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اخبار
پاسخی سخت و کوبنده در انتظار
تهدیدکنندگان امنیت کشور است

رئی��س س��تادکل نیروه��ای مس��لح گفت:
بیشک پاسخی س��خت و کوبنده در انتظار
کس��انی خواهد بود که قصد دارند به امنیت
کش��ور و مرزها آسیب برس��انند .به گزارش
مهر ،سرلش��کر محمد باقری در ادامه بازدید
از خطوط مرزی ش��مال شرق کشور در جمع
علما و روحانیون شیعه و سنی ،بزرگان قبایل
و مرزداران این منطقه ش��امل ارتش ،س��پاه،
نی��روی انتظامی و بس��یج در ی��گان مرزی
تایب��اد حضور یاف��ت .وی پ��س از بازدید از
یگانهای حاض��ر در یگان مرزی تایباد طی
س��خنانی کوتاه ،اظهار داش��ت :امروز کشور
م��ا با حضور مردم و علم��ای انقالبی اعم از
اهل تسنن و تشیع و نیروهای مسلح کشور با
داشتن فرماندهان شجاع و فهیم و رزمندگانی
بصیر و دالور هرگونه توطئه دش��منان علیه
امنیت پایدار این مرز و بوم را خنثی میکنند.
سرلشکر باقری در پایان تأکید کرد :بیشک
پاس��خی س��خت و کوبنده در انتظار کسانی
خواهد بود که قصد دارند به امنیت کش��ور و
مرزها آسیب برسانند.
پنج کاندیدای حقوقدان شورای
نگهبان مشخص شدند

عضو هیئت رئیس��ه مجل��س از معرفی پنج
کاندیدا برای حضور در ش��ورای نگهبان خبر
داد .احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگو با آنا ،از
معرفی پنج کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان
به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و اظهار کرد:
آقای��ان هادی طحاننظی��ف ،محمد دهقان،
عل��ی غالمی ،محمدحس��ن صادقی مقدم و
مرتضوی کاندیداهای معرفی شده به مجلس
هس��تند .عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه از میان این پنج کاندیدا
سه نفر برای حضور در شورای نگهبان انتخاب
میش��وند ،ادامه داد :کاندیداهایی که انتخاب
شوند ،جایگزین محسن اسماعیلی ،نجاتاهلل
ابراهیمیان و سام سوادکوهی خواهند شد .به
گفته امیرآبادیفراهانی این انتخابات این هفته
باید در دستور صحن مجلس قرار گیرد چون
حکم سه نفر حقوقدان شورای نگهبان تا ۲۲
تیر بیشتر اعتبار ندارد.
اعضایشوراینگهبانواردصفبندیهای
سیاسیوجناحینمیشوند

دبیر ش��ورای نگهبان گفت :فقها و حقوقدانان
ش��ورای نگهبان در اعمال وظیفهش��ان وارد
صفبندیهای سیاس��ی و جناحی نمیشوند.
به گ��زارش مه��ر ،آیتاهلل احم��د جنتی دبیر
ش��ورای نگهبان در نطق پیش از دستور خود
ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میالد امام
رضا (ع) ،یاد و خاطره سه عضو فقید این شورا
حضرات آیات :هاشمیش��اهرودی و مؤمن و
آقای علیزاده را گرامی داش��ت .وی در ادامه با
اشاره به در پیش بودن سالروز تشکیل شورای
نگهبان به وظایف این شورا اشاره و خاطرنشان
کرد :ش��ورای نگهب��ان ضامن اس�لامیت و
جمهوریت نظام اس�لامی است و وظیفه مهم
س�لامت قانون بر عهده این نهاد اس��ت .دبیر
ش��ورای نگهبان وظیفه مهم دیگر این ش��ورا
را نظ��ارت بر انتخابات برش��مرد و تأکید کرد:
همواره شورای نگهبان سه اصل رعایت شرع
مقدس ،قانون و اخالق را مدنظر قرار داده و در
زمینه نظارت بر انتخابات نیز همینگونه عمل
کرده و میکند .آیتاهلل جنتی با بیان اینکه در
فرآیند انتخابات و بررسی صالحیتها عمل به
مر قانون همواره مدنظر ما بوده است ،تصریح
ّ
کرد :اگرچ��ه حجم باالی ثبتنام و بررس��ی
صالحیتها به دلیل نقص قانون در بازه زمانی
کوتاه توان زیادی از شورای نگهبان میگیرد،
اما این شورا با دقتنظر به وظیفه قانونی خود
عمل میکند .وی افزود :همانگونه که پیشتر
اع�لام کردهایم ش��ورای نگهبان در بررس��ی
صالحیتها برای کس��انی که صالحیتش��ان
تأیید نمیشود حق اعتراض قانونی قائل بوده
و آماده شنیدن نظرات آنها است .دبیر شورای
نگهبان در همی��ن زمینه تأکید کرد :فقهای و
حقوقدانان شورای نگهبان در اعمال وظیفهشان
وارد صفبندیهای سیاسی و جناحی نمیشوند
و نظر ش��خصی خود را اعمال نمیکنند بلکه
مالک آنها عم��ل به وظیفه قانونی اس��ت.
آیتاهلل جنتی در پایان ب��ا قدردانی از مردم به
دلیل حمایت مستمرش��ان از نظام اسالمی در
طول چهل سال گذشته ،گفت :با هدایتهای
رهبر حکیم انقالب و بصیرت مثالزدنی مردم
انقالب��ی همواره بر مش��کالت فائ��ق آمده و
توطئههای دش��منان را خنثی کردهایم که در
این مقطع نیز مش��کالت را پشتسر خواهیم
گذاشت.

وظیفه قوه قضاییه برخورد قاطعانه با فساد است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه وظیفه
قوه قضاییه برخورد قاطعانه با فساد است
گفت :ب��ا همه وجود اج��ازه نخواهیم داد
اهل فس��اد در کش��ور ج��والن دهند .به
گزارش دیار آفتاب ،حجتاالس�لام سید
ابراهیم رئیس��ی در سفر اس��تانی خود به
اس��تان مرکزی ب��ا تأکید ب��ر اینکه این
تفکر مقاومت و تالش میتواند در عرصه
اقتصادی و آس��یبهای اجتماعی نیز رقم

بخ��ورد اظهار کرد :برخی از آس��یبهای
اجتماعی زیبنده نظام اس�لامی نیست و
م��ردم را رنج میده��د و میتواند اینها
نباشد .مبارزه با فساد همیشه مطرح بوده
است اما با توجه به اینکه احساس کردیم
که مردم و دلسوزان انقالب تحمل شنیدن
فسادها و مشکلها را ندارند مبارزه با فساد
را بهعنوان دستور کار خود قراردادیم .وی
بیان کرد :بر همه اس��ت که در این حوزه

فعال باش��ند .بر دولت است که به اصالح
س��اختارهای فس��ادزا بپردازد .بر مجلس
اس��ت که اصالح قوانی��ن دارای منفذ که
منجر به سو استفاده فرصتطلبان میشود
را در دس��تور کار قرار دهد .و قوه قضاییه
نیز مسئولیت برخورد قاطعانه با فساد را بر
عهده دارد .رئیس قوه قضاییه با اشاره به
اینکه وظیفه قوه قضاییه برخورد قاطعانه
با فساد است ادامه داد：مصمم هستیم که

با کمک مردم و با نگاه خانواده ش��هدا در
این می��دان گام برداریم .به موفقیت خود
در ای��ن حوزه یقی��ن داری��م چراکه این
حرکتها و نظام اس�لامی ب��ر پایه خون
شهداس��ت .خون��ی که متص��ل به خون
حضرت ثاراهلل اس��ت و خداون��د از خون
شهدا نمیگذرد .وی عنوان کرد :روزبهروز
ب��ر رونق این انقالب افزوده خواهد ش��د.
باید گفت این جهل زدایی در دنیا از خون

مصر توقیف کشتی ایرانی در کانال
سوئز را تکذیب کرد

ش��هدای ماست .و بیداری یکی از برکات
خون شهید است و آنچه در عالم و منطقه
اتفاق افتاده به برکت خون شهداس��ت .با
همه وجود اجازه نخواهیم داد اهل فس��اد
در کشور جوالن دهند.

روباه پیر نتیجه خباثتش در جبلالطارق را در تنگه هرمز میبیند

اسکورت جنگی کشتیهای انگلیس از ترس ایران

گروه سیاسی :پس از آنکه نیروی دریایی انگلیس یک
نفتک��ش حامل نفت ایران را هنگام گذر از تنگه «جبل
الطارق» توقی��ف کرد ،نیروی دریای��ی انگلیس از بیم
پاسخ ایران در حال اسکورت نفتکشهای انگلیسی در
حال تردد از تنگه هرمز است.به نوشته نشریه «تایم»،
کش��تی جنگ��ی «اچاماس مونتروس» روزسهش��نبه،
نفتکش انگلیس��ی «پسیفیک وویاجر» را هنگام گذر از
تنگه هرمز و ورود به دریای عمان ،اسکورت کرده است.
دادههای راداری نیز نش��ان میدهد که روز گذشته این
کشتی جنگی مس��تقر در بحرین ،هنگام گذر پسیفیک
وویاجر از تنگه هرمز ،سایه به سایه این نفتکش حرکت
کرده اس��ت.پایگاه «دیلی استار» هم با تایید این خبر،
به نقل از وزارت دفاع انگلیس نوشته است« :انگلستان
حض��ور دریایی دیرینه خود در خلی��ج [فارس] را ادامه
میدهد .ما به صورت مداوم در حال رصد اوضاع امنیتی
آنجا هس��تیم و متعهد به حف��ظ آزادی تردد منطبق بر
قوانی��ن بینالملل��ی هستیم».پس��یفیک وویاجر همان
نفتکش��ی اس��ت که این هفته توقف چندساعتهاش در
خلیج ف��ارس گمانهزنیهایی را در مورد آن ایجاد کرد.
اما نهایتا انگلیس اعالم کرد که این کش��تی مش��کلی
ندارد و توقف آن طبق برنامه از پیشتعیینشده صورت
گرفته اس��ت .این هفته پای��گاه «بلومبرگ» به نقل از
منابع مطلع نوشت نفتکشهای انگلیسی از بیم توقیف
ش��دن توس��ط ایران ،از ورود به تنگه هرمز خودداری
میکنند .بر اس��اس این گ��زارش ،نفتکش «بریتیش
هریتیج» که متعلق به ش��رکت «بریتی��ش پترولیوم»
در روزه��ای گذش��ته از حرکت به س��مت تنگه هرمز
خودداری کرده اس��ت .این نفتکش در حال حرکت به
س��مت پایانه نفتی بصره در جنوب عراق بوده ،اما روز
 ۶جوالی (۱۵تیرماه) ناگهان تغییر مسیر داد و در حال
حاضر در س��واحل عربستان س��عودی است .یک مقام
مطلع مدعی شده ش��رکت انگلیسی نگران است ایران
در اقدامی تالفیجویانه این نفتکش را توقیف کند .در
دو ماه اخیر ،دولت آمریکا با اقداماتی از جمله لغو کامل
معافیته��ای واردکنندگان نفت از ایران ،تروریس��تی
خواندن س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی و اعزام چند
هزار نیروی نظامی ،چند بمب افکن و یک ناو هواپیمابر
به منطقه خلیج فارس ،میزان تنش در منطقه را افزایش
داده است.واش��نگتن همزمان ح��وادث اخیر برای چند
نفتک��ش در دری��ای عم��ان را به ایران نس��بت داده و
اکنون نیز در تالش است به همین بهانه ائتالف نظامی
تازهای در خلیج فارس و دریای سرخ شکل دهد .هنوز
مش��خص نیست چه کشورهایی در این ائتالف شرکت
کنند ،اما به نظر میرس��د انگلیس که هفته گذش��ته بر
خ�لاف مقررات دریانوردی و با اس��تناد به تحریمهای
اتحادیه اروپا علیه سوریه یک کشتی حامل نفت ایران
را توقیف کرد ،گشتزنی نظامی در خلیج فارس را آغاز
کرده اس��ت« .جوزف دانفورد» رئیس س��تاد مش��ترک
نیروهای مس��لح آمریکا شب گذشته گفت واشنگتن در
حال بررس��ی طرحی اس��ت که تحت آن یک «ائتالف
نظامی بینالمللی» از آبراههای بینالمللی نزدیک ایران
و یم��ن «حفاظت کند».وی گف��ت« :ما در حال تعامل
با تعدادی از کشورها هس��تیم تا ببینیم آیا میتوانیم با
یکدیگر ائتالفی تشکیل دهیم که آزادی دریانوردی در
تنگه هرمز و باب المندب را تضمین کند».

حق��وق دریاها اقدام به توقیف آنها کند.نیروهای مس��لح
ایران بارها و در مقاطع مختلف نش��ان دادهاند که بر سر
حفظ منافع و مقابله با کوچکترین تجاوز به حریم دریایی،
هوایی و زمینی کش��ورکمترین گذشتی ندارد و این را در
دستگیری چندباره ملوانان نظامی آمریکا و انگلیس -که
میزان کمی وارد حریم دریایی ایران شده بودند -بخوبی
نش��ان داد.حاال هم جمهوری اس�لامی ایران این حق را
دارد تا بدون چشم پوشی بر کمترین تخلفات ،در راستای
برخورد متقابل با کشورهایی نظیر انگلیس ،سخت گیری
بیشتری کند.

روحانی :انگلیسیها آغازگر ناامنی در دریاها هستند و

تبعات آن را درک خواهند کرد

ت باز ایران برای توقیف کشتیهای انگلیسی در
دس� 

تنگهی هرمز

در روزهای گذش��ته ،برخی مقام��ات دولتی و نظامی نیز
صحبت از اقدام متقابل جمهوری اسالمی کردهاند ،حال
سوال اینجاست که ایران برچه اساس میتواند مانع از عبور
و مرور کش��تیهای انگلیسی و یا توقیف آنها در آبهای
تحت حاکمیت خود شود؟اگرچه جمهوری اسالمی ایران
توانمندیهای زیادی برای برخورد متقابل در اختیار دارد،
اما یک��ی از این اختیارات -که ع�لاوه بر امکان توقیف
کش��تیها می تواند دیگر ابزارهای حقوقی ما را نیز فعال
کند -مس��ئله برخورد با کشتیهای آالینده است.یکی از
خطراتی که امنیت و محیط زیست خلیج فارس و منطقه
تنگه هرمز را تهدید میکند ،آلودگی کش��تیهای حامل
نفت و مواد آالینده است که از این منطقه عبور میکنند؛
مسئلهای که کنوانس��یون حقوق دریاهای سازمان ملل
مصوب  1982در بخشی مجزا تحت عنوان «قوانین بین
الملل��ی و ملی قانون گذاری ب��رای جلوگیری ،کاهش و
کنترل آلودگی محیط زیست دریایی» به آن اشاره کرده
است .نظام عبور و مرور از تنگههای بینالمللی براساس
«قاعده عبور بیضرر» تنظیم میشود .یعنی درواقع حقوق
بینالملل ،بخشی از حاکمیت سرزمینی کشورهای ساحلی
را بهنفع جامعه جهانی محدود کرده و به کشتیهای سایر
کش��ورها حق عبور بیضرر میدهد .ماده  19کنوانسیون
در همین رابطه  7سرفصل را به عنوان عوامل مخل عبور
بیض��رر تعیین کرده که در صورت نقض هرکدام از این
موارد ،اماکن برخورد و حتی توقیف شناورها برای کشور
ذی نفع میس��ر است .این عوامل عبارتند از -1:تهدید یا
توس��ل به زور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا استقالل
سیاسی کش��ور س��احلی یا هرگونه روش دیگری که با
اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور مللمتحد مغایر
باشد -2.تمرین یا رزمایش نظامی با انواع تسلیحات-3.
گ��ردآوری اطالعاتی و اقدامات تبلیغاتی که به زیان امور
دفاعی و امنیتی کش��ور ساحلی باش��د -4.پرواز ،فرود یا
انتقال انواع سامانه های هوایی یا ادوات نظامی -5.پیاده
یا س��وارکردن کاال ،پول یا اشخاص ،برخالف مقررات و
قوانین گمرکی ،مالی ،بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی
و آلودگی عمدی و ش��دید مغایر ب��ا حقوق بینالملل-6.
ماهیگیری و انجام تحقیقات یا فعالیت مساحی -7اخالل

شمخانی در دیدار مشاور ماکرون:

استقاللاروپاگروکانآمریکاست

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گف��ت :آمریکا امروز
اس��تقالل اروپا را نیز به گروگان گرفته و کشورهای
اتحادیه اروپا باید برای دفاع از هویت و استقالل خود
در براب��ر یکجانبهگرایی آمریکا بایس��تند .به گزارش
«عصر ایرانی��ان» به نقل از دبیرخانه ش��ورای عالی
امنیت ملی ،علی ش��مخانی در دیار با «امانوئل بون»
مش��اور رئیسجمهوری فرانس��ه با انتقاد از بیعملی
کشورهای اروپایی برای اجرای تعهداتشان در برجام
و فق��دان اراده کافی برای مقابله با اقدامات تخریبی
آمریکا در این توافقنانه چندجانبه اظهار داشت :باتوجه
به عدم استفاده اروپا از فرصت یکساله اجرای تعهدات
یکطرفه از سوی ایران ،تصمیم قاطع کشور ما اجرای
تعهدات ،متناسب با اقدام متقابل طرفهای دیگر است
و زمان انجام اقدامات یکطرفه به پایان رسیده است.
وی ،اج��رای برنامه کاهش مرحله به مرحله تعهدات
هس��تهای را راهبرد غیر قابل تغییر ایران برش��مرد و
گفت :این مسیر در چارچوب بندهای  26و  36برجام
تا زمان تحقق کامل حقوق ایران ادامه خواهد یافت.
وی سیاس��ت فش��ار حداکثری آمری��کا را راهبردی
شکستخورده عنوان کرد و خاطرنشان ساخت :ایران
در عمل اثبات نموده که در ابعاد اقتصادی ،سیاس��ی
و دفاع��ی توانمندی و ظرفیت مدیری��ت و مقابله با
تنشها و چالشهای مختلف را دارد و با کش��وری با

این مشخصات نمیتوان با زبان زور سخن گفت .دبیر
شورای عالی امنیت ملی افزود :آمریکا امروز استقالل
اروپ��ا را نیز به گروگان گرفته و کش��ورهای اتحادیه
اروپا باید برای دفاع از هویت و استقالل خود در برابر
یکجانبهگرایی آمریکا بایستند« .امانوئل بون» مشاور
دیپلماتیک رئیسجمهوری فرانس��ه نیز در این دیدار
گفت :من بهعنوان میانجی به ایران نیامدهام و حامل
هیچگونه پیامی از س��وی آمریکا برای تهران نیستم.
وی با اشاره به آگاهی فرانسه از قدرت تابآوری ایران
در برابر فش��ارهای مختلف که طی  40سال گذشته
و عبور از تحریمهای مختلف به اثبات رس��یده است
خاطرنشان کرد :علیرغم میل ،اراده و اقدامات آمریکا،
قدرت ،نفوذ و جایگاه ایران طی  20س��ال گذشته در
معادالت منطقهای و بینالمللی رش��د قابل توجهی
داش��ته اس��ت .مش��اور رییس جمهور فرانسه گفت:
امانوئل ماکرون بهدنبال دستیابی به ابتکارات مشترک
برای ایجاد آتشبس در جنگ اقتصادی آمریکا علیه
ای��ران بوده و معتقد اس��ت که این اق��دام به کاهش
تنشهای رو به تزاید در منطقه منجر خواهد شد .وی
در پایان اضافه کرد :با توجه به نقش و اثرگذاری غیر
قابل انکار ایران در منطقه ،پاریس عالقمند به تداوم
گفتگو و همکاری با ایران برای مدیریت بحرانهای
جاری در سوریه ،یمن ،عراق و لبنان است.

در سیس��تمهای ارتباطی یا سایر تجهیزات یا تاسیسات
کش��ور ساحلی و سایر فعالیتهایی که بههرنحو با عبور،
رابطه مستقیم ندارد.حاال جمهوری اسالمی ایران الاقل
با اس��ناد به  2مورد می تواند مانع عبور و مرور کش��تی
های خارجی -از جمله انگلیس��ی -شده و یا حتی اقدام
به توقیف آنها بکند.یکی از این موارد ،آالیندگی کش��تی
های تجاری و حتی نظامی اس��ت.امروزه اکثر قریب به
اتفاق کش��تی های نفتکش و کشتی های بزرگ تجاری
دچار مش��کالت عدیده فنی هس��تند که آثار زیان باری
در حوزه محیط زیس��ت در پی خواهند داشت.جمهوری
اس�لامی ای��ران می تواند بر همین اس��اس مانع عبور و
مرور آنها ش��ده و یا در صورت بی توجهی ،ش��ناورهای
متخلف را توقیف کند.ایران در س��ال  54قانون حفاظت
دری��ا و رودخانههای م��رزی از آلودگی با مواد نفتی را به
تصویب رساند .براس��اس ماده  2این قانون ،آلوده کردن
رودخانههای مرزی و آبهای داخلی و دریای س��رزمینی
ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتیها
و خواه توسطسکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از
ثابت و شناور) و خواه توسط لولهها و تأسیسات و مخازن
نفتی واقع در خش��کی یا دریا ممنوع است.درصورتی که
آلودگی به واسطه بیمباالتی یا بیاحتیاطی باشد ،نیروی
دریایی ایران به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم
صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی ،در صورتی که
وس��یله آلودهکنند ه نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد
س��ایر منابع آلودهکننده از ادامه عملی��ات آنها جلوگیری
به عمل خواهد آورد .کما اینکه جمهوری اس�لامی یک
ب��ار در س��ال  92اقدام به توقیف یک نفتکش��ی هندی
کرد که محیط زیس��ت را آلوده میک��رد .موضوع دیگر،
بن��د  2در ماده  19کنوانس��یون درخص��وص «گردآوری
اطالعات��ی و اقدامات تبلیغاتی که ب��ه زیان امور دفاعی
و امنیتی کش��ور س��احلی» اس��ت.یکی از دالیل حضور
ش��ناورهای فرامنطقهای (نظیر انگلیس ،آمریکا ،فرانسه
و  )...در آبه��ای جنوبی ایران ،جم��ع آوری اطالعات از
طریق س��امانه های مختلف راداری ،شنود و جمع آوری
اطالعات اس��ت که این موض��وع از طرق مختلف انجام
ش��ده و طبیعتا برخی مش��کالت را برای کشور ها ایجاد
میکند .لذا نیروی دریایی جمهوری اس�لامی ایران این
ح��ق را دارد که با توجه به مواد کنوانس��یون بین المللی

حجتاالس�لام حسن روحانی در جلس��ه هیأت دولت،
اظهار داش��ت :دش��من به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه
اس��ت و از ای��ن رو به فضای کش��ورمان تجاوز کرد که
البته با پاس��خ قاطع مواجه ش��د و از سوی دیگر به طور
نیابتی ،کش��تی نفتکش ایران��ی را توقیف کردند که کار
بس��یار سخیف و غلطی انجام دادند.روحانی خاطر نشان
کرد :انگلیس��یها در آبهای سرزمینی اسپانیا به ناروا این
کش��تی را توقیف کردند در حالی که خودش��ان در این
ل الطارق اشغالگر هستند چرا که
س��رزمین و منطقه جب 
این سرزمین متعلق به اسپانیا است و دولتی اشغالگر که
به ن��اروا در این منطقه حضور دارد این کار س��خیف را
انجام داده اس��ت و این در حالی اس��ت که مردم اسپانیا
هم از این کار انگلیس اعالم انزجار دارند.رئیس جمهور
با بیان اینکه اقدام انگلیسیها کاری بسیار سخیف ،غلط
و اش��تباه بود و ب��ه زیان آنها اس��ت ،تصریح کرد :همه
باید تالش کنیم که در س��طح جهان ،خطوط کشتیرانی
از امنیت کامل برخوردار باش��د و به انگلیسیها گوشزد
میکنم که ش��ما آغازگر ناامنی هس��تید و تبعات آن را
بعداً درک خواهید کرد.وی اظهارداشت :البته ممکن است
انگلیسیها به دس��تور آمریکا و یا آنچه که گروه «ب»
نامیده میش��ود این کار را کرده باش��د که البته باز هم
اقدام غلط و اش��تباهی اس��ت .ضمن اینکه میدانیم که
در داخل انگلس��تان شرایط انس��جام ندارد و بهم ریخته
است و دولت و پارلمانی به طور منسجم وجود ندارد .اما
در عین این سراس��یمگی و بهمریختگی ،توقیف کشتی
نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.
روانچ�ی :انگلی�س نفتک�ش ای�ران را آزاد نکند باید

منتظر عواقبش باشد

مجید تختروانچی نماینده جمهوری اس�لامی ایران در
سازمان ملل در مصاحبه با بیبیسی تأکید کرد :اروپاییها
باید برای جبران خس��ارات تهران ناش��ی از تحریمهای
ایاالت متحده ،اقدامات بیش��تری را انجام دهند ،در غیر
ای��ن صورت ایران به لغو محدودیتهای اعمالش��ده بر
تولید سوخت هس��تهای در چارچوب برجام ،ادامه خواهد
داد.وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد :ایران فع� ً
لا در توافق
هس��تهای با قدرتهای جهانی باقی خواهد ماند .نماینده
ایران در سازمان ملل اظهار داشت :اگر انگلیس نفتکش
ایرانی توقیفش��ده در س��واحل جبلالطارق را آزاد نکند،
این مس��ئله تبعاتی را برای لندن بههمراه خواهد داشت.
تختروانچی افزود :ایران توافق هستهای را نقض نکرده
است ولی در توافق هس��تهای مفادی وجود دارد که اگر
سایر طرفها به تعهدات خود عمل نکرده و آن را نقض
کنند ،ایران نیز میتواند اقدامات الزم را انجام دهد.

عضوکمیسیونامنیتملیمجلس:

اروپاییهابهدنبالوقتکشیبهنفعآمریکاهستند

عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس با بیان اینک��ه اروپاییها در برجام به دنبال
وقتکش��ی به نفع آمریکا هستند ،گفت :جمهوری
اسالمی منافع ملی خود را به دولتهایی که تاکنون
به هی��چ یک از تعهدات خود عم��ل نکردهاند ،گره
نمیزند .کمال دهقان��ی فیروزآبادی در گفتوگو با
خانه ملت ،با اشاره به اعالم جزئیات گام دوم کاهش
تعهدات برجامی از س��وی جمهوری اسالمی گفت:
ایران سیاست اصولی و درستی در مقابل  4+1اتخاذ
کرده و از این به بعد با برنامه عملیاتی و بدون هیچ
صبر اس��تراتژیکی مسیر خود را طی میکند .وی با
بیان اینکه اروپاییها در برجام به دنبال وقتکشی به
نفع آمریکا هس��تند ،تصریح کرد :این در حالی است
که زمان برای ما بس��یار ب��اارزش بوده و نمیتوانیم
شرایط اقتصادی و منافع کشور را به دولتهایی که
تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردهاند،
گره بزنیم .نماینده مردم تفت در مجلس با بیان اینکه
باید فضای دیپلماسی و مذاکره را حفظ کنیم ،عنوان
کرد :از سوی دیگر باید در تصمیمگیری اقتدار داشته
باش��یم چراکه جامعه جهانی نیز قطع ًا این حق را به
ایران میدهد که در راس��تای منافع خود عمل کند.
وی با اش��اره به این مطلب که جمهوری اس�لامی
هم��واره به برجام و قوانین بینالملل��ی پایبند بوده،

اظهار داش��ت :ایران هرگز از این مس��یر دور نشده
و گزارشه��ای آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی نیز
این موضوع را تأیید میکند ،این در حالی اس��ت که
کشورهایی همچون آمریکا و متحدان آن به قطعنامه
الزامآور س��ازمان ملل و برجام پایبند نبودند .دهقانی
فیروزآبادی در ادامه با یادآوری اینکه برجام برای به
رسمیت شناختن حق اس��تفاده صلحآمیز از فناوری
هس��تهای و برداش��تن موانع تحریمی تصویب شد،
بیان داشت :جمهوری اسالمی برای رفع نگرانیهای
جامعه جهانی حاضر به پذیرش برخی محدودیتها
ش��د اما در مقابل انتظار داشتیم تحریمها به صورت
تمام و کمال برداشته شده و مبادالت تجاری انجام
پذیرد که البته اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
وی همچنین طرح پیش��نهادی اروپا برای تبادالت
مالی ( )INSTEXرا یک ش��وخی تلخ توصیف و
تصریح کرد :اینس��تکس بنا به درخواست اروپاییها
مورد بررس��ی قرار گرفت اما انتظارات ما را برآورده
نمیکند از این رو هیچ مذاکرهای برای این موضوع
با اروپاییها نخواهیم داش��ت .معیار ارزیابی ما برای
اجرای برجام ،اقدامات عملی طرفهای اروپایی بوده
و انتظار روشن ایران همان چیزی است که در متن
برجام تصریح ش��ده و چیزی خارج از این چارچوب
قابل قبول نیست.

رئیس اداره کانال سوئز اخبار منتشر شده درباره
جلوگیری از عبور یک کش��تی ایرانی حامل
نفت به س��وریه از این کانال را تکذیب کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس،
«مهاب ممی��ش» رئیس اداره کانال س��وئز
ضمن تکذیب اخبار مربوط به توقیف کشتی
ایرانی حامل نفت به س��وریه ،گف��ت« :اداره
کانال سوئز به آزادی کشتیرانی بینالمللی در
این کانال پایبند است و به همه کشتیها اجازه
عبور از این کانال جز در شرایط مشخص ،داده
میشود» .طبق گزارش کانال «صدی البلد»
مصر ،ممیش افزود« :نمیتوان هیچ کشتی را
از عبور از کانال س��وئز منع کرد؛ تجارت نفت
و تجارت س�لاح هر دو مشروع است» .وی
همچنین گفت که ممانعت از عبور کشتیها
در دو حال��ت رخ میده��د :نخس��ت اینک��ه
ابالغیهای از سازمان ملل دریافت کرده باشیم
و دوم اینکه کش��تی حامل م��واد غیرقانونی
باش��د .بنابر این گزارش ،مطاب��ق با معاهده
قسطنطنیه ،اداره کانال سوئز ملزم است آزادی
کشتیرانی در این کانال و عبور امن کشتیها
از این کانال را تأمین کند مگر اینکه کشتی در
حال عبور از این کانال حامل پرچم کشوری
باشد که در حالت جنگ با مصر است.
سکوت آمریکا درباره خاشقجی
شرمآور است

گزارش��گر ویژه سازمان ملل میگوید آمریکا
باید اطالعات قتل خاش��قجی را علنی کرده
و پاس��خی در خ��ور به گزارش ارائه ش��ده از
سوی این نهاد بدهد .به گزارش مهر به نقل
از رویترز« ،اگنس کاالمارد» گزارش��گر ویژه
سازمان ملل میگوید آمریکا باید به گزارش
این نهاد درباره قتل جمال خاشقجی واکنشی
درخور نش��ان دهد حال آنکه «س��کوت» در
می��ان گزینهه��ای پیش رو نیس��ت .وی در
ای��ن باره افزود :باید در این باره با صدای بلند
صحبت کرد ح��ال آنکه این مقدار هم کافی
نیست .باید وارد عمل شد .کاالمارد همچنین
خواس��تار انجام تحقیقات از سوی اف بی آی
شد .گفتنی است وی در ماه میالدی گذشته
(ژوئ��ن) گزارش��ی  ۱۰۱صفح��های ارائه داد
و تأکی��د کرد مرگ جمال خاش��قجی منتقد
سعودی که در کنسولگری عربستان واقع در
اس��تانبول اتفاق افتاد؛ قتلی خارج از چارچوب
قضایی بوده و اینکه محمد بن سلمان ولیعهد
س��عودی و دیگر مقام��ات بلندپایه ریاض ،از
مظنونین اصلی تلقی میشوند .این در حالی
است که آمریکا به بهانه حفظ رابطه راهبردی
با عربستان در این باره سکوت اختیار کرده و
از متهم کردن ولیعهد سعودی طفره میرود.
ب��ه گفته کاالم��ارد ،آمریکا آنگون��ه که باید
همکاری نمیکند و بای��د اطالعات پیرامون
قتل خاشقجی را علنی کند.
اگر کاهش تعهدات برجامی نبود
مکرون به روحانی زنگ نمیزد

یک تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی و متخصص
مطالعات آمریکا گفت :اگر ایران همین روند را
آغاز نمیکرد ،اینستکس ناقصالخلقه هیچگاه
ش��کل نمیگرفت و تلف��ن روحانی از طرف
مکرون هیچگاه زنگ نمیخورد .س��یدمحمد
مرن��دی در گفتگو با دانش��جو در خصوص
گام دوم جمهوری اس�لامی در مسیر کاهش
تعهدات برجامی گفت :اگر ایران همین روند را
آغاز نمیکرد ،اینستکس ناقصالخلقه هیچگاه
ش��کل نمیگرفت و تلف��ن روحانی از طرف
مکرون هیچگاه زنگ نمیخورد .وی با تأکید
براینکه جمهوری اس�لامی باید همین مسیر
را ادام��ه دهد گفت :ما باید به تدریج تعهدات
خود را کاهش دهیم تا به اروپا فشار وارد شود
و باالخ��ره آنها به تعهدات خود عمل کنند.
مرندی با اش��اره به اقدام مناس��ب و به جای
جمهوری اسالمی در انهدام پهپاد جاسوسی
آمریکا گفت :مطمئن ًا در کشور عدهای بودهاند
که زمان سرنگونی پهپاد آمریکا که به منظور
جاسوس��ی به مرزهای ایران آمده بود اعتقاد
داشتند نباید آن را سرنگون کنیم و این اقدام
فقط آمریکاییها را جسورتر میکند ،اما زمانی
که این پهپاد سرنگون شد آمریکا عکسالعمل
خاصی نش��ان نداد ،چ��ون فهمید جمهوری
اسالمی در عزم خود جدی است .این تحلیلگر
مس��ائل سیاس��ی با تأکید براینکه در مسئله
برجام و هس��تهای نیز باید روش عمل ما به
همین ش��کل باشد گفت :در خصوص برجام
نیز بای��د اقدامات جمهوری اس�لامی جدی
باش��د و ما روند خروج خود از تعهدات برجام
را ادامه دهیم تا اروپا به این نتیجه برس��د که
بای��د راهکار عملی در قبال ای��ران ارائه دهد.
این متخصص مطالعات آمریکا با اش��اره به
برگزاری جلسه هفته آینده وزرای خارجه ۴+۱
گفت :این جلسه نیز از اهمیت باالیی برخوردار
است ،اما اینکه در چند روز و چند هفته آینده
چه قدر جلو برویم و میزان غنیسازی را تا چه
حد افزایش دهیم مسئلهای تخصصی است،
ام��ا آهنگ خروج از برجام یا کاهش تعهدات
برجامی باید ادامه یابد.

