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اخبار
اقتدار امروز کشور مرهون مقاومت
است نه مذاکره

رئیس قوه قضاییه به اتفاقات اخیر در منطقه
اشاره کرد و گفت :اقتداری که از سپاه دیدیم،
کارآم��دی دفاع��ی بود .به منوی��ات رهبری
گ��وش داد و نتای��ج آن را دیدیم .به گزارش
دانشجو ،حجت اسالم س��ید ابراهیم رئیسی
در همای��ش قوه قضائیه برگزار ش��د ،گفت:
تمام تالشهای صورت گرفته در س��الهای
اخیر قوه قضائیه را ارج مینهیم .امید اس��ت
هم��ه قض��ات در ای��ن چهل س��ال تالش
کرده و خدمت با اخالص کرده باش��ند .وی
افزود :چنانچه رهبری فرمودند :استوار بودن
دادگس��تری بر فقه اسالمی باید رقم بخورد.
تالشهایی که در یک سال اخیر انجام شده
است برای ارتقای دستگاه قضا تالشی دارای
اجر و پاداش الهی اس��ت .رئیس قوه قضائیه
تصری��ح کرد :با همه تالشهایی که تاکنون
انج��ام ش��ده در گام دوم انقالب باید تحولی
در خور صورت گی��رد .رئیس قوه قضاییه به
اتفاق��ات اخیر در منطقه اش��اره کرد و گفت:
اقتداری که از س��پاه دیدیم ،کارآمدی دفاعی
بود .در این حوزه ب��ه منویات رهبری گوش
داده و نتای��ج آن را دیدی��م .طاهر قضیه آن
اس��ت که امروز مقاومت م��ا جواب میدهد.
امروز مقاومت و نه مذاکره جواب میدهد.
سناریوی تحریمی آمریکا برای تعبیه
شرایط مذاکره و امتیازگیری است

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس،
معتقد است :سناریوی آمریکا برای تحریمهای
مکرر ایران این است که ما را مجدد پای میز
مذاکره بکش��اند و امتیازگیری کند .نصراهلل
پژمانفر در گفتوگو ب��ا خانهملت در واکنش
به تحریم اخیر مقامات آمریکا علیه جمهوری
اس�لامی ایران ،گفت :اقدام جدیدی از سوی
آمریکا صورت نگرفته اس��ت ،ملت ما با این
ادبیات س��خیف آشنا هستند ،این نوع ادبیات
نتوانس��ته ملت ما را از مسیر خود باز بدارد و
از صحنه خارج کند .وی با تأکید بر مقاومت
و ایس��تادگی مردم ایران در مقابل فشارهای
آمریکا ،تصریح کرد :همانطور که از س��ایر
تحریمها عب��ور کردیم ،ای��ن تحریم را هم
پشت سر خواهیم گذاش��ت ،نقطه اوج فشار
آمریکا همین بوده و بعد از این فش��ارها را در
قالب حرف ادامه میدهند .جمهوری اسالمی
در این وضعیت باید ایستادگی و مقاومت کند،
مق��ام معظم رهبری پیش از این فرمودند که
«ما نه جنگ و نه مذاکره میکنیم» ،مس��یر
کش��ور باید «مقاومت» باشد زیرا دشمن در
تالش اس��ت تا ما را مجدد پای میز مذاکره
بکشاند و امتیازگیری کند .پژمانفر معتقد است:
همه این سناریوها برای تعبیه شرایط مذاکره
اس��ت ،باید بر استراتژی مهم نظام جمهوری
اسالمی ایران یعنی مقاومت ایستادگی کنیم،
پیروزی به موجب این مقاومت همانند گذشته
برای ملت رقم خواهد خورد.
پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران
هدف قرار گرفت

دبیر ش��ورای امنیت ملی روسیه بعد از دیدار
با «ج��ان بولتون» و «بنیامی��ن نتانیاهو» در
فلسطین اشغالی تأیید کرد که پهپاد جاسوسی
آمری��کا در حریم هوایی ایران هدف قرار داده
ش��ده اس��ت .به گزارش ف��ارس« ،نیکالی
پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه بعد
از دیدار با «جان بولتون» مش��اور امنیت ملی
کاخ س��فید و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی تأکید
کرد که ایران یکی از ش��رکای کلیدی روسیه
در مب��ارزه علیه تروریس��م اس��ت .نشس��ت
سهجانبه نخستوزیر رژیم صهیونیستی با دبیر
ش��ورای امنیت ملی روسیه و «مشاور امنیت
مل��ی آمریکا امروز (سهش��نبه) در فلس��طین
اش��غالی برگزار شد .این مقام روسیه به ساقط
شدن پهپاد جاسوسی آمریکا در حریم هوایی
ایران اشاره کرد و گفت« :بر اساس دادههای
وزارت دفاع روسیه ،ایران پهپاد آمریکایی را در
حریم هوایی خود هدف قرار داده شده است».
روز پنجش��نبه هفته گذشته ،پهپاد جاسوسی
آمری��کا در حری��م هوایی ای��ران مورد هدف
قرار گرفت و این در حالی اس��ت که مقامات
آمریکایی مدعی شدند که این پهپاد در حریم
هوایی بینالمللی هدف گرفته ش��ده اس��ت.
پاتروشف پس از این نشست سهجانبه در جمع
خبرنگاران به اتهاماتی که واشنگتن و تلآویو
در خصوص حادثه نفتکشها در دریای عمان
به ایران وارد کرده بودند ،گفت« :در خصوص
حمله به نفتکشها تحقیق کنید .ما اتهامات
(علیه ایران) در خصوص حمله به نفتکشها
را قبل از تحقیق نمیپذیریم».

افزایش رفت و آمد اروپاییها نشاندهنده دست برتر تهران است
خارجه س��ؤال کردم که اروپاییها اصرار دارند
ایران در برجام بماند یا مس��ئوالن کشورمان
که وی پاسخ داد اروپاییها تأکید جدی دارند.
بر این اساس به آقای ظریف پیشنهاد شد در
تهران بماند تا اروپاییها به کشورمان بیایند که
خوشبختانه این درخواست امروزه محقق شده
و نش��ان میدهد که ایران دست برتر را دارد.
وی با اش��اره به اینک��ه اروپاییها در مواجه با
برجام خیان��ت و نقض عهد کردهاند از این رو

عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت
خارج��ی مجلس اعتق��اد دارد افزایش رفت و
آمد اروپاییها به تهران بیانگر داش��تن دست
برتر کش��ورمان در مواجه با برجام است .جواد
کریمی قدوس��ی در گفتوگو با خانهملت در
خصوص سفر معاون خاورمیانه وزارت خارجه
انگلیس به ایران و ابراز امیدواری وی مبنی بر
راهاندازی هر چه سریعتر سازوکار مالی موسوم
به اینس��تکس ،گفت :دو ماه قبل از وزیر امور

رفت و آمدهایشان به کشورمان افزایش یافته
اس��ت ،ادامه داد :به وضوح میتوان مش��اهده
کرد اروپاییهای متکبر به کش��ورهایی مانند
ایران به دید جهانسومی نگاه میکنند از این
رو زمانی به کشورمان میآیند که دست برتر
را داشته باشیم که روند کنونی تأییدکننده این
امر است .این نماینده مردم در مجلس دهم با
بیان اینکه اروپاییها تصور میکنند هنوز روزنه
امیدی برای پایبندی صرف ایران به توافقنامه

برجام وجود دارد ،اظهار کرد :این مهم در حالی
است که تاکنون دست خالی به کشورهایشان
برگشتهاند زیرا تأمین منافع برجامی خواست و
اراده ملت ایران است .عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه
راهاندازی اینستکس نسبت به تعهدات برجامی
اروپاییها ناچیز است ،افزود :در واقع اروپاییها
تعهداتی مانند تس��هیل فروش نفت و فلزات
گرانبها ،فروش هواپیما ،روش فناوری ایمنی

الریجانی هر جا دلش میخواهد
مجلس را دور میزند

هس��تهای ،تسهیل مبادالت مالی ،لغو تحریم
تمام بانکه��ای اروپایی علیه ایران و غیره را
نسبت به کشورمان در برجام برعهده دارند که
باید آنها را محقق کنند و توجه به این امر مانع
میشود که ایران در برجام بماند.

اصالحطلبان در مجلس هم قافیه را باختند

فراکسیون َتکراری؛ شریک ناکامیهای دولت

گ�روه سیاس�ی :فراکس��یون امی��د که با حمای��ت و توجیه
ناکارآمدیه��ای دولت ،همه جایگاههای اس��تراتژیک خود
را در مجلس از دس��ت داده اس��ت ،ام��روز نمیداند دربرابر
ه��واداران خ��ود اعالم پی��روزی کند یا شکس��ت را بپذیرد
زمزمههای برگزاری آخرین انتخابات هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی در حالی آغاز شد که محمدرضا عارف عزم
خود را برای کاندیداتوری ریاس��ت مجلس جزم کرده بود و
مخالفتهای پزشکیان و مطهری دو سهمیه این فراکسیون
در هیئت رئیس��ه مجلس و بخش��ی از بدنه فراکسیون هم
نتوانس��ت عارف را از سودای ریاست مجلس منصرف کند.
به گفته احمد بیگدلی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید،
ش��خص آقای عارف تصمیم جدی برای ورود به انتخابات
ریاس��ت مجلس داش��ت .پیش از برگزاری انتخابات هیئت
رئیسه مجلس بیگدلی پیش بینی کرد« :در صورت نامزدی
آقای عارف برای ریاس��ت مجلس باالی  ۹۰درصد جایگاه
آقای مطهری در هیئت رئیس��ه مجلس به خطر میافتد».
امی ِد امیدیها به ریزش آرا الریجانی در فراکسیون نمایندگان
والیی بود ،ارزیابی آنها این بود که بخشی از بدنه فراکسیون
والیی از عملکرد الریجانی در ریاست مجلس ناراضی است
و به همین دلیل در انتخابات ریاس��ت هیئت رئیسه مجلس
یا رأی س��فید میدهند یا به ع��ارف رأی میدهند .ارزیابی
فراکس��یون امید از تعداد این نمایندگان  ۲۵تا  ۳۰نفر بود اما
این حدس و گمان اش��تباه از آب درآمد و آرزوی آرا س��فید
نتوانست کرسی ریاس��ت را سهم عارف کند .نه تنها عارف
نتوانست در آخرین سال دوره دهم به کرسی ریاست مجلس
تکیه بزند بلکه مطهری هم کرسی نایب رئیسی را از دست
داد.
وزن کش�ی سیاسی فراکس�یونها در مجلس؛ امیدیها

علی رغم اکثریت باختند

اما اصالحطلبان س��ناریوی دیگری را نیز آماده کرده بودند،
رضا انصاری عضو کمیته انتخابات فراکس��یون امید پس از
شکس��ت این فراکسیون در انتخابات هیئت رئیسه مجلس
اظهار داش��ت« :معرفی نامزد برای ریاس��ت مجلس برای
اصالحطلبان بازی دو سر برد بود زیرا اگر عارف رئیس میشد
ریاست مجلس را در اختیار داشت و میتوانست اعتماد را به
بدنه اصالحطلب بازگرداند ،با عدم پیروزی ایشان در انتخابات
هیئت رئیسه هم مشخص ش��د اصالح طلبان اقلیت را در
مجلس دهم در اختیار دارند و عملکرد ضعیف مجلس دهم
به پای اصالحطلبان و حامیان دولت نیست ».اما عبدالرضا
هاش��م زائی عضو دیگر فراکس��یون امید دیدگاهی مخالف

«ب��ه اعتقاد من ،نام��زدی آقای ع��ارف در انتخابات هیئت
رئیس��ه و س��ناریویی که در بحث هیئت رئیسه تعریف شد،
خطای استراتژیک بود؛ این خطای استراتژیک در انتخابات
کمیسیونها نیز تأثیرگذار بود».

سیاسیترین عضو فراکسیون امید ،رئیس اقتصادیترین

کمیسیون مجلس

نظر انصاری دارد .او معتقد است« :فراکسیون امید نسبت به
سایر فراکسیونها ،تعداد بیشتری عضو دارد اما هر زمان که
فراکسیون والیی و فراکسیون مستقالن با هم ائتالف کردند،
امید نتوانس��ته اکثریت را کسب کند ».نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی میگوید« :با ائتالف فراکسیون
نمایندگان والیی و مستقالن ،فراکسیون امید ،آقای مطهری
را از دس��ت داد و با از دس��ت دادن مطهری ،وزن سیاس��ی
فراکسیون در مجلس کاهش یافت ».در این میان نمیتوان
تأثی��ر پیامهای پنهان و آش��کار دول��ت در حمایت از علی
الریجانی را کتمان کرد .به گفته برخی اعضای فراکس��یون
امید دولت تمایل داش��ت الریجانی بر کرسی ریاست تکیه
بزنند؛ ش��اید ترس روحانی از تالش اصالحطلبان برای جدا
کردن راهش��ان از اعتدالیون در صورت قدرت یافتن در بدنه
حاکمی��ت ،موجب این حمایت ش��د .به گفته بیگدلی عضو
شورای مرکزی فراکسیون امید« ،با توجه به روندی که دولت
در  ۳س��ال گذشته داشته اس��ت به نظر میرسد به ریاست
الریجانی بر مجلس تمایل بیش��تری دارد .شخص روحانی
گرایش بیشتری به الریجانی دارد تا به عارف» پس از باخت
اصالحطلب��ان در انتخابات هیئت رئیس��ه مجلس نوبت به
برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونها رسید .انتخابات
هیئت رئیسه کمیسیونها تحت تأثیر انتخابات هیئت رئیسه
مجلس قرار گرفت .مهدی ش��یخ عضو فراکسیون امید در
تحلیل این موضوع گفت« :تغییراتی که در کمیسیونهای
مجلس در مورد ریاست اعضای فراکسیون امید رخ داد ،ناشی
از اتفاقات در انتخابات هیئت رئیس��ه مجلس بود .عدهای از

نمایندگان با جریانهای سیاس��ی همراهی میکنند که در
مجلس قدرت و قوت بیشتری دارند».

انصراف عارف از نامزدی برای ریاست کمیسیون آموزش

برای جلوگیری از تَکرار شکست علنی

به گفته محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش مجلس،
محمدرضا عارف که در اجالس��یه س��وم ب��ه عنوان رئیس
کمیس��یون آموزش انتخاب شده بود« ،تا ظهر روز یکشنبه
 ۲۶خرداد در حال رایزنی با نمایندگان برای کس��ب ریاست
کمیسیون آموزش بود اما دو ساعت مانده به انتخابات هیئت
رئیس��ه کمیس��یون ،از نامزدی برای ریاست این کمیسیون
انصراف داد تا خاطره شکس��ت در انتخابات هیئت رئیس��ه
مجلس برای او تَکرار نشود ».بدین ترتیب رئیس فراکسیون
امید کرس��ی ریاست کمیسیون آموزش را نیز از دست داد و
محمدمهدی زاهدی عضو فراکسیون والیی مجداد ریاست
کمیسیون آموزش را برعهده گرفت .فراکسیون امید همچنین
ریاس��ت کمیسیون فرهنگی را نیز واگذار کرد و احمد مازنی
جای خود را به جمشید جعفرپور عضو فراکسیون والیی داد.
اما انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی ،هماوردی دیگر میان دو فراکس��یون والیی و امید
بود؛ نبردی که با شکس��ت س��نگین امید به پایان رس��ید.
حشمت اهلل فالحت پیش��ه رئیس کمیسیون امنیت ملی و
نامزد مورد حمایت فراکسیون امید برای ریاست کمیسیون
امنیت جای خود را به مجتبی ذوالنور عضو فراکسیون والیی
داد .رمضانعلی سبحانیفر عضو فراکسیون امید و سخنگوی
حزب اعتدال و توس��عه در مورد علل این شکست میگوید:

در این میان همه شکس��تهای امید ،ریاس��ت کمیسیون
اقتصادی به سیاسیترین عضو فراکسیون امید یعنی الیاس
حضرتی رسید و محمدرضا پورابراهیمی استاد اقتصاد دانشگاه
ته��ران ج��ای خود را به قائ��م مقام حزب اعتم��اد ملی که
هیچ س��ابقه اقتصادی در رزومه او وجود ندارد ،داد .ماجرای
انتخاب حضرتی برای ریاست کمیسیون اقتصادی این بود
که فراکس��یون والیی و مستقالن لیستی را برای انتخابات
هیئت رئیسه کمیسیون انتخاب کرده بودند اما با وعدههای
حضرتی این لیست زمین خورد و وی هم به وعدههای خود
عمل نکرد .از س��وی دیگر علی نوبخت عضو فراکس��یون
امید هم توانس��ت ریاست کمیس��یون بهداشت را در رقابت
با حسینعلی ش��هریاری عضو فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس ،تصاحب کند.

توهم پیروزی یا س�ناریویی برای جلوگیری از شکس�ت

تَکرار

در ای��ن می��ان تیت��ر روزنامهه��ای اصالح طل��ب پس از
شکستهای بزرگ فراکس��یون امید در مجلس جالب بود.
روزنام��ه اعتماد تیتر «بازگش��ت امید» را ب��رای این باخت
بزرگ انتخاب کرد و توهم پیروزی را به اوج خود رساند .این
روزنامهها در مورد عدم ریاست عارف بر کمیسیون آموزش
ترجیح دادند سکوت کنند و برخی از سایتهای اصالحطلب
نیز تیتر زدند «عارف نیامد» .برخی اعضای فراکسیون امید
عل��ت از دس��ت دادن جایگاههای اس��تراتژیک در مجلس
دهم را ناش��ی از خطای استراتژیک عارف در نامزدی برای
ریاست مجلس میدانند .اما سید حسین نقوی حسینی عضو
فراکسیون والیی علت شکست فراکسیون امید در انتخابات
هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونهای تخصصی را «حمایت
بیش از حد این فراکسیون از دولت و ناکارآمد کردن مجلس»
میداند و معتقد است« :این فراکسیون حتی در مواردی که
انتقادات نمایندگان به دولت را به حق و درس��ت میدانست،
از دول��ت حمایت کرد و وجهه دولتی گرفت ».وی میگوید:
«دخالت دولت در انتخابات کمیسیونها و تالش برای رأی
آوردن اعضای فراکس��یون امید موجب شد این فراکسیون
جایگاه قبلی خود را در میان نمایندگان از دست بدهد».

رئیسجمهور:

رئیس جمهور با بیان اینکه اخیراً آمریکاییها،
س��ردرگم ش��ده و کارهای عجیب و غریب
انج��ام میدهند که ت��ا به ح��ال در دنیای
سیاس��ت س��ابقه نداشته اس��ت ،گفت :آنها
دچ��ار ناتوان��ی ذهنی ش��دهاند و امروز کاخ
س��فید دچار معلولیت ذهنی شده و نمیداند
چه کاری انجام میده��د .به گزارش حوزه
دولت خبرگزاری تس��نیم ،حجتاالس�لام
حس��ن روحانی امروز در جمع مدیران نظام
سالمت با اشاره به تحریمهای آمریکا گفت:
کار آمریکا تحریم نیس��ت ،کار ضدبش��ری
است ،فعالیتهایی علیه حقوق بشری است
و تمام ملت ایران را تحریم کرده است .وی
افزود :خوشبختانه کارهایی که امروز آمریکا
انج��ام میده��د بهمعنای شکس��ت قطعی

کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است

آمریکاست و در این زمینه تردید ندارم وگرنه
هیچ آدم عاقلی ای��ن کار را انجام نمیدهد،
یعن��ی در هیئت حاکمه و کاخ س��فید یک
سرخوردگی عجیبی بهوجود آمده است ،آن
هم سردرگمی بزرگ ،سرخورده شدند چون
هرکاری میکنند به نتیجه نمیرس��ند چون
توقعش��ان این بود که کش��ور را ظرف  2یا
 3ماه بهه��م میریزد .رئیسجمهور تصریح
کرد :آنها در همه داستانها سرخورده شدند،
س��رخورده ش��ده بودند و اخیراً سردرگم هم
ش��دند ،کارهای عجیب و غریبی میکنند و
من تا اآلن یاد ندارم کس��ی و کش��وری از
این دس��ت کارها کرده باش��د ،این بهخاطر
سردرگمی بزرگی است دچار ناتوانی شدهاند.
روحان��ی با بیان این مطلب که کاخ س��فید

دچار معلولیت ذهنی ش��ده اس��ت به انهدام
پهپاد جاسوسی آمریکا اش��اره کرد و افزود:
از نظر نظامی کش��ف پهپاد مشکل است و
آسان نیس��ت .پهپاد به دلیل شرایط راداری
و آیرودینامیک بودن ،کشفش آسان نیست.
وی اضاف��ه ک��رد :وقتی پهپادش��ان فضای
س��رزمینی کش��ور را نق��ض میکن��د و در
دقایق اول با واکنش ما روبرو میش��ود آنها
را عصبانی میکند ،بیشتر هم از این عصبانی
هستند که با س��امانه داخلی آن را سرنگون
کردی��م نه باس��امانه اس  300و یا مش��ابه
آن .موش��ک و رادارش ساخت ایران است،
یعن��ی با رادار ایرانی س��رچ و الک کردیم و
با موش��ک ایرانی آن را هدف ق��رار دادم و
این کار عظیم و بزرگی است .ما دست همه

آنهایی که این صنعت داخلی را ایجاد کردند
در وزارت دفاع و دس��ت همه آنهایی که در
سپاه از آن بخوبی استفاده کردند میبوسیم
که کاری عظیم انج��ام دادند .رئیسجمهور
در ادامه س��خنانش با اش��اره به ادعای کاخ
سفید در تحریم مقام معظم رهبری اشاره و
خاطرنشان کرد :هیچ حکومتی اگر یک ذره
خرد و تدبیر داشته باشد نمیآید باالترین مقام
یک کشور آن هم نهتنها مقام سیاسی ،بلکه
مقام دین��ی ،اجتماعی و معنوی نه یک فرد
که فقط رهبر ایران است بلکه رهبر عاشقان
ایران انقالب اس�لامی ،مسلمانان و شیعیان
در جهان اس�لام و در سراسر جهان است را
تحریم کند .وی اضافه کرد :این همه مردم
در عراق پاکستان ،سوریه ،لبنان ،افغانستان،

کویت ،عراق و در سایر کشورها چه شیعه و
غیر ش��یعه عالقمند و عاشق و مطیع مقام
معظم رهبری هس��تند و آمریکاییها آنقدر
عقلش��ان را از دست دا دهاند که میخواهند
رهبری یک کشور را تحریم کنند که ایشان
به آمریکا نیاید؛ خوش��مزه اس��ت! ما شما را
راه نمیدهی��م بع��د میگویید ش��ما نیایید؟
رئیسجمهور گفت :میگوین��د میخواهیم
اموال رهبری را تصرف کنیم! اموال او یک
حس��ینیه و یک خانه ساده است .رهبران ما
که مثل رهبران بقیه کش��ورها نیس��تند که
در حسابهای خارجیش��ان میلیاردها پول
داش��ته باش��ند که بخواهید آنها را تحریم و
تصرف کنید.

ریابکوف:

الوروف:

تحریمهای جدید ثابت میکند آمریکا قصد مذاکره با ایران را ندارد

روسیه با اتهامزنی بیاساس به ایران مخالف است

معاون وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد ،با وجود
ادعای واش��نگتن درباره آمادگی برای مذاکره
ب��ا تهران ،تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
عدم عالقهمندی واقعی آنها به گفتوگو را ثابت
کرده ،چراکه تنها تجدیدنظر در سیاست کنونی
میتواند امکان مذاکره را فراهم کند .به گزارش
گروه بینالملل خبرگزاری تس��نیم« ،س��رگئی
ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روس��یه در
گفتوگو ب��ا خبرگزاری «ت��اس» اعالم کرد،
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران که از روز
دوش��نبه اعمال شده ،گویای عدم عالقهمندی
واش��نگتن به گفتوگ��و با تهران اس��ت .این
دیپلم��ات بلندپایه تأکید کرد« :ای��ن اقدامات
محدودکننده بیسابقه نشان میدهد که پشت
اظهارات مقامات آمریکایی درباره عالقهمندی
آنه��ا به گفتوگو با ایران چی��زی وجود ندارد.
واقعیت این اس��ت ک��ه آنها دائم�� ًا عالئمی را
میفرس��تند که واش��نگتن ب��رای گفتوگو با

تهران آماده است ،در حالی که مذاکره با نشان
دادن سالح و پنهان کردن هدف اصلی ممکن
نیس��ت .آمریکا باید در خطمشی خود در جهت
اعمال فش��ار حداکثر بر ایران تجدید نظر کند
و تنه��ا در این صورت ممکن اس��ت شانس��ی
برای پیشبرد سازنده گفتوگوها بهوجود آید».
معاون وزیر خارجه روس��یه همچنین تأیید کرد
که امکان برگزاری نشس��ت س��ران روسیه و
آمریکا در حاش��یه نشست س��ران گروه  20در
اوس��اکای ژاپن وجود دارد ،ریابکوف در پاسخ
به س��ؤالی در این باره گفت« :اکنون میتوان
گفت بهاحتمال زیاد چنین نشستی ممکن است
برگزار ش��ود» .پیش از این مقامات کاخ سفید
اعالم کردن��د که دونالد ترامپ قص��د دارد در
دیدار خود با والدیمیر پوتین در حاشیه نشست
سران گروه  20در ژاپن ،درباره مسائل پیرامون
ایران ،اوضاع اوکراین ،کنترل تسلیحات و بهبود
روابط دوجانبه گفتوگو کند.

وزیر خارجه روس��یه با انتقاد از تحریمهای تازه آمریکا علیه
ایران ،گفت :مس��کو با اتهامزنی بیاس��اس به ایران درباره
حادثه نفتکشها در دریای عمان ،مخالف است .به گزارش
گروه بینالملل خبرگزاری فارس« ،سرگئی الوروف» اظهار
کرد :روس��یه با اتهامزنی به ایران در قضیه حادثه برای چند
نفتکش در دریای عمان مخالف است .به نوشته خبرگزاری
«اینترفک��س» ،الوروف که در واکنش به تحریمهای تازه
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران صحبت میکرد ،گفت
مسکو مخالف این است که بدون هرگونه مدرک و سندی
ایران به نقشآفرینی در حادثه نفتکشها متهم ش��ود .وی
گفت روسیه خواستار تحقیقات مستقل در مورد این حادثه
اس��ت .وی افزود« :مواردی که ب��رای اثبات نقش ایران در
حمله به نفتکشها ارائه شده را نمیتوان به عنوان مدرک و
مستند به حساب آورد .دو هفته پیش ،همزمان با سفر «آبه
شینزو» نخس��توزیر ژاپن به تهران ،رسانهها اعالم کردند
دو نفتکش که اتفاقا مالک یک��ی از آنها ژاپنی بوده ،دچار
آتشس��وزی شدهاند .آمریکا بالفاصله پس از این حمالت،
ایران را عامل حمله به این نفتکشها متهم کرد ،با این حال

حتی برخی از متح��دان نزدیک آمریکا از جمله توکیو ،این
ادعا را رد کردهاند .وزیر خارجه روس��یه در بخش دیگری از
صحبتهایش با اشاره به تحریمهایی که دیشب علیه دفتر
مقام معظم رهبری و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی وضع ش��د ،گفت این تحریمها «ناراحتکننده»
است و نشانگر شکلگیری یک «سناریوی بد» است .وی
همچنین گفت تحوالت ای��ن روزها ،یادآور اقدامات آمریکا
پیش از تهاجم به عراق در س��ال  ۲۰۰۳میالدی اس��ت .در
هفتههای گذش��ته دولت آمریکا با اعمال چند دور تحریم
جدید ،تالش برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران و
اعزام نیروی نظامی به منطقه غرب آسیا ،تنشها در منطقه
را افزایش داده اس��ت .این کشور همچنین چند حادثه برای
نفتکشها در دریای عمان را به ایران نس��بت داده است .در
آخرین مورد از اقدامات تحریکآمیز آمریکا ،پنجشنبه هفته
گذشته یک فروند پهپاد این کشور وارد حریم هوایی ایران
شد .در واکنش به این اقدام ،سامانه پدافند هوایی جمهوری
اسالمی ایران این پهپاد را پس از چند بار هشدار ،هدف قرار
داده و ساقط کرد.

نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای
اس�لامی گفت :آق��ای الریجانی هر جادلش
خواست مجلس را دور میزند؛ در بحث برجام
هم عجله کردن��د و آن را ظرف  ۲۰دقیقه به
تصویب رساندند .به گزارش فارس ،حسینعلی
حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینش��هر در
مجلس شورای اسالمی در تذکری که در حین
بررس��ی طرح جزئیات اعاده اموال نامش��روع
مس��ئوالن و اجرای اصل  ۴۹قانون اساس��ی
گفت :الریجانی هر جا دلش خواست مجلس
را دور میزند و این را میگویم تا ثبت ش��ود.
وی با تأکید بر اینکه عجله کار شیطان است،
اف��زود :این عجله در بح��ث برجام هم وجود
داش��ت و متأس��فانه برجام را ظرف  ۲۰دقیقه
تصویب کردند .نماینده مردم شاهینشهر در
مجلس شورای اس�لامی تصریح کرد :اجازه
ندادند پیشنهادات در حین بررسی برجام مطرح
ش��ود .حاجیدلیگانی در پایان گفت :عجله و
تصویب  ۲۰دقیقهای برجام مملکت را به این
روز درآورده است!
اروپا با سیاسیکاری درصدد خریداری
زمان در مواجه با برجام است

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجل��س اعتق��اد دارد اروپاییه��ا با
سیاسیکاری درصدد خریداری زمان در مواجه
با برجام هستند .محمدجواد جمالینوبندگانی در
گفتوگو با خانهملت در خصوص سفر معاون
خاورمیان��ه وزارت خارجه انگلی��س به ایران و
ابراز امیدواری وی مبنی ب��ر راهاندازی هر چه
سریعتر س��ازوکار مالی موسوم به اینستکس،
گفت :اروپاییها نش��ان دادند که قصدی برای
علمیکردن تعهدات برجامی خود ندارند .نماینده
مردم فس��ا در مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :باید یادآور ش��د برخی از مقامات اروپایی
طی چند مدت گذش��ته بارها بی��ان کردند که
نمیتوانند معجزه کنند و برخی دیگر نیز حتی
تهدیدهایلفظیراعلیهکشورمانمطرحکردند.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد اروپاییها با
سیاسیکاری درصدد خریداری زمان در مواجه با
برجام هستند ،ادامه داد :این مهم در حالی است
که خوشبختانه موضعگیری مقامات وزارت امور
خارجه کش��ورمان در مقابل آنها مناسب بوده
است .این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره
به اینکه انگلیسیها همواره با کشورمان مشکل
داشتهاند ،اظهار کرد :در گذشته سفیر انگلیسیها
برای پادشاه کشورمان تعیین تکلیف میکرد اما
امروزه حتی وزیر امور خارجه آنها هم نمیتواند
ح��رف زور علیه ایران را بیان کند .نایب رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اسالمی افزود :به نظر میرسد رفت و
آمدهای اروپاییها برای جلوگیری از بازگشت
کش��ورمان به سطح غنیس��ازی  20درصد و
برداشتن سطح محدودیت غنیسازی است زیرا
در گذش��ته وقتی ایران در این جایگاه فعالیت
میکرد موجب شد تا آنها سر میز مذاکره حاضر
و برجام منعقد شود.
تقسیم کار رسانهای میان ترامپ و
ایرانیان فراری برای تهدید ایران

عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس
معتقد است رسانههای آمریکایی و معاند ایرانی
با حضور مس��تقیم ترامپ قص��د ایجاد جنگ
روانی علیه ای��ران دارند .ابوالفضل ابوترابی در
گفتوگو با خبرنگار خبرگ��زاری خانه ملت با
اش��اره به بازی رس��انهای ترامپ بعد از انهدام
پهپاد آمریکایی از سوی ایران اشاره کرد و گفت:
پیش از این اتفاق آمریکاییها مدام پیامهایی از
طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس میدادند
که قرار اس��ت برخی نقاط ایران را مورد هدف
ق��رار دهند .نماینده مردم نجفآباد در مجلس
شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد:
پی��ش از این تهدیدها نیز درخواس��ت مذاکره
داشتند اما وقتی هوشیاری ملت ایران را دیدند،
توئیتهای��ی مبنی بر حمله به ایران منتش��ر
کردند و این اقدام از سوی دولتمردان آمریکایی
و همدستان آنها که برخی ایرانیان مقیم آمریکا
هس��تند صورت گرف��ت .وی اف��زود :در حال
حاضر تقسیم کاری میان دولتمردان آمریکایی
و ایرانیان فراری مقیم آمریکا که دارای رسانه و
مخاطب هستند صورت گرفته و با سوءاستفاده
ابزاری از فضای مجازی قصد دارند کش��ورها
را نس��بت به ایران بدبی��ن کنند که اگر زمانی
حمله نظامی نیز صورت گرفت ،توجیهی داشته
باشند .ابوترابی ادامه داد :امروز ترامپ به چنان
دریوزگی افتاده که وقتی دید جمهوری اسالمی
از پیامهای تهدیدآمیز مبنی بر حمله نظامی به
ایران نمیهراسد ،نگران شده و خودش پیامی
صادر کرده که به خاطر حس انساندوستی بوده
است که انهدام پهپاد جاسوسی آمریکاییشان
را با حمله به ایران تالفی نکرده اس��ت .عضو
فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد :تقسیم کاری
که میان رس��انههای ایرانی معاند و آمریکایی
ص��ورت گرفته در واقع برای ایجاد یک جنگ
روانی اس��ت و خود ترامپ نی��ز در این حوزه
دست دارد.

