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حمایت تمام قد آمریکا از حمالت بی امان رژیم 
صهیونیستی به غزه

وزارت خارجه آمریکا از حمالت رژیم صهیونیستی به نوار غزه حمایت 
کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم نیوز، مورگان اورتگاس، سخنگوی 
وزرات امور خارجه آمریکا در سخنانی گفت: آمریکا حمالت راکتی حماس 

و جهاد اسالمی فلسطین علیه اسرائیل را محکوم می کند.
وی افزود: از تمامی مسؤوالن این "خشونت" می خواهیم که به این 

"تجاوز" پایان دهند.
این مقام آمریکایی در ادامه با بی توجهی نسبت به شهادت ملت بی گناه 
فلسطین در اثر تجاوزگری رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ما در کنار اسرائیل 
می ایستیم و کامال حق آن در دفاع از خودش را در مقابل حمالت "کینه 

توزانه" فلسطینیان تأیید می کنیم.
آمریکا درحالی از رژیم صهیونیستی و حمالت آن علیه ملت بی گناه 
و بی سالح فلسطین حمایت می کند که این رژیم از صبح روز شنبه به 
بهانه مقابله با حمالت موشکی غزه علیه شهرک های صهیونیست نشین 
در چندین نوبت مناطق مختلف نوار غزه را هدف حمالت هوایی و حمالت 
دریایی قایق های جنگی و نیز حمالت توپخانه ای خود قرار داده و در پی 
تازه ترین حمله رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در شرق غزه یک 
نوزاد چهارده ماهه فلسطینی به شهادت رسید و مادر باردار او نیز زخمی 

شد.

در تایید نظر ترامپ؛
گورباچف: روابط آمریکا و روسیه پتانسیل 

فوق العاده ای دارد

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و یکی از امضاکنندگان آی ان اف 
گفت، تماس تلفنی والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ بسیار اهمیت دارد و 

دو کشور باید گفت وگوها را حفظ کنند.
به گزارش ایسنا، میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی 
به ریا نووستی گفت: البته این ماهیت آن رابطه ای که در نهایت باید میان 
قدرت هایی مانند روسیه و آمریکا شکل بگیرد، نیست اما اهمیت دارد. 

گفت وگو مهم است.
واشنگتن و مسکو در حال گذار از سخت ترین دوره در روابطشان از 
زمان فروپاشی شوروی هستند. گورباچف در ۱۹۸۷ به عنوان رهبر وقت 
شوروی به همراه همتای آمریکایی خودش رونالد ریگان، معاهده نیروهای 
هسته ای میان برد را به امضا رساندند. این پیمان دو کشور را از استقرار 

موشک های زمین به هوا با برد ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر منع می کند.
توافق مذکور برای چندین دهه جزو دستاوردهای حوزه امنیت بین المللی 
محسوب می شد اما اوایل فوریه دولت ترامپ خروج یکجانبه از آن را اعالم 
کرد. براساس اعالم کرملین، یکی از موضوعات مورد بحث رهبران دو 
کشور مساله دستیابی به نسخه  جدیدی از توافق آی ان اف بود که چین 

هم در آن همکاری کند.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش درباره گفت وگو با پوتین رویکرد 
بسیار مثبتی داشت و از آن به عنوان "طوالنی و بسیار خوب" یاد کرد. 
ترامپ در توییتی نوشت: پتانسیل فوق العاده ای برای یک روابط خوب و 
عالی با روسیه، به رغم آنچه شما در رسانه های اخبار جعلی می خوانید و 

می بینید، وجود دارد.

 کاهش شمار شرکت کنندگان در تظاهرات جلیقه زردها

شمار شرکت کنندگان بیست و پنجمین هفته در تظاهرات جلیقه زردها 
کاهش چشمگیری داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری یورونیوز، شمار 
شرکت کنندگان بیست و پنجمین هفته در تظاهرات جلیقه زردها کاهش 
چشمگیری داشته است. شمار شرکت کنندگان در تظاهرات روز گذشته 

-شنبه- در فرانسه به پایین ترین میزان رسید. 
وزارت کشور فرانسه اعالم کرد که روز گذشته ۱۸ هزار و ۹۰۰ نفر به 
خیابان های فرانسه آمدند، حال آن که این میزان در هفته گذشته بالغ بر 

۲۳ هزار و ۶۰۰ نفر بود. 
در پاریس شمار معترضان به هزار و ۴۶۰ نفر رسید که در قیاس با تعداد 

دو هزار و ۶۰۰ نفری در هفته گذشته افت بسیاری را شاهد بوده است. 
یکی از معترضان در گفت وگو با خبرنگار رویترز گفت: »بسیاری از مردم 
از واکنش ها و رفتار خشن پلیس در تظاهرات روز کارگر شگفت زده شدند. 

بنابراین عجیب نیست که شمار شرکت کنندگان کاهش یافته است.«

اخبار
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مطهرنیا بررسی کرد

پشت پرده تماس  ترامپ و پوتین 

حمالت صهیونیست ها به غزه ادامه دارد

سکوت جامعه جهانی واعراب در قبال غزه

آمریکای  در  را  امتیازات خود  می کنند  تالش  روس ها 
التین حفظ کنند. روسیه تا سر حد ممکن در مقابل تغییر 
مادورو مقاومت می کند. اما این سرحد ممکن را فشار های 
فشار ها  این  مرز  می کند.  تعیین  آمریکا  متحده  ایاالت 
می تواند جدی بودن آمریکا در حرکت نظامی در خاک 
ونزوئال باشد. اگر روس ها بخواهند عالوه بر خاورمیانه 
در ونزوئال هم وارد یک جنگ فرسایشی با آمریکا شوند، 
با توجه به اینکه قاره آمریکا محیط امنیتی ایاالت متحده 
محسوب می شود، با هزینه های زیادی مواجه خواهد شد.

فرارو- درگیری های در ونزوئال از یک هفته گذشته شدت 
آماده  ارتش دستور  به  روز گذشته  مادرو  گرفته است. 
باش داد. از طرف دیگر گوایدو نیز تمام توان خود را برای 
برکناری مادورو به کار گرفته است. آمریکا نیز در این تنش 
داخلی به شدت از مخالفان مادورو حمایت کرده است. 
زمزمه هایی مبنی بر دخالت نظامی آمریکا در ونزوئال نیز 
در هفته گذشته به گوش رسیده است. ترامپ اما گویا 
نمی  خواهد در این مقطع به سخنان بولتون و پمپئو توجه 
کند. او روز گذشته با پوتین گفتگو کرد. به نظر می رسد 

ترامپ در پرونده ونزوئال با احتیاط رفتار می کند. 
رهبر  گوایدو،  خوان  گذشته  هفته  فرارو،  گزارش  به 
مخالفان ونزوئال، با فراخواندن مردم سعی در سرنگونی 
دولت مادورو داشت. بعد از ناکامی این تالش ها، وزیر 
امور خارجه آمریکا از این حرکت حمایت کرد و گفت: 
»مادورو آماده خروج از کشور بود، اما با دخالت روسیه 
نقشه او تغییر کرد«.  هرچند روسیه این ادعا را تکذیب 
کرد، اما وزیر امور خارجه روسیه در بیانیه ای مخالفت 
خود با اقدامات گوایدا برای سرنگونی مادورو را اعالم کرد.

بعد از این حوادث، روز جمعه ترامپ و پوتین تلفنی 
گفتگو کردند. این اولین گفتگوی دو رئیس جمهور پس 
از انتشار گزارش مولر درباره مداخله ادعایی روسیه در 

انتخابات آمریکا بوده است.
ترامپ با »خوب« توصیف کردن مکالمه خود با پوتین 
گفت پوتین اصال به دنبال درگیر شدن در ونزوئال نیست 
و او به دنبال اتفاقات خوب در ونزوئالست! این اظهارات 
ترامپ تفاوت آشکاری با صحبت های یک ماه پیش او، 
بعد از انتشار گزارشی مبنی بر حضور نیرو های ویژه روسیه 

در ونزوئال، دارد.
مشاوران ترامپ به شدت در مورد حضور روسیه در نیم 
کره غربی هشدار داده اند و به نظر می رسد این تماس 
تلفنی در راستای مدیریت این مساله صورت گرفته است. 
توافق  مورد یک  در  روسای جمهور دو کشور همچنین 

چندجانبه میان آمریکا، روسیه و چین یا تمدید معاهده 
هسته ای راهبردی فعلی میان آمریکا و روسیه صحبت 

کردند.
مهدی مطهرنیا کارشناس روابط بین الملل معتقد است 
گفتگوی ترامپ با پوتین در راستای سیاست ترامپ برای 
استفاده از تمام ابزار ها برای اجرای برنامه های خود است.

مطهرنیا در مورد حوادث ونزوال به فرارو گفت: اطالق 
نام کودتا به آنچه که در ونزوئال می گذرد ظلم به هر دو 
طرف است. از طرفی مادورو به عنوان حاکم وضعیت کهنِ 
حاصل از انقالب چاوزی در ونزوئال حضور دارد و نتوانسته 
به  چاوزی  انقالب  مشخصه های  از  هیچکدام  با  است 
رهبری  گوایدو  طرفی  از  و  یابد  دست  ونزوئال  توسعه 
مخالفت های مردمی به پشتوانه آمریکا را آغاز کرده است. 
هرچند ذیل ادبیات سیاسی، به ویژه ادبیات ایرانی، گوایدو 
به عنوان یک رهبر ملی محسوب نمی شود، اما توده های 
مردم و بخش مهمی از نیرو های اداری و سازمانی را با خود 

همراه کرده است. کودتا یعنی انقالب کاخی که توسط 
نظامیان همراه با خشونت و دفعتی صورت می گیرد و مثل 
سودان حداکثر در چند روز تکلیف آن مشخص می شود؛ 

لذا اطالق کودتا به اتفاقات ونزوئال اشتباه است.
این کارشناس روابط بین الملل در مورد مواضع روسیه 
و آمریکا در شرایط فعلی گفت: پوتین تحت فشار باالیی 
دوری  موجب  قبلی  زمینه های  و  کریمه  حوادث  است. 
هرچه بیشتر روسیه از اروپا شده است. از طرف دیگر 
روسیه در حمایت از بشار اسد هزینه بسیاری کرده است 
و در حال حاضر خود روسیه در تحریم به سر می برد. این 
در حالی است که آمریکا در بهترین وضعیت داخلی قرار 
دارد. اقتصاد آمریکا شکوفا شده، بیکاری آن قدر کم شده 
که آمریکا به نیروی کار جدید نیاز دارد و شخصی که در 
بدو حضور مغضوب ترین رییس جمهور آمریکا بود حاال 

محبوبترین شده است.
مطهرنیا افزود: آمریکا در وضعیت کنونی در یک بافت 

قدرت معناداری قرار گرفته که اتکا به نفس آن را افزایش 
داده و ترامپ که بمب اعتماد به نفس است به دنبال آن 
است که از همه ابزار های موجود برای رسیدن به اهداف 
تعریف شده اش در ونزوئال، ایران و کره شمالی استفاده 
کند. ترامپ برای ایجاد وضعیت مناسب برای ارتباط با 
هدف اصلی خود، یعنی ایران، قصد دارد از سد ونزوئال 
بگذرد. آمریکا معافیت های نفتی ایران را تمدید نکرد، اما 
دیدیم با ارتباط با صادر کنندگان نفت، قیمت را کنترل 
کرد و اکنون به دنبال نفت ونزوئال برای تضمین و پایین 

آوردن قیمت جهانی نفت برآمده است. 
این تحلیلگر مسائل بین الملل معتقد است گفتگوی 
ترامپ با پوتین را باید یک گفتگوی معنادار و هدفنمد 

دانست.
او در مورد اهداف روسیه از این مذاکره گفت: روس ها 
تالش می کنند امتیازات خود را در آمریکای التین حفظ 
کنند. روسیه تا سر حد ممکن در مقابل تغییر مادورو 
مقاومت می کند. اما این سرحد ممکن را فشار های ایاالت 
متحده آمریکا تعیین می کند. مرز این فشار ها می تواند 
ونزوئال  در خاک  نظامی  در حرکت  آمریکا  بودن  جدی 
باشد. اگر روس ها بخواهند عالوه بر خاورمیانه در ونزوئال 
هم وارد یک جنگ فرسایشی با آمریکا شوند، با توجه به 
اینکه قاره آمریکا محیط امنیتی ایاالت متحده محسوب 

می شود، با هزینه های زیادی مواجه خواهد شد. 
مطهرنیا در مورد احتمال انعقاد معاهده امنیتی جدید 
که در این گفتگوی تلفنی مطرح شده است گفت: ترامپ 
می خواهد در موضع قدرت معاهدات جدیدی را بر نظام 
بین الملل دیکته کند. وضعیت کنونی جهان در ارتباط با 
نظم نوین جهانی و هندسه قدرت متوجه ایجاد یک فضای 
آمریکاییزه شده است. آمریکا در قرن ۲۱ دنبال زمینه های 
ایجاد هژمونی بسیط بر اساس نظریه ویلیام ولفورث بود. 
اما وقتی نتوانست به سناریو مطلوب بعدی یعنی »تک- 
چندقطبی« روی آورد که در آن آمریکا ابر قدرت اصلی 
است و همکاری با پایتخت های کشور های بزرگ جهان 

پیش بینی شده است.
این تحلیلگر مسائل بین الملل در پایان گفت: سطح 
تعامالت روسیه و چین تنها با یکدیگر و با آمریکا معنا دارد 
و سایر بازی ها به عنوان برگ امتیاز این تعامالتِ اصلی 
است. شکل دهی هندسه آینده قدرت در گرو تعامالت 
واشنگتن و پکن تلقی می شود و روسیه هم به عنوان یک 
کشور قدرتمند نظامی یکی از سه ضلع این مثلث امنیت 

خواهد بود.

سکوت جامعه بین الملل و کشورهای عربی در قبال حمالت 
از این حمالت برای  رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه بیش 

فلسطینی ها مرگبار است.
خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - فاطمه صالحی: در 
غزه  نوار  علیه  رژیم صهیونیستی  وحشیانه  حالی حمالت 
تاکنون دستکم ۹ شهید و دهها مجروح برجای گذاشته است 
بین  منفی  واکنش های  با  رویارویی  از  آسوده  آویو  تل  که 
المللی همچنان به وحشی گری های خود علیه فلسطینی ها 

ادامه می دهد.
در میان حمالت رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف 
نوارغزه شاهد هیچ صدای اعتراض آمیزی از سوی جامعه بین 
الملل علیه این اقدام تل آویو نبوده ایم جز آنکه از گوشه و 
کناری صدای به »اصطالح نگرانی« برخی کشورها یا نهادها 

شنیده شود.
در همین راستا »محمود عباس« رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین حمالت روزهای گذشته رژیم صهیونیستی علیه نوار 
غزه را محکوم کرد. وی خواهان حمایت جامعه بین الملل از 
فلسطینی ها شد. عباس تاکید کرد: سکوت در برابر جنایات 
اسرائیل و نقض قوانین بین المللی باعث می شود اسرائیل 

برای ارتکاب جنایات بیشتر ترغیب شود.
الملل  بین  از جامعه  نیز  اتحادیه عرب  دبیرکل  معاون 
خواست برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی وارد عمل 
شود. »سعید ابوعلی« معاون دبیرکل اتحادیه عرب در امور 
الملل می خواهیم  بین  از جامعه  تاکید کرد: ما  فلسطین 
دست از سکوت در برابر اسرائیل و تجاوزات پی در پی آن 
بین  افزود: جامعه  ادامه  دارد. وی در  بر  علیه فلسطین 
الملل باید به صورت جدی برای اعمال فشار بر اسرائیل 
با هدف پایبندی آن بر قوانین بین المللی وارد عمل شود. 
صلح در خاورمیانه جز با عقب نشینی کامل اسرائیل از 
به  فلسطین  تشکیل کشور  و  عربی  اشغالی  اراضی  تمام 

مرکزیت قدس محقق نخواهد شد.

سازمان ملل نیز تنها با اعالم یک نگرانی در خصوص این 
حمالت خواهان توقف آن شد. هماهنگ کننده ویژه سازمان 
ملل در روند صلح خاورمیانه در بیانیه ای ضمن درخواست 
اوضاع  خطرناک  تشدید  از  طرف ها  همه  از  خویشتنداری 
در غزه و از دست رفتن غم انگیز زندگی افراد ابراز نگرانی 
کرد. نیکالی مالدینوف گفت: از تمامی طرف های درگیری 
می خواهیم که فوراً تنش ها را کاهش داده و به تفاهمی که 
طی چندماه گذشته وجود داشته بازگردند. کسانی که به 
دنبال نابودی این تفاهمات هستند مسئول درگیری هستند 

که پیامدهای وخیمی را برای تمامی طرف ها خواهد داشت.
این در حالی است که آمریکا طبق معمول و با گستاخی 
تمام مجدداً از رژیم صهیونیستی حمایت کرد به طوری که 
وزارت خارجه آمریکا از واکنش موشکی مقاومت فلسطین 
به حمالت هوایی صهیونیست ها انتقاد کرد! وزارت خارجه 
آمریکا با صدور بیانیه ای و بدون اشاره به حمالت بی وقفه 
جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، به انتقاد از 

مقاومت فلسطین روی آورد و خواستار توقف درگیری ها شد.
در بخشی از این بیانیه ادعا شده: آمریکا به شدت حمله 
موشکی حماس و مقاومت اسالمی فلسطین علیه اسرائیل را 
محکوم می کند. از مسببین خشونت ها می خواهیم که هرچه 
زودتر به این تهاجم خاتمه دهند. ما از حق اسرائیل به دفاع 

از خود در برابر این حمالت دفاع می کنیم!
در این میان سکوت جهان عرب نیز به نوبه خود مسأله 
قابل توجهی است گرچه تا به این لحظه نیز کشورهای عربی 
نتوانسته اند موضع یکپارچه و محکمی را در قبال مسأله 
فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند اما همزمانی 
آمریکایی  اعالم طرح  در خصوص  زمزمه ها  با  این سکوت 
»معامله قرن« بعد از ماه مبارک رمضان نشان از آمادگی 
کشورهای مذکور برای همراهی با اشغالگران و ناظران جانبدار 

آمریکایی دارد.
»جرد کوشنر« داماد رئیس جمهوری آمریکا و مسئول تبلیغ 
برای این طرح پیشتر اعالم کرده بود که قرار است معامله قرن 
بعد از ماه مبارک رمضان اعالم شود؛ معامله ای که جانب 
منافع رژیم صهیونیستی را گرفته و حقی برای فلسطینی ها 
در زمینه تشکیل کشور مستقل به مرکزیت قدس و بازگشت 
آوارگان به سرزمین خود قائل نیست. البته ناگفته نماند که 
کوشنر توانسته با وعده های مالی و یا ارعاب و دیگر اهرم ها، 
موافقت و همراهی کشورهای عربی با این طرح آمریکایی ضد 

فلسطینی را جلب کند.
جهان  رهبری  مدعی  که  عربستان  سکوت  بین  این  در 
عرب و اسالم بوده و خود را خادم حرمین شریفین می داند 
در برابر مهم ترین مسأله جهان اسالم و مهم ترین مسأله 
انسانی این روزها قابل توجه است البته نمی توان از کشوری 
انسانی  بحران  بزرگترین  آمدن  وجود  به  مسبب  خود  که 
دوره معاصر در یمن و قربانی کردن هزاران غیر نظامی از 
جمله زنان و کودکان است انتظاری بیش از این سکوت را 
داشت چرا که عربستان سردمدار موافقان معامله قرن بوده 

و اخیراً نیز پیشنهاد رشوه چندین میلیارد دالری به رهبران 
فلسطینی برای پذیرش این معامله کرده است؛ بنابراین دور 
از انتظار نیست که از فلسطینی ها حمایت نکند و جانب رژیم 
صهیونیستی را بگیرد. به تمام این موارد باید سفر قریب 
الوقوع یک هیأت صهیونیست به عربستان طی اوایل سال 
آتی میالدی که از سوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به 

صورت رسمی و علنی اعالم شد اضافه کرد.
گروه های مقاومت فلسطین در جریان تجاوز روز گذشته 
رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به خوبی نشان دادند که با 
اتکا به توان داخلی و قدرت رزمی و موشکی خود می توانند 
ارتش این رژیم اشغالگر را به عقب برانند و باعث ترس و 
وحشت مقام های امنیتی و نظامی آن شوند به طوری که به 
اذعان وزیر داخلی این رژیم، وی از ترس حمالت موشکی 
مقاومت فلسطین علیه شهر بئر السبع که برای نخستین بار 
صورت گرفته به همراه خانواده خود به زیر زمین خانه اش 

فرار کرده است.
نکته قابل توجه در جریان این درگیریها، به رخ کشیدن 
بدون  حتی  فلسطین  مقاومت  گروه های  موشکی  توان 
پشتیبانی و حمایت کشورهای عربی بود که همواره تنها دم 
از مسأله فلسطین می زنند اما در پشت پرده با طرف های 
آمریکایی و اسرائیلی توافق می کنند، به طوری که رسانه های 
صهیونیست نیز به موشک باران شهرهای اشغالی و شلیک 

صدها موشک به سمت این شهرها اشاره کرده اند.
در نهایت باید گفت که سکوت جامعه بین الملل به ویژه 
کشورهای عربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار 
غزه دردی دیگر بر دردهای ملت فلسطین اضافه کرده و باعث 
شده تا تل آویو هر بار گستاخانه تر از قبل، به نوار غزه حمله 
کند. در این بین مقاومت فلسطین نیز نباید منتظر حمایت 
ظاهری و پوشالی کشورهای عربی و جامعه بین الملل باشد 
که تنها به یک ابراز نگرانی ساده و گاه عمیق بسنده می کند 

کما اینکه تاکنون نیز این طور نبوده است.

در گفت وگو با شبکه خبری الجزیره
ظریف: برای کشاندن آمریکا به یک درگیری دسیسه کرده اند

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با بخش انگلیسی 
شبکه خبری الجزیره گفت: برخی کشورها برای کشاندن آمریکا و رییس 
جمهوری این کشور به یک درگیری فاجعه بار دسیسه کرده اند اما متاسفانه 

این کشورها متحمل پیامدهای اقدام خود خواهند شد.
به گزارش ایرنا، 'محمد جواد ظریف' در این مصاحبه که در تارنمای شبکه 
خبری قطری 'الجزیره' انتشار یافته، تحریم های آمریکا را 'تروریسم اقتصادی' 
خواند و افزود: آنها می خواهند تا بر مردم ایران فشار وارد کنند تا خط مشی 
خود را تغییر دهند. این همان روشی است که ایاالت متحده در چهل سال 
گذشته و به خصوص از زمانی که 'دونالد ترامپ' رئیس جمهوری آمریکا بر 
سر کار آمد و تعهد 'باراک اوباما' دیگر رئیس جمهور آمریکا را نقض کرد، در 

پیش گرفته است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به الجزیره گفت: تحریم ها 'تاثیر سیاسی' 
نخواهند داشت و ایران با شرکای خود راههای گوناگونی برای محافظت از خود 

ابداع کرده است.
ظریف توضیح داد: استفاده نکردن از دالر در تراکنش ها یکی از راه هایی 
است که روز به روز بر محبوبیت آن افزوده شده و در دراز مدت به زیان 
آمریکا تمام خواهد شد. دومین ابزار که با همسایگان و چینی ها راه اندازی 

کرده و با اروپایی ها در حال تشکیل آن هستیم، وارد نشدن در تراکنش های 
فرامرزی ای است که ممکن است آمریکا در آنها مداخله کرده و طرفین را به 

صورت غیرقانونی مجازات کند.

ظریف با بیان اینکه منافع خارجی به آمریکا جهت می دهد، افزود: معتقدم 
که ایاالت متحده در خدمت آمریکا نیست و بیشتر در خدمت منافع اسراییل 

است.
به نوشته تارنمای شبکه الجزیره، ظریف با اشاره به 'محمد بن سلمان' 
سعودی و 'محمد بن زاید' اماراتی گفت: متاسفانه دو تن در منطقه ما هستند 

که با منافع اسراییل همسو شده اند.
ظریف در این گفت وگو اتهام آمریکا مبنی بر آنکه شبه نظامیان تحت 
حمایت ایران بیش از ۶۰۰ سرباز این کشور را در جریان جنگ آمریکا علیه 
عراق کشته اند 'یک دروغ بی اساس' خواند و ثبات را اولویت نخست ایران 

در منطقه دانست.
پیشتر بخشی دیگر از این مصاحبه ظریف از شبکه الجزیره پخش شده 

است.
به گزارش ایرنا، ظریف پیش از این و در جریان سفر اخیر به نیویورک در 
گفت وگو با شبکه های تلویزیونی سی بی اس و فاکس نیوز و خبرنگاران 
خارجی بر تاثیرگذاری تندروها و برخی کشورهای خارجی بر تصمیمات دونالد 
ترامپ تاکید کرده و هشدار داده بود که 'تیم ب' بدنبال آن است تا شرایط 

درگیری آمریکا با ایران را فراهم سازد.

روزنامه صبح ایران


