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تازههای مطبوعات
••هفته نامه صدا – علی مطهری درباره مسئله آقازادگی
گفت :قبول داریــم در مــواردی ،از موقعیت پــدران برای
فــرزنــدان ســوءاســتــفــاده شــده اســت و فــرزنــدانــی بــدون
شایستگی الزم ،پستهای مهم را اشغال کردهاند و حق
افرادی ضایع شده است ،ولی این امر نباید باعث نادیده
گرفتن حق فرزندان صالح و توانای مسئوالن شود .یعنی
فردیکهتحصیالتوسابقهمناسببراییکپستوانگیزه
الزم را دارد و مراحل آن را پلهپله طی کرده و اصلح است ،به
خاطر مسئولیت پدرش و سروصدایی که رسانهها ممکن
است ایجاد کنند از آن پست محروم می شود و استعداد او
معطل باقی میماند.
••صبحنو-افشینعالءشاعراصالحطلبمتنیرادرکانالش
منتشر کرد درباره تماس از دفتر رهبری برای تشکر از وی در
پی سرودن دو قطعه شعر در وصف شهید حججی .با توجه به
موضعگیریهای عالء در سالهای گذشته در برخی اتفاقات
سیاسی ،این تماس و تشکر حاوی پیامهایی برای مسئوالن و
مدیرانسیاسیوفرهنگیکشوراست.کملطفیوکمتوجهی
دوستانجریاناصالحطلبواصولگرابهسرودههایافشین
عالء به دالیل جداگانه و توجه دفتر رهبری ،میتواند فتح
باب جدیدی باشد در زدودن این مرز غبارآلود.او در گفت و
گو با صبح نو از بیان مطالب بیشتر درباره تشکر دفتر رهبری
بهدلیل شائبه لوث شدن اصل این اتفاق ،پرهیز و به گالیه از
مرزبندیهای مجازی سیاسی بسنده کرد.
••تماشاگران امــروز  -محمدتقی رهبر عضو جامعه
روحانیت مبارز با اشاره به تحلیلهایی که درباره «تالش
رئیسی برای لیدری اصولگرایان» مطرح میشود ،گفت:
« ...همینکه آقای رئیسی توانست رقابت فشرد های با
رئیسجمهور مستقر داشته باشد ،نشان میدهد که از
کاریزماینسبت ًاقابلقبولیبرخورداراستامابحثلیدری
اصولگرایان و تصمیمسازی برای این جریان ریشهدار و
تأثیرگذار ،بسیار مهم است و به نظر من ،رئیسی نمیتواند
لیدر اصولگرایان شود».
••جوان  -با نزدیک شدن به ایام سوگواری محرم ،کاربران
شبکههای اجتماعی انتقاد از دستان خالی رسانه ملی در
پخش سریالهای جدید را با نگاهی اعتراضی همراه کردند.
آن ها میگویند اگر امسال هم تلویزیون بخواهد سریال
مختارنامه را پخش کند ،مختار با لشکریانش به صداوسیما
حمله می کند! این نگاه ،اعتراضی است به آن چه در سالهای
اخیردرتلویزیونشاهدآنبودهایم.بهرغماینکهسریالمختار
را میتوان یکی از بهترین مجموعههای تاریخی ـ مذهبی
ش مکرر این سریال در
تولید شده در صداوسیما دانست اما پخ 
مناسبتهایمذهبیوبهخصوصایاممحرموشهادتحضرت
سیدالشهدا (ع) ،باعث شده است این اثر ماندگار نیز دچار
فرسودگی شود و جالی قبلی خود را از دست بدهد.
••فرهیختگان  -حسین کمالی رئیس خانه احزاب و وزیر
کار دولت هاشمی گفت  :آقای ناطقنوری نکات مثبت
بسیاری دارند .یکی مروت و مردانگی ایشان است .اخالق
بسیار پسندیدهای دارند .جنجالآفرین نیستند .مصالح
و منافع نظام را به مصالح شخصی ترجیح میدهند.
نکات مثبت بسیاری دارند ولی این که در جایگاه هاشمی
رفسنجانی بتوانند ظاهر شوند و این امر را عهدهدار شوند
چیزی است که در آینده معلوم میشود.
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گزارش رویترز از جزئیات راهبرد جدید تهاجمی ترامپ علیه ایران

رویترز به نقل از «شــش نفر ازمقامات کنونی و سابق
آمریکایی» که نامشان را ذکر نکرد ،مدعی شد« :دونالد
ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در حال ارزیابی راهبردی
است که مجوز واکنش تهاجمیتر آمریکا را در مقابل
نیروهای ایرانی و نمایندگان این کشور در عراق و سوریه
صادر می کند اما تاکید شده است که این راهبرد به معنای
خروج از برجام یا درگیری نظامی نیست و صرفا فشار در
محورهای مختلف باید مدنظر باشد .حتی یکی از منابع
رویترز گفته که اصل این طرح به ماندن آمریکا در توافق
هسته ای تاکید دارد :موضوعی که به نظر می رسد دلیل
اصلی ژست پوشالی آمریکایی ها برای قلدری است و آن
ها بنا ندارند فعال از توافق خارج شوند .البته مخالفت
مقام های نظامی آمریکا با مقابله نظامی با ایران طی سه
ماه اخیر بازهم تکرار شده بود .اواخر خردادماه امسال
فارین پالیسی از یک جلسه شورای امنیت ملی آمریکا
افشاگری کرد که در آن دو مدیر ارشد امنیتی چندبار
پیشنهاد حمله به مواضع ایران در سوریه را مطرح کردند
اما جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا که خود از قدیمی ترین
جنگطلبانضدایرانیاست،عصبانیشدوباذکردالیلی
با این پیشنهاد مخالفت کرد .در آن جلسه «دانفورد» رئیس
ستاد مشترک ارتش آمریکا هم با این پیشنهاد مخالفت
کرده بود .به نظر می رسد اکنون نیز شرایط کماکان همان
است و حتی در سناریویی که رویترز منتشر کرده است،
ترامپ به نوعی به دنبال آن است که از برجام خارج نشود
اما فشارها بر ایران را بیشتر کند.
▪طرح جدید را چه کسانی ارائه کرده اند؟

رویترز روز گذشته در گزارشی به نقل از منابع مذکور
افــزود :این طرح را «جیمز متیس» وزیر دفــاع« ،رکس
تیلرسون» وزیر امور خارجه« ،هربرت مک مستر» مشاور
امنیت ملی آمریکا و برخی دیگر از مقامات ارشد این
کشور تهیه کرده و در نشست روز جمعه شورای امنیت
ملی به ترامپ ارائه داده اند.هرچند مقامات کاخ سفید
حاضر نشده اند درباره آن موضعی بگیرند اما دو نفر از
آن هاگفته اند که این طرح ممکن است تا پایان سپتامبر
(اوایل مهر) مورد توافق قرار بگیرد و علنی شود .یکی از



مقامهای طرف گفتوگو با خبرگزاری رویترز میگوید
تقریبا تمام راهبردهایی که به رئیسجمهوری ایاالت
متحده ارائــه شــده با هــدف باقیماندن آن کشور در
توافق هسته ای ،ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر
اســت .رویترز در بخش دیگری از گــزارش خود ادامه
داد :مخالفت ترامپ با توافق هسته ای موسوم به برنامه
جامع اقدام مشترک باعث سردرگمی سیاستمداران
شده است.
▪مسئله اصلی در سناریوی ضد ایرانی جدید چیست؟

یکی از مقامات یاد شده به رویترز گفت :مسئله اصلی برای
ما جلوگیری از لغو توافق توسط رئیس جمهوری بود ،اما
قویا حس می کند که به رویکردی تهاجمی تر علیه ایران
نیاز است که این موضع مورد حمایت «نیکی ِهیلی» سفیر
آمریکا در سازمان ملل متحد نیز هست .آن طور که فارس
اعالم کرده در بخش دیگری از گزارش رویترز به رهگیری
آن چه کشتی های حامل سالح ایران در منطقه خوانده
شده نیز اشاره شده است .یکی دیگر از توصیه های این
طرح اقدام تهاجمیتر آمریکا در بحرین است ،جایی که به
نوشته رویترز اقلیت حاکم سنی اکثریت شیعه را سرکوب
می کنند .همچنین براساس این طرح ،نیروی دریایی
آمریکا در صــورت ایجاد مزاحمت از ســوی قایق های
تندروی سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مورد حمایت
ایران باید قدرتمندانه تر عمل کنند.

▪مخالفت مقامات نظامی آمریکا با واکنش نظامی علیه
ایران و متحدانش

درعین حال پنج مقام طرف گفتوگو با رویترز گفتهاند:
وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی ترامپ و نیز فرماندهان ستاد
ناظر بر عملیات در خاورمیانه و نیروهای ویژه ،با صدور
اجازه به واکنشهای نظامی شدیدتر ،علیه فعالیت های
سپاه پاسداران ،حزبا ...لبنان و دیگر گروههای مورد
حمایت ایران ،مخالفت کردهاند .چندی پیش نیز فارین
پالیسی با اشاره به جلسه شورای امنیت ملی آمریکا از
مخالفت وزیر دفاع این کشور با پیشنهاد حمله به مواضع
ایران در سوریه خبر داده بود.

...

صدا و سیما

آشنا و جنتی «نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما» شدند
ایسنا -رئیس جمهور در حکمی حسام الدین آشنا و
علی جنتی را برای یک دوره دوساله به عنوان «نماینده
رئیسجمهوردرشوراینظارتبرسازمانصداوسیما»
منصوب کــرد .دکتر روحانی در بخشی از این حکم
تصریح کرده است :امید است ضمن همکاری موثر با
دیگر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف نظارتی

...

مقرر در قانون یاد شده ،با رعایت اصول قانون مداری،
اعتدالگراییومنشوراخالقیدولتتدبیروامیدموفق
باشید .رئیس جمهور همچنین از زحمات و تالش های
دکتر رحمانی فضلی در دوران عضویت در شورای
نظارتبرسازمانصداوسیما تشکروبرایویازدرگاه
ایزد متعال ،توفیق روزافزون مسئلت کرده است.

روایت سید حسن نصرا ...از دیدار با رهبر
انقالب در اوایل بحران سوریه

نصرا :...مقاومت در سوریه پیروز شده و آن
چه باقی مانده «نبردهای پراکنده » است

▪پمپئو :بیشتر اعضای دولت معتقدند برجام ارزش
مذاکره نداشت

درهمینزمینهمایکپمپئورئیسسازماناطالعاتمرکزی
آمریکا هم در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به سؤالی
درباره برجام تأکید کرد :به نظر من این توافق آمریکا را در
هیچ زمینه ای در شرایط بهتری قرار نخواهد داد .وی به نقل
از رئیس جمهور آمریکا گفت که این توافق ارزش مذاکره
نداشتودرادامهتصریحکرد:بیشتراعضایدولتنیزهمین
نظر را دارند .وی در ادامه با تکرار ادعاهای مقامات آمریکایی
علیه کشورمان افزود :عالوه بر این فراتر از توافق هسته ای،
آزمایش های موشکی ،فعالیت شبه نظامیان شیعه در عراق،
کار در کنار حزب ا ...لبنان در سوریه و لبنان و فعالیت های
بدخواهانه آن ها در سراسر جهان از زمانی که این توافق به
دست آمد به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.

▪فیلیپ گوردون :باز مذاکره کردن توافق هستهای
ایران ،خیال محض است

در همین حال استفان والت استاد روابط بین الملل
دانشگاه هاروارد در یادداشتی در مجله فارین پالیسی
ضمن انتقاد از کمپین راه اندازی شده برای تجدیدنظر
علیه توافق هستهای ایران ،نوشت :نیکی هیلی ایران
را به نقض مکرر توافق هستهای متهم کــرد امــا این
نیز دروغ و افتراست چرا که خود آمریکا و آژانس بین
المللی انــرژی اتمی مکررا تایید کرد هاند که ایران
به تعهداتش پایبند بــوده اســت .همچنین «فیلیپ
گــوردون» دستیار پیشین ارشد باراک اوباما در امور
خاورمیانه در یادداشتی خطاب به دولــت و کنگره
آمریکا نوشت« :بــاز مذاکره ک ــردن توافق هستهای
ایران ،خیال محض است».

فرا خبر

روایت کمال خرازی از  2سناریوی ایران در قبال خروج طرف ها از برجام
در همین حال به گزارش باشگاه خبرنگاران ،کمال خرازی رئیس شورای راهبردی و روابط خارجی در حاشیه دیدار
وزیر اسبق امور خارجه فرانسه درخصوص برجام ،اظهار کرد :در زمینه پایبندی ایران به برجام در صورت خروج
آمریکا دو سناریو مطرح است؛ یکی این که پس از خروج آمریکا کشورهای اروپایی نیز از این توافق خارج شوند و دیگر
این که بعد از خروج آمریکا کشورهای اروپایی به توافق هستهای پایبند بمانند .وی با تأکید بر این که برای هرکدام
از این سناریوها باید آماده باشیم ،تصریح کرد :دستگاههای مربوط برنامهریزیهای مناسب در این زمینه را انجام
دادهاند و مواضع همکاران ما بر همین اساس است .خرازی همچنین در گفت و گو با ایسنا گفت :آمریکاییها در
ضربه زدن به برجام واقع ًا جدی و دنبال آن هستند تا بهانهای بتراشند و نقض برجام را به گردن ایران بیندازند .این
خط راهبردی آن هاست.

...



نیروهای مسلح
دریادار سیاری :توسعه سواحل ُمکران اقدام و عمل میخواهد نه شعار
تسنیم -فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :باید
از منابع کشور برای توسعه سواحل کشور استفاده
کنیم تا بتوانیم آینده خوبی را در راستای برنامههای
دریا محور ترسیم کنیم ،به شرط اینکه مسئوالن
اقدام و عمل را در دستور کار قرار دهند نه اینکه
بگویند طرح داریم ،طرح داریم ،طرح داریم .دریادار

حبیبا ...سیاری افــزود :اگر کشور به دو قسمت
تقسیم شود تمام امکانات در غرب و شمال غربی
است و این موضوع نشان میدهد ما نتوانستهایم
از امکانات خود در شرق کشور به خوبی استفاده
کنیم .وی افزود:کشورهایی که اقلیم بدتری از
ایران داشتهاند به خوبی از دریا استفاده کردهاند.

با رئیس جمهوری آمریکا مالقات می کند .وی در ادامه
گفت« :درخواست اسرائیل از آمریکا برای مقابله با برجام

یک درخواست لجوجانه از آمریکا نیست به ویژه آن که
ترامپ این توافق را بدترین توافق خوانده است».

تحلیل مرتبط

نتانیاهو در آمریکای جنوبی به دنبال چیست؟
بیش از  300هزار یهودی در آرژانتین زندگی می کنند که
بیشترین جمعیت یهودیان در آمریکای التین به شمار می
رود .نتانیاهو بامداد یک شنبه به عنوان اولین نخست وزیر
رژیم صهیونیستی عازم آمریکای التین شد و به کشورهای
آرژانتین ،کلمبیا و مکزیک سفر میکند.
▪نخست وزیر اسرائیل با هدف تعلیق ،تغییر یا ابطال
برجام با ترامپ مالقات می کند

اما اظهارات خصمانه سران رژیم صهیونیستی منحصر
به موضوعات منطقه ای نماند و به برجام هم کشیده شد.
به گــزارش انتخاب ،ییسرائل کاتز وزیر اطالعات رژیم
صهیونیستی گفت :نخستوزیر اسرائیل با هدف «تعلیق
برجام ،یا تغییر مفاد آن یا ابطال این توافق» هفته آینده

دبیرکل حزبا ...لبنان ضمن اعالم این که «مقاومت در
سوریه پیروز شده و آن چه باقی مانده «نبردهای پراکنده»
است به شرح دیدار خود با رهبر معظم انقالب در آغاز بحران
سوریه پرداخت.به گزارش فارس« ،سید حسن نصرا »...در
دیدار ساالنه خود با مبلغان دینی در آستانه ماه محرم گفت:
ما به امور خود در این نبرد (جنگ سوریه) آگاهیم  ،شهدا،
مجروحان و اسرای ما معادالت را تغییر میدهند و تاریخ
کل منطقه را مینویسند نه فقط تاریخ لبنان را ،ما در سوریه
پیروز شد هایم .وی تأکید کرد :مسیر پروژه آخر شکست
خورد و مسیر پروژه ما که متحمل سختیهای بسیاری در
آن شدیم ،پیروز شد و نتایج بزرگ  ،معادالت را به نفع امت
تغییر خواهد داد .نصرا ...در ادامه گفت :نبرد با داعش و
النصره بزرگ ترین رنجی بود که از سال  2010تا کنون با
آن زندگی کردیم و خطرناکتر از جنگ 2006بود .از سال
 2011مطمئن بودیم که فتنه بزرگی رخ خواهد داد و پروژه
ای آمریکایی-اسرائیلی-قطری -سعودی با هدف نابودی
مقاومت و آرمان فلسطین وجود دارد.دبیرکل حزبا...
لبنان در ادامه گفت :در آغاز حوادث سوریه ،به ایران رفتم
و با رهبر جمهوری اسالمی دیدار کردم .در آن زمان همه
معتقد بودند که نظام سوریه طی دو یا سه ماه سقوط خواهد
کرد ،ما دیدگاه خود را مطرح کردیم و گفتیم اگر در دمشق
نجنگیم باید در هرمل ،بعلبک ،ضاحیه ،الغازیه ،بقاع غربی
و جنوب لبنان بجنگیم .نصرا ...افزود« :رهبر جمهوری
اسالمی ایران حرف من را با موافقت تکمیل کرد و گفت:
نه فقط در این مناطق بلکه در کرمان ،خوزستان ،تهران و
 ...این جبهه چند محور دارد :محور ایران ،محور سوریه و
محور لبنان .فرمانده محور سوریه «بشار اسد» است و باید
کاری کنیم که پیروز شود و پیروز خواهد شد ».دبیر کل
حزبا ...اضافه کرد :با گذشت یک سال ونیم یا دو سال ،
عربستان پیامی برای بشار اسد فرستاد و گفت :سوریه در
کنفرانسی قطع روابط با حزبا ...و ایران را اعالم کند تا
بحران کشورش تمام شود .سید حسن نصرا ...در ادامه
گفت :ما از همان ابتدا به برادران عراقی خود هشدار دادیم
اگر با داعش نجنگند و این گروهک بر دیرالزور مسلط شود ،
هدف بعدی داعش  ،عراق خواهد بود .پیشبینی ما درست
از آب درآمد و این گروهک تروریستی بر ثلث عراق مسلط
شد .سوال میکنم :اگر ما از جهاد و تکلیف عقب کشیده
بودیم چه بر سر لبنان میآمد و اگر اهالی عراق به فتوای
جهاد کفایی آیتا ...سیستانی عمل نمیکردند چه اتفاقی
در این کشور رخ میداد؟

کنفرانس «داووس ایران» در زوریخ
سوئیس برگزار می شود

تورایران هراسی نتانیاهو درآمریکای جنوبی
طاهری -نخستوزیر رژیم صهیونیستی که به آرژانتین
سفر کرده است باز هم در این سفر ادعاهای خود درباره
ایرانراتکرارکرد.بهگزارشفارس،بنیامیننتانیاهوکهدر
تور آمریکای التین به سر می برد در بوئنوس آیرس باردیگر
اتهامات تکراری و ادعاهای واهی خود علیه ایران را به زبان
آورد و مدعی شد :به رغم تغییراتی که در جهان از زمان
حمله به مرکز یهودیان در دهه ( 1990موسوم به آمیا) رخ
داده ایران همچنان به عنوان منبع تروریسم در جهان باقی
مانده است.وی در ادامه گفت :باید با تروریسم جنگید.
ایران ،مسئول دو حمله به مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس
در سال  1992و همچنان منشاء تروریسم در جهان است.
نتانیاهو که در محل بنای یادبود همین مرکز سخنرانی می
کرد از طرح مائریتسیو ماکری رئیس جمهور آرژانتین برای
آغاز مجدد تحقیقات درباره دخالت ایران در حمله به مرکز
یهودیان آرژانتین تمجید کرد .نتانیاهو گفت :اسرائیل
مصمم است که با تروریسم ایران بجنگد و از استقرار ایران
در مرزهای خود جلوگیری کند .براساس گزارش فارس،
ایران بارها هرگونه مداخله در انفجار آمیا را رد کرده است
و چندی پیش با دولت سابق آرژانتین درباره تشکیل یک
کمیسیون ویژه برای بررسی این موضوع توافق کرده بود.
کمیسیونی که رئیس جمهور فعلی آرژانتین آن را پس از
روی کار آمدن لغو کرد! براساس گزارش ها برآورد می شود
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اخبار

ژست قلدری برای ماندندر برجام

انعکاس
••پارس نیوز مدعی شد  :از ابتدای امسال  ،نزدیک 50
میلیارد تومان حیوان(غیر از گاو ،گوسفند ،شتر و مرغ) از
شدت
گمرک به داخل کشور وارد شده است.این موضوع به ّ
نیزدر حال شایع شدن و افزایش است.بیشترین حیوانات
وارداتی «سگ» به خصوص سگ های کوچک هستند.
••دولت بهار نوشت  :وکیل محمود احمدی نژاد با ارسال
نامهای خطاب به نمایندگان مجلس  ،به آثار مخرب رفتار
سیاسی دادستان دیوان محاسبات هشدار داد و توجه آنان
را به اقدام بایسته برای صیانت از جایگاه مجلس و نهادهای
وابسته جلب کرد.
••افکار نیوز نوشت  :دست دادن نوید محمدزاده با داور
زن جشنواره فیلم ونیز خبرساز شد .نوید محمدزاده جایزه
بهترین بازیگر بخش افقها را برای فیلم «بدون تاریخ ،بدون
امضا» از جشنواره ونیز به دست آورد.
••رویداد  24نوشت  :ترقی عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه با انتقاد از اظهارات اخیر مهدی چمران درباره حزب
متبوعشگفت:آقایچمرانجزونیروهایمسنیمحسوب
میشود که دیگر تــوان تجزیهوتحلیل مسائل سیاسی
کشور را نــدارد و این افــراد باید جای خود را به نیروهای
جوانی بدهند که اشــراف بیشتری به مسائل سیاسی و
جامعهشناختی در کشور دارند.مهدی چمران ،رئیس
شورای شهر تهران در دوره گذشته در گفتوگویی حضور
مصطفی میرسلیم ،گزینه حزب موتلفه از کاندیداهای
ریاست جمهوری را که موفق به کسب  400هزار رأی شد،
به سخره گرفت.
••نامه نیوز نوشت  :ســردار رســول سناییراد معاون
سیاسی سپاه با اشاره به بیانیه رسمی سپاه با مضمون
اعالم آمادگی این نهاد جهت کمکرسانی به مردم مظلوم
میانمار ،گفت :عالوه بر این موضوع که ورود مستشاری
ایران به سوریه و عراق ،پس از درخواست دولتهای رسمی
این دو کشور صورت گرفت ،نباید از نظر دور نگه داریم
که شرایط جغرافیایی ایران و میانمار بسیار متفاوتتر از
شرایط مجاورت جغرافیایی ایران با سوریه و عراق است.
در این که اقلیت مسلمان میانماری مورد ظلم و ستم قرار
میگیرند و از سوی حاکمیت میانمار نوعی آپارتاید علیه
آن ها اعمال میشود ،شک و تردیدی نیست اما باید به این
موضوع توجه داشته باشیم که در برهه کنونی میان مذاهب
اسالم و بوداییت تنش ایجاد نشود.
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نتانیاهو در حالی به آمریکای التین چشم دوخته است که این سفر در ادامه نقشه راه این رژیم جعلی برای پیشبرد
اهداف شوم خود در منطقه غرب آسیا انجام می شود .پایگاه خبری الوقت در تحلیلی با اشاره به سفر اخیر نتانیاهو
به آمریکای جنوبی ،نوشت :هدف از سفر دورهای نتانیاهو جلب نظر مساعد متحدان است ،متحدانی که در درون
با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کنند و تحت فرمان ایاالت متحده نیز هستند ،تا در محافل بینالمللی
ن فلسطینی ها بکاهند و اجرای برنامه
کنار این رژیم بایستند و از فشار جامعه جهانی بر تلآویو به دلیل اشغال سرزمی 
هایی (مانند شهرک سازی) این رژیم در آینده را تسهیل کنند .در ادامه این تحلیل تأکید شده است :وضعیت نامساعد
اقتصادی کشور های هدف در این سفر ،بسترها را مهیا ساخته است تا رژیم صهیونیستی بتواند با ارائه بسته های
مالی و اقتصادی روزنه ای را برای نفوذ به کشورهای آمریکای التین باز کند .همان طور که نقش و حضور آمریکا در
کشورهای آمریکای التین و نفوذ در آن ها غیرقابل انکار است ،مسئله نفوذ و دخالت رژیم صهیونیستی نیز در اکثر
کشورهای آمریکای التین بسیار جدی است .در این باره از حمایت کشورهای مکزیک ،کلمبیا ،شیلی و پرو از پیوستن
اسرائیل در ائتالف اقیانوس آرام به عنوان ناظر سخن به میان آورده میشود ،حمایتی که می تواند ازسوی جبهه
سلطه(امپریالیسم) استقبال شود ،براین اساس ،نوع سیاست صهیونیستها در منطقه آمریکای التین به گونهای
است که کام ً
ال با سیاستهای توسعهطلبانه آمریکاییها در این منطقه هماهنگ است.

چهارمین کنفرانس ایران و اروپا تحت عنوان 'داووس ایران' با
محور'تجارتپایداروپایبندیبهبرجام'باحضورنمایندگانی
از دولت ایران ،سفیران کشورهای اروپایی در ایران و شرکت
های ایرانی و خارجی در روزهای 11و 12مهر در شهر زوریخ
سوئیس برگزار میشود .به گــزارش ایرنا ،بر اساس اعالم
متصدیان این برنامه' ،محمد خزاعی' معاون وزیر اقتصاد و
دارایی و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی
و فنی ایــران' ،منصور معظمی' معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران' ،مهدی کرباسیان' معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سید کاظم سجادپور معاون
وزیر خارجه ازجمله سخنرانان این کنفرانس دو روزه خواهند
بود .عالوه بر این ،مدیران ارشد شرکتهایی ازجمله ایران
ایر ،سایپا و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز در این
مراسم حضور خواهند داشت .برگزارکنندگان این کنفرانس
میگویندکهاینبرنامه،بزرگتریناجتماعتصمیمگیرندگان
و رهبران تجاری ایران و اروپا تاکنون است که به دستاوردهای
اقتصادی برجام ،تعهدی روشن دارد .سومین گردهمایی
ایرانواروپاسالگذشتهنیزدرزوریخ،باهدفقدرتبخشیدن
به فعاالن بخش خصوصی ایرانی بــرای ایجاد شبکههای
ارتباطی و همکاری اقتصادی با فعاالن و صاحبنظران
اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا ،برگزار شد.
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