده شد، اشاره کرد.

وی به این ادعای خود افزود: افراط گرایان ایران به مقابله و تحریک رقیبان میانه رو 
خود ادامه خواهند داد.

کوتس درباره پایبندی ایران به برجام گفت: تهران حتی با اعالم دونالد ترامپ در 
ماه مه مبنی بر خروج آمریکا از توافق، همچنان به به توافق هسته ای پایبند بوده است.

عهده دار  در حال حاضر  ایران  که  نیستیم  باور  این  بر  ما  وی همچنین گفت: 
فعالیت هایی است که ما آن ها را برای تولید تجهیزات هسته ای ضروری می دانیم.

این مقام ارشد اطالعاتی آمریکا با توجه به این اظهارات خود گفت: اگرچه مقامات 
ایرانی »به طور علنی تهدید کرده اند که از مرزهای توافق هسته ای که منافع وعده 
داده شده را برای آن ها نداشت پا فراتر می گذارند«؛ از جمله این تهدیدها می توان 
به از سرگیری فروش نفت و پایان بخشی به تحریم های آمریکا علیه دادوستد آن در 

سراسر جهان اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، با استناد بر وب سایت رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمانو، 
دبیر کل آژانس انرژی اتمی در بخشی از بیانیه ای که برای هیأت های نمایندگی آژانس 

نوشت فعالیت هسته ای ایران را در آخرین گزارش خود در ماه آذر تأیید کرده بود.
در متن این بیانیه چنین آمده است: گزارش من پیرامون تأیید و نظارت در جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ )سال ۲۰۱۵( شامل فعالیت متناسب و درست 

آژانس در این کشور طی چند ماه گذشته است.
ایران تعهدات مربوط به مسائل هسته ای خود را بر اساس برنامه جامع اقدام عمل 

مشترک به جای می آورد.

مدیر سیا طی سخنرانی خود در سنای آمریکا پرونده جمال خاشقجی را قتل 
عمد دانست اما درباره اینکه سازمانش محمد بن سلمان را مسؤول قتل او 

می داند، اظهارنظری نکرد.
به گزارش ایسنا، جینا هاسپل، مدیر سازمان سیا در بیانات خود در سنای آمریکا 
اظهار کرد، ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی قتل عمد و 

برنامه ریزی شده بود.
به رغم افشاگری ای که در ماه نوامبر نشان داد سازمان سیا محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی را مسؤول قتل این روزنامه نگار می داند، هاسپل در سخنان خود در این باره 

اظهار نظری نکرد.
این مدیر عالی رتبه اطالعاتی و دیگر رهبران جامعه اطالعاتی آمریکا در برابر کمیته 
اطالعات سنا حاضر شدند تا درباره مسائل امنیت ملی مختلف آمریکا صحبت کنند؛ 
جایی که رون وایدن، سناتور دموکرات از فرصت استفاده کرد و مدیر سیا را با سواالتی 

درباره قتل خاشقجی تحت فشار قرار داد.

این سناتور آمریکایی اظهار کرد: بیانیه مدیر اطالعات ملی درباره این پرونده اشاره 
خاصی به تهدید عربستان سعودی برای حاکمیت قانون در سراسر جهان ندارد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی خطاب به مدیر سیا افزود: هاسپل گفته است 
سنا به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که محمد بن سلمان را مسؤول قتل جمال 

خاشقجی، روزنامه نگار ساکن آمریکا می داند. آیا این صحیح است؟
هاسپل در پاسخ به این پرسش گفت: ما می توانیم وارد جزئیات بیشتری در این 
پرونده شویم اما همانطور که می دانید، طی ماه های فصل پاییز زمان قابل توجهی را 
برای گزارش و تهیه مدارک کتبی درباره ارزیابی هایمان در خصوص آنچه بر سر جمال 

خاشقجی آمده، صرف کرده ایم.
مدیر سیا ادامه داد: همانطور که می دانید و حکومت سعودی هم آن را تأیید کرده، 
۱۵ نفر به استانبول سفر کردند و خاشقجی در کنسولگری عربستان کشته شد و این 

یک قتل عمد بود که در دوم اکتبر صورت گرفت.
این مقام اطالعاتی افزود: به باور من محاکمه متهمان این پرونده در عربستان آغاز 

شده اما می توانیم مدتی بعد درباره جزئیات ارزیابی هایمان در این پرونده صحبت کنیم.
وایدن از پاسخ های هاسپل قانع نشد و او را درباره صحت افشاگری هایی که در ماه 
نوامبر نشان می داد سازمان او بن سلمان را مسؤول قتل جمال خاشقجی می داند، 

تحت فشار گذاشت.
این افشاگری به بروز درگیری میان کنگره و شاخه اجرایی منجر شد که حمایت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از ریاض و لوایح قطعنامه های متعدد کنگره 

برای به رسمیت شناختن مسؤولیت بن سلمان در قتل خاشقجی را به دنبال داشت.
وایدن از هاسپل پرسید: سنا به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که محمد بن 

سلمان را مسؤول قتل خاشقجی می داند. آیا سنا در این باره در اشتباه بود؟
هاسپل در پاسخ به این سوال اظهار کرد: این شغل من است که اطالعاتی را برای 
حمایت از هم اندیشی های سنا ارائه کنم و فکر می کنم به حد کافی در این پرونده این 
کار را انجام داده ایم و به همین روند ادامه خواهیم داد و این مساله را با دقت پیگیری 

خواهیم کرد.

بعد از آنکه وزیر خارجه آمریکا کنفرانس آینده خاورمیانه 
را به نفع خود مصادره به مطلوب کرد و ایران را محور این 
نشست قرار داد، کشورهای اروپایی ورشو را مورد انتقاد 
جدی قرار دادند اما به نظر می آید این کشور به سرعت در 
حال اصالح اهداف و جزییات برگزاری این کنفرانس است.

به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا حدود سه 
هفته پیش اعالم کرد، قرار است روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن شهر 
ورشو لهستان میزبان نشستی باشد که تمرکز اصلی آن مقابله با 

فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران است.
این در حالی بود که بر اساس اعالم قبلی عنوان این نشست 
موسوم به آینده خاورمیانه بود اما با موضع گیری وزیر خارجه 
آمریکا مشخص شد این نشست با هدف تخریب نقش و نفوذ 
ایران در منطقه با هدایت آمریکا و به میزبانی ورشو در مرکز اروپا 

برگزار خواهد شد.

بسیاری از دیپلمات های اروپایی بر این باورند، این رویداد بخشی 
از تحریک ایاالت متحده آمریکا برای کارشکنی در حمایت اروپا 
از توافق هسته ای و از بین بردن تالش اروپا برای حفظ و ادامه 

اجرای برجام است.
بعد از آنکه ایران نسبت به برگزاری چنین نشستی اعتراض 
جدی خود را به مقامات لهستانی و اروپایی اعالم کرد، برخی 
کشورها و مقامات سیاسی اروپایی اعالم کردند که در این نشست 
شرکت نخواهند کرد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا از جمله این مقامات بود که اعالم کرد در این نشست 

شرکت نخواهد کرد.
تحت تأثیر انتقادهای شدید مقامات اروپایی نسبت به برگزاری 
چنین نشستی و تهدید به شرکت نکردن در آن مقامات لهستانی 
و آمریکایی نگران لغو یا برگزاری این نشست در فضای تحریم آن 
قرار گرفتند از این رو تالش کردند تا مقامات به نحوی مقامات 

اروپایی را برای حضور در این نشست راضی کنند.
 جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس بعد از گفت وگو با مایک 
پمپئو اعالم کرد به شرطی در این نشست حضور می یابد که موازی 

برگزاری آن، نشستی درباره اوضاع یمن نیز برگزار شود.
اما هنوز وزیران خارجه آلمان و فرانسه سطح شرکت خود در 
این نشست را تأیید نکرده اند. هم چنین وزیر خارجه بلژیک نیز 
دیروز در کنفرانس خبری مشترک با همتایان اروپایی خود پس 
از نشست نمایندگان اتحادیه اروپا اعالم کرد که در این کنفرانس 

شرکت نمی کند ولی نماینده ای به آن می فرستد.
در  ویژه  به  و  اخیر  هفته  در یک  لهستان  و  آمریکا  مقامات 
آخرین اظهارات روز دوشنبه اعالم کردند که هدف این کنفرانس 
محور  ایران  و  بوده  خاورمیانه  پیرامون  عمومی  مشورت های 

کنفرانس نیست.
یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز دوشنبه گفت: هدف از برگزاری 

این کنفرانس، ایران یا تشکیل ائتالف علیه ایران نیست.
حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن روز دوشنبه در 
توییتی نوشت: لهستان گفته، قرار شده وزیر خارجه فلسطین 
را برای بحث چشم انداز صلح خاورمیانه به این کنفرانس دعوت 
کنند که اتفاق جدیدی است و این نشان می دهد تمرکز کنفرانس 
بر روی ایران نیست. هم چنین تاکید شده هدف مشورت است 
و کنفرانس، بیانیه مورد مذاکره و مصوب نخواهد داشت و این 
تغییرات حاکی از آن است که لهستان مصمم است موضعش را با 

اروپا هماهنگ کند.
عضو  اروپایی  دولت های  دوشنبه  روز  تصمیم  داد:  ادامه  وی 
شورای امنیت در بروکسل به پیشبرد مواضع گروهی مشترک 
اعضای اتحادیه اروپا در شورای امنیت می انجامد و می تواند به 
تقویت و تحکیم مواضع اروپا در مباحث امنیت بین المللی از جمله 
خاورمیانه در برابر آمریکا بینجامد و سرآغاز حرکت جدیدی باشد.

لهستان در موضوع کنفرانس ضد ایرانی ورشو با اتحادیه  اروپا هماهنگ می شود


