
نتانیاهو مدعی شد:

با ایران در سوریه مقابله می کنیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای واهی خود علیه کشورمان 
باز هم گفت که به مقابله با فعالیت های نظامی ایران در سوریه ادامه خواهد 

داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی بار دیگر مدعی شد که اسرائیل به مقابله با حضور نظامی ایران در 

سوریه ادامه خواهد داد.
وی در ادامه ادعاهای واهی خود گفت: موضع ما مشخص است. ما به اقدام علیه 
گسترش حضور نظامی ایران در سوریه ادامه می دهیم و با هر عاملی که امنیت ما را 

تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یک شنبه در اراضی اشغالی با جان بولتون 
مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار و درباره تصمیم رئیس جمهور این کشور برای خارج 

کردن نیروهای آمریکایی از سوریه رایزنی کرد.
بولتون نیز با تکیه بر این ادعاهای بی اساس در دیدارهای خود در اراضی اشغالی به 
صهیونیست ها اطمینان داد که واشنگتن حتی پس از ترک سوریه همچنان از رژیم 

صهیونیستی محافظت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، مقامات آمریکایی و صهیونیستی در حالی به طور مکرر از تالش 
ایران برای گسترش نفوذ خود در سوریه و ایجاد پایگاه نظامی در این کشور حرف 
می زنند که نه تنها مقامات ایرانی، بلکه روس ها و سران سوریه بارها تاکید کرده اند که 
حضور مستشاری ایران در سوریه تنها برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی بوده است 

و سوابق کمک ایران به شکست داعش در عراق و سوریه مبین این حقیقت است.
در همین راستا، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان چندی پیش در 
مصاحبه ای تاکید کرد که جمهوری اسالمی تنها برای هدف مقابله با گروه های تندرو 

در سوریه حضور نظامی دارد، زیرا توسط دولت این کشور دعوت شده است.
وی افزود: همگان کمک ما به مقابله با تروریسم و افراط گرایی را به رسمیت 

می شناسند و هیچ دلیل دیگری برای این حضور ما )در سوریه( وجود ندارد.

الحوثی: ائتالف سعودی کشتی های سازمان ملل را توقیف می کند

محل مذاکرات آتی را مشخص نکرده ایم
رئیس کمیته عالی انقالب یمن اعالم کرد که عدم پرداخت حقوق نیروهای 
ارتش و نیروهای امنیتی دولت مستعفی یمن طرحی آمریکایی است. وی 

همچنین اظهار کرد، مکان برگزاری مذاکرات مشخص نشده است.
به گزارش ایسنا، محمد علی حوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن خاطرنشان 
کرد:  ما با فرستاده سازمان ملل مکانی را برگزاری مذاکرات آتی یمن مشخص 
نکردیم.  این در حالی است که قبال به نقل از وی خبری منتشر شده بود مبنی بر 

اینکه دور آتی مذاکرات احتماال در اردن برگزار شود.
الحوثی ادامه داد: ما خواهان پرداخت حقوق همگان شده ایم و عدم پرداخت 

حقوق های دو نهاد امنیتی و نظامی را اقدامی جنایت آمیز قلمداد می کنیم.
وی در ادامه افزود: از نظر ما این عدم پرداخت حقوق ها طرح آمریکاست که توسط 
ائتالف متجاوز عربی تحت رهبری عربستان و مزدورانش انجام می شود تا ارتش و 
نیروهای امنیتی را مرخص کنند همانند کاری که در عراق کردند و ما این امر را 
نمی پذیریم چرا که یک توطئه برمال شده علیه نیروهای قهرمان در آن دو نهاد است 

که نپذیرفتند به خواسته های ائتالف متجاوز عربی تن دهند.
رئیس کمیته عالی انقالب یمن اظهار کرد، ائتالف سعودی کشتی های مجوز دار 

سازمان ملل را توقیف کرده و به آنها اجازه نمی دهد وارد بندر الحدیده شوند.
وی در این توییت نوشت: ممانعت از ورود کشتی ها به بندر الحدیده دال بر مخالفت 

ائتالف سعودی با قطعنامه ۲۴۵۱ شورای امنیت است.
این در حالی است که مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن امروز 
)دوشنبه( صنعا را به مقصد ریاض برای دیدار با منصور هادی رئیس جمهوری 

مستعفی یمن ترک کرد.

یک سایت قطری فاش کرد

شرط اعراب برای حضور اسد در اجالس آتی اتحادیه 
عرب

یک منبع آگاه مصری اعالم کرد که سران عرب مشارکت سوریه در اجالس 
آتی اتحادیه عرب را مشروط به موضع این کشور نسبت حضور ایران در 

سوریه و اطمینان دهی در این باره کرده اند.
به گزارش ایسنا،  سایت قطری روزنامه العربی الجدید به نقل از یک منبع 
و  عربستان  امارات،  مصر،  چهارجانبه  ائتالف  مذاکرات  روند  از  مصری  مطلع 
بحرین درباره سوریه اظهار کرد: مشارکت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
در اجالس آتی سران اتحادیه عرب بستگی به موضع نظام این کشور درباره 
پایان دادن به حضور ایران در سوریه و اطمینان دهی مشخص در این باره دارد.
در همین راستا، چند منبع آگاه در گفت وگو با العربی الجدید تاکید کردند که 
در صورت پاسخگویی بشار اسد به خواسته های کشورهای عربی، این کشورها فورا 
پایتخت های خود را به روی نظام سوریه باز خواهند کرد و روابط آنها با دمشق از 

سرگرفته می شود.
در حال حاضر تالش ها برای بازگرداندن نظام سوریه به نشست آتی سران عرب 
که قرار است مارس آتی در تونس برگزار شود شدت گرفته؛ مساله ای که به نوبه 
خود عادی سازی روابط با نظام سوریه را تسریع می کند. در همین راستا، خمیس 
الجهیناوی، وزیر خارجه تونس به قاهره سفر کرده و با سامح شکری، همتای مصری 
خود دیدار کرده است و قرار است با عبدالفتاح سیسی، رئیس  جمهوری مصر و عباس 

کامل، رئیس دستگاه اطالعات این کشور نیز دیدار کند.
منابع مصری مذکور در این باره گفتند که وزیر خارجه تونس بنا به دعوت قاهره 
به منظور تعیین تکلیف موضوع مشارکت بشار اسد در سی اُمین اجالس سران 
عرب به مصر سفر کرده است. این منابع افزودند که قرار است شکری و کامل 
نشست جداگانه ای را با وزیر خارجه تونس برگزار و طی آن نتایج رایزنی های قاهره 
با کشورهای عربی در خصوص مشارکت اسد در اجالس آتی سران عرب و موضع 

کشورهای عربی نسبت به این موضوع را به وی اطالع دهند.
طبق اخبار منتشر شده در روزهای گذشته، قرار بود که این موضوع و عادی سازی 
روابط با نظام سوریه در نشست روز گذشته وزیران اتحادیه عرب بررسی شود اما 
منابع مطلع مصری اعالم کردند که این مسأله در این نشست بررسی نمی شود و 
احتمال داده می شود که در نشست آتی وزرای خارجه اتحادیه عرب مورد بررسی 

قرار بگیرد.

ادامه جنایات ائتالف عربی - آمریکایی در یمن و کشتار 
غیرنظامیان موجب شده تا 'سازمان عفو بین الملل' که 
همواره چشمان خود را به کشتار مسلمانان می بندد، اقدام 
به راه اندازی کمپینی با هدف جلوگیری از صادرات سالح 
به عربستان و امارات برای جلوگیری از کشتار بیشتر در 

یمن کرده است.
تجاوز نزدیک به چهار سال ائتالف عربی - آمریکایی به یمن 
تاکنون موجب کشته شدن بیش از یکصد هزار یمنی و ویرانی 
این کشور اسالمی شده که در این بین جان باختن 8۵ هزار 
کودک فقط به دلیل سوء تغذیه و بیماری و همچنین کشته 
شش هزار کودک دیگر در اثر بمباران های جنگنده های ائتالف 
عربی - آمریکایی، از فجایعی می باشد که در تاریخ معاصر به 
ثبت رسیده است. ششم فروردین سال ۱39۴ بود که عربستان به 
کمک آمریکا، امارات و مزدورانی از کشورهایی همچون سودان به 
بهانه بازگرداندن 'عبدربه منصور هادی' رییس جمهوری مستعفی 
و فراری یمن به قدرت به این کشور حمله کرد. در آن زمان 'محمد 
بن سلمان' ولیعهد سعودی تازه به عنوان وزیر دفاع عربستان 

منصوب شده بود.
مهم ترین پرونده ای که عربستان در سال های اخیر با آن درگیر 
است، پرونده حمله و جنایت در یمن می باشد؛ کشوری مسلمان 

و در عین حال فقیر .
شرایط مردم یمن از تاریخ ۲3 خرداد ماه سال جاری در اثر 
حمله ائتالف متجاوز سعودی - اماراتی - آمریکایی به بندر و استان 
'الحدیده' در غرب این کشور وخیم تر شده و اوضاع مردم بی دفاع 
یمن در مقابل دیدگان سازمان های به اصطالح حقوق بشری روز 

به روز بغرنج تر می شود.
در ماه های اخیر شرایط در استان الحدیده آنقدر اسفناک شده 
که مدیر اجرایی 'صندوق کودکان سازمان ملل متحد' )یونیسف( 
هشدار داد که با نزدیک  شدن دامنه نبردها به بیمارستان الحدیده، 

جان کودکان یمنی در معرض خطر قرار گرفته است.
'هنریتا فور' گفت که گزارش ها از شدت گرفتن درگیری در 
اطراف بندر الحدیده حکایت دارد که 80 درصد کمک های انسانی، 
سوخت و کاالهای اساسی از طریق آن وارد یمن می شود و در 
صورت از دست رفتن این بندر یا وقفه در کار آن، ممکن است 

تلفات انسانی فاجعه باری در یمن روی دهد.
در خاورمیانه و  مدیر منطقه ای 'یونیسف'  'خیرت کاباالری' 
شمال آفریقا نیز که اخیرا از یمن بازگشته، در کنفرانسی خبری 
در شهر امان پایتخت اردن گفت: نباید تعجب کنیم که امروز یک 
کودک )یمنی( در هر ۱0 دقیقه بر اثر بیماری هایی که می توان 

به سادگی از آن پیشگیری کرد، جان می بازد.
اوضاع مردم یمن به ویژه کودکان این کشور آنقدر وخیم شده 
که صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود 
اعالم کرد که ۴00 هزار کودک یمنی از سوء تغذیه شدید رنج 
می برند و برای زنده ماندن مبارزه می کنند و این در حالی است که 

شانس زنده ماندن آنها کم است.
'سازمان نجات کودکان' که مقر آن در انگلیس است نیز در 

گزارشی تایید کرد: حدود 8۵ هزار کودک زیر ۵ سال یمنی به 
سبب سوء تغذیه شدید )در اثر جنگ( جان خود را از دست داده اند.

'تامر کرولوس' مدیر دفتر این سازمان در یمن گفت: در مقابل 
هر کودک یمنی که به سبب بمباران و گلوله  ائتالف سعودی کشته 
می شود، دهها کودک در این کشور نیز به خاطر گرسنگی می 

میرند و این مشکلی است که حل کامل آن ممکن است.
به گفته کرولوس، سیستم ایمنی این کودکان در نهایت ضعف 
قرار دارد تا آنجا که بعضی از آنها چنان دچار ضعف و سستی شده 

اند که حتی قادر به گریستن هم نیستند.
وی افزود: پدران و مادران یمنی از دیدن کودکانشان که از 
بیماری و گرسنگی در حال مردن هستند، به شدت رنج می برند و 

این در حالی است که قادر به هیچ اقدام مفیدی نیستند. 
کرولوس  الجدید'،  'الخلیج  خبری  پایگاه  گزارش  اساس  بر 
همچنین هشدار داد که زندگی حدود ۱۵0 هزار کودک یمنی در 

بندر الحدیده در معرض خطر قرار دارد.
شبکه تلویزیونی آلمانی 'ان تی وی' چندی پیش در گزارشی 
اعالم کرد که با گذشت نزدیک به چهار سال از جنگ در یمن، از 
بین هر دو نفر از مردم این کشور، یکی گرسنه است )یعنی ۱3 
میلیون از جمعیت ۲6 میلیون نفری یمن( و این در حالی است که 
همزمان بیماری وبا هم در یمن اپیدمی شده است؛ قطعا عربستان 
مسئول چنین وضعیتی است، اما غربی ها هم که )در ظاهر( مراتب 
خشم خود را از اقدامات سعودی ها ابراز کرده اند، دست از معامله 

تسلیحاتی با ریاض بر نمی دارند.

در اواسط آذر ماه مذاکرات صلح یمن میان طرف های درگیر در 
سوئد از سر گرفته شد و مقرر گردید که طرف های درگیر برای 
امدادرسانی و توزیع مواد غذایی و دارویی از مناطقی در استان 
و بندر الحدیده خارج شوند، ولی به رغم انجام تعهدات از سوی 
نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن، نیروهای متجاوز به تعهدات خود 

عمل نکردند و این روند تا امروز نیز ادامه دارد.
شرایط در یمن آنقدر بغرنج شده که سازمان های حقوق بشری 
از جمله سازمان عفو بین الملل که تا پیش از این چشمان خود را 
به روی جنایت ائتالف عربی - آمریکایی به سرکردگی عربستان 
بسته بودند، خواستار راه اندازی کمپین برای جلوگیری از صادرات 
سالح به عربستان و امارات شده تا از این راه مانع از استفاده از این 

تسلیحات علیه مردم یمن شود.
عفو بین الملل شنبه گذشته با صدور بیانیه ای اعالم کرده که 

'نادیده گرفتن درگیری ها در یمن، دیگر غیرممکن است'.
در این بیانیه آمده است، جهان از مشاهده تصاویر غیرنظامیانی 
که کشته یا زخمی شده اند، یمنی های گرسنه، تخریب مدارس، 
بیمارستان و بازارها با بمب های ساخت آمریکا و انگلیس، شوکه 
شده است. عفو بین الملل در بیانیه خود تأکید کرد که 'باید جلوی 
جریان انتقال سالح که به تخلفات حقوق بشری در یمن دامن می 

زند، گرفته شود'.
این سازمان اضافه کرد: می توانیم بر کشورها برای جلوگیری 
از انتقال سالح، کاهش تخلفات )حقوق بشری( و کاستن از آالم 
غیرنظامیان، فشار آوریم و پیامی را به ائتالف عربی تحت هدایت 

عربستان و امارات انتقال دهیم، مبنی بر اینکه تخلفات مکرر، قابل 
تحمل نخواهد بود.

پیش از عفو بین الملل، برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان 
در پی قتل 'جمال خاشقچی' روزنامه نگار منتقد آل سعود در 
سفارت عربستان در استانبول، خواستار قطع فروش سالح به 

ریاض شدند.
فرانسه نیز با حمایت از آلمان در این زمینه، درخواست اتخاذ 
موضعی هماهنگ از سوی اروپا علیه عربستان برای محدود کردن 

فروش سالح به ریاض را مطرح کرده است.
باید گفت که تمامی جنگ های صورت گرفته در دهه های 
اخیر، عموما با توطئه غربی ها و بیشتر به منظور فروش تسلیحات 
این کشورها بوده است؛ اقدامی که موجب کشته شدن میلیون ها 
مسلمان و گردش مالی فراوان برای بانک های غربی - صهیونیستی 

به ارمغان آورده است.
هرچند اقدام سازمان عفو بین الملل در راه اندازی کمپینی 
با هدف جلوگیری از صادرات سالح به عربستان و امارات بسیار 
دیرهنگام بوده و ضمانت اجرایی ندارد، اما می تواند روزنه امیدی 
برای جلوگیری از ادامه کشتار مردم مظلوم و بی دفاع یمن در این 
دنیای بی حساب و کتاب باشد، هرچند به آل سعود که کشتار 
مسلمانان را برای خود تضمینی برای بقا می داند و همچنین 
کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس که فقط فروش سالح و 
کم شدن جمعیت مسلمانان را هدف خود می دانند، امیدی برای 

توقف جنایاتشان نیست.
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 تقابل ناوهای روسیه و آمریکا در دریای سیاه
 تقابل روسیه و آمریکا به دریای سیاه کشیده شده است و ناو روسی پیتلیوی از امروز ناو حامل تفنگداران دریایی آمریکا را که به تازگی و برای حمایت آبی از اوکراین وارد دریای سیاه شده، تحت نظر گرفته است. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ناو 

فورت مک هنری آمریکا حامل تفنگداران دریایی این کشور از دیروز وارد دریای سیاه شده است و براساس گزارش رسانه های روسیه ناو پیتلیوی وظیفه تحت نظر داشتن این مهمان ناخوانده را برعهده گرفته است. وزارت دفاع روسیه نیز گزارش 
داده است که ناو آمریکایی هم اکنون در بندر کنستانتسا رومانی قرار دارد. دیروز رسانه های غربی گزارش داده بودند که ناو فورت مک هنری با 500 تفنگدار آمریکا راهی دریای سیاه شده است.

اخبار بعد از چهار سال ائتالف عربی - آمریکایی به یمن

 اقدام دیرهنگام سازمان عفو بین الملل

تکرار ادعاهای بولتون علیه ایران در اراضی اشغالی

در ادامه گزافه گویی های مقامات آمریکایی علیه کشورمان، مشاور امنیت 
ملی آمریکا گفت که حفظ منطقه تنف در سوریه برای جلوگیری از گسترش 

نفوذ ایران در این کشور بسیار استراتژیک است.

به گزارش ایسنا، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که برای رایزنی با مقامات 
به  تا  کرد  تالش  روز یک شنبه  است،  کرده  اشغالی سفر  اراضی  به  صهیونیستی 
صهیونیست ها اطمینان دهد که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه امنیت آنها را 

به خطر نمی اندازد.
بولتون در دیدارهای خود با مقامات ارشد امنیتی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
تالش کرد آنها را مطمئن سازد که واشنگتن حتی پس از خروج دو هزار نیروی 

آمریکایی از سوریه باز هم از صهیونیست ها در برابر ایران محافظت می کند.
به نوشته نشریه پولتیکو، به گفته مقامات و دیپلمات های آمریکایی و کارشناسان 
خارجی این دیدارها بخشی از یک ماموریت برای کنترل خسارت از سوی مشاور 
ارشد ترامپ است که از تصمیم رئیس جمهور کشورش برای خروج از سوریه مخالف 
است، چراکه بولتون معتقد است واشنگتن باید با آنچه گسترش نفوذ ایران در سوریه 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم  بنیامین  با  بولتون در دیدارش  می خواند، مقابله کند. 
صهیونیستی بار دیگر اطمینان داد که آمریکا از این رژیم پشتیبانی می کند و گفت 
که دو طرف در حال حاضر بهترین روابط را در طول تاریخ دارند. وی همچنین در 
اظهاراتش که آشکارا خطاب به ایران بود، هشدار داد که هر کسی به تجاوز به اسرائیل 

می اندیشد باید دوباره فکر کند.
اما مقامات صهیونیستی هراس دارند که حتی صحبت از خروج نیروهای آمریکایی 

از سوریه به تقویت ایران می انجامد.

برنامه های کشورش برای حفظ  این درباره  مشاور امنیت ملی آمریکا عالوه  بر 
تعدادی نیرو در پایگاه التنف در نزدیکی مرز اردن که منطقه ای استراتژیک در جنگ 
سوریه محسوب می شود، رایزنی کرد. وی گفت که تنف در ارتباط با عزم آمریکا برای 

جلوگیری از گسترش ایران در سوریه از نظر استراتژیک بسیار مهم است.
بولتون در ادامه به توافق هسته ای با ایران اشاره کرد و علی رغم خروج آمریکا از 
این توافق مدعی شد: با وجود تحریم ها، ما تقریبا تردیدی نداریم که ایران کماکان 
به صورت راهبردی متعهد به دستیابی به سالح هسته ای قابل پرتاب است. آمریکا 
و اسرائیل به شکل راهبردی متعهد هستند که اطمینان یابند این امر تحقق نخواهد 

یافت
این مقام آمریکایی همچنین با اشاره به تاثیر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بر 
مناقشه بین کردها در شمال شرق سوریه و ترکیه گفت: به طور قطع پس از خروج ما 
فضایی متفاوتخ واهد بود، تردیدی در این وجود ندارد اما هیچ تمایلی برای این نداریم 

که شاهد گسترش نفوذ ایران باشیم. از این مسئله اطمینان داریم.
به گزارش ایسنا، مقامات آمریکایی و صهیونیستی در حالی به طور مکرر از تالش 
ایران برای گسترش نفوذ خود در سوریه و ایجاد پایگاه نظامی در این کشور حرف 
می زنند که نه تنها مقامات ایرانی، بلکه روس ها و سران سوریه بارها تاکید کرده اند که 
حضور مستشاری ایران در سوریه تنها برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی بوده است 

و سوابق کمک ایران به شکست داعش در عراق و سوریه مبین این حقیقت است.

دبیر  اظهارات  بازتاب  با  رویترز  انگلیسی  خبرگزاری   
روز  شمخانی  علی  نوشت:  ملی  امنیت  عالی  شورای 
دوشنبه گفت که مقام های آمریکا در سفر ماه گذشته 
وی به افغانستان، دو بار درخواست مذاکره با تهران را 

مطرح کرده اند.
به گزارش ایرنا، این خبرگزاری پس از اشاره به باال گرفتن 
تنش ها میان تهران و واشنگتن درپی خروج آمریکا ازتوافق 
هسته ای وبازگشت تحریم ها، نوشت: دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران بدون اشاره به این که طرف آمریکایی می خواست 
ایران گفت و گو کند، گفت که »در جریان  با  در چه مورد 
سفری که ماه گذشته به کابل داشتم، آمریکایی ها خواستند 

مذاکره کنیم.«
 ۲00۱ سال  در  ایران  خبرگزاری،  این  تارنمای  نوشته  به 
میالدی )80-۱379( با آمریکا در زمینه تشکیل یک دولت 
جدید در افغانستان به جای طالبان که پس از حمالت یازده 

سپتامبر سرنگون شد، همکاری کرد.
این خبرگزاری ادامه داد: شمخانی ماه گذشته برای گفت 
وگو با طالبان به کابل سفر کرد تا»به مهار کردن مشکالت 
امنیتی درافغانستان کمک کند.« به گفته وی، دولت کابل در 

جریان این گفت و گوها با طالبان بوده است.
رویترز در ادامه با اشاره به روابط حسنه میان دولت های 
افغانستان نوشت: واشنگتن، تهران را به تالش برای  ایران و 
گسترش نفوذ خود در غرب افغانستان متهم می کند؛ اتهامی 

که تهران تکذیب می کند.

هزاران  حضور  به  اشاره  بدون  انگلیسی  خبرگزاری 
شدن  مجروح  و  کشته  و  درافغانستان  آمریکایی  نیروی 
اظهارات  این  داد:  ادامه  نیروها  این  توسط  غیرنظامیان 
که  شود  می  مطرح  آن  از  پس  روز  چند  تنها  شمخانی 
مقامات  و  آمریکا  میان  مذاکرات  بر  مبنی  هایی  گزارش 
طالبان در مورد آتش بس در افغانستان و خروج نیروهای 
احتمالی  مذاکرات  آستانه  در  این کشور  از خاک  خارجی 

صلح، منتشر شده اند.
ترامپ  پیشنهاد  گذشته  سال  ایران  افزود:  خبرگزاری  این 
برای مذاکره مستقیم را رد کرد و مقام های ایرانی می گویند 
که تحریم های واشنگتن اقتصاد ایران را درهم نمی شکند. 
از رد 8 مورد  مرداد(   – )تیر  ژوئیه  ماه  ایرانی در  مقام های 
درخواست آمریکا برای دیدار ترامپ با رئیس جمهوری ایران 
سپتامبر  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  حاشیه  در 

۲0۱7، خبر دادند.
وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام  نوشت:  ادامه  در  رویترز 
امروز گفت: »به رغم تالش های کینه جویانه  ایران  خارجه 
علیه مردم ایران، رویاها و اقدامات خصمانه آمریکا راه به جایی 

نبرده و قطعا در آینده نیز موثر نخواهد افتاد.«
وی افزود:»کشور ما هیچگاه در برابر فشارهای آمریکا تسلیم 
نخواهد شد.ما هیچگاه در برابر کسانی که به زبان تحریم سخن 
می گویند و به جای پل دیوار می سازند، سر خم نخواهیم 

کرد.«
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز صبح امروز در افتتاحیه 

همایش بین المللی »امنیت در غرب آسیا« به اظهارت اخیر 
مقامات واشنگتن درخصوص اجبار ایران برای مذاکره با آمریکا 
اشاره کرده و گفت: آمریکایی ها امروز بیش از آن که به بیان 

واقعیت ها بپردازند، آرزوهای خود را مطرح می کنند.

وی اظهار داشت: در سفر اخیر بنده به افغانستان از طریق 
دو واسطه، درخواست آمریکا برای مذاکره مطرح شد که به 
صراحت به آنان اعالم شد که هیچ یک از مقامات ایران با عهد 

شکنان و دولت های غیر قابل اعتماد مذاکره نمی کنند.

 رویترز: 

 آمریکا بار دیگر به ایران درخواست مذاکره داد


