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اخبار
نجفی به زندان بازگشت

رئیسکل دادگس��تری اس��تان تهران با بیان
اینکه حک��م قصاص در م��ورد محمدعلی
نجفی منتفی شده ولی در مورد جنبه عمومی
محکومیت نامبرده به قوت خود باقی است از
بازگش��ت وی به زندان خب��ر داد .به گزارش
«عصر ایرانیان» به نقل از دادگستری استان
ته��ران ،محمدجواد حش��متی از بازگش��ت
محمدعل��ی نجفی ب��ه زندان خب��ر داد .وی
اذع��ان کرد :برابر ضواب��ط و مقررات قانونی
هر چند با گذشت اولیای دم ،قصاص منتفی
شده اس��ت ولی در مورد جنبه عمومی جرم
قتل توسط دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد
ش��د .رئیسکل دادگس��تری اس��تان تهران
خاطرنش��ان کرد :محکومی��ت نامبرده بابت
نگهداری سالح غیرمجاز به قوت خود باقی
اس��ت و اش��د مجازات در این خصوص اجرا
میشود .بنا بر این گزارش ،محمدعلی نجفی،
شهردار پیشین تهران که متهم به قتل میترا
استاد (همسر دومش) است با رضایت خانواده
مقتول حکم قصاصش منتفی شد با این حال
وی در چهارش��نبه گذشته ( ۶شهریور ماه) با
تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.
رئیسجمهور با مردم صادق باشد

رئیسشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان
با بی��ان اینک��ه منک��ر اش��تباهات دولت در
سیاستگذاری در حوزه اقتصادی کشور نیست،
گفت :رئیسجمهور باید با مردم صادق باش��د.
به گزارش ف��ارس ،محمدرضا عارف در جمع
تعدادی از فعاالن اصالحطلب استان خراسان
رضوی با بیان اینکه منکر اشتباهات دولت در
سیاستگذاری در حوزه اقتصادی کشور نیست،
در عین حال گفت :موانع و مشکالتی که دولت
بر س��ر راه دارد باید توس��ط رئیس جمهور به
مردم گفته شود باید با مردم صادقانه صحبت
کرد و مطمئن��م اگر مردم در جریان فعالیتها
و موانع ق��رار بگیرند همراهی بهتری با دولت
خواهند داش��ت .وی با بیان اینکه بناس��ت تا
کاره��ای اصالحطلبان دیده نش��ود و گفتمان
اصالحات هدفگیری شده است ،خاطرنشان
کرد :فراکس��یون امید و س��ایر بخشهای در
اختیار اصالحطلبان عملکرد خوبی داشتهاند که
آن اقدامات میتوان به اصالح قانون
از جمل��ه 
کاهش مج��ازات اعدام و تابعیت فرزندان مادر
ایرانی اشاره کرد اما عدهای بنا دارند تا کارهای
اصالحطلبان دیده نشود و گفتمان اصالحات
هدفگیری شده است.
قانون ارتقای سالمت نظام اداری
دائمی میشود

عضو هیأت رئیس��ه مجلس با یادآوری هشت
سال اجرای آزمایش��ی قانون ارتقای سالمت
نظام اداری و مقابله با فسادی گفت :گفته شده
دولت به دنبال ارائه الیحه قانون دائمی است.
سید امیرحسین قاضی زادههاشمی در گفتوگو
با خانهملت ،در خصوص قانون ارتقای سالمت
نظام اداری و مقابله با فساد ،گفت :قانون ارتقاء
س�لامت نظام اداری و مقابله با فساد از سال
 1390به صورت آزمایش��ی در حال اجرا است
اما اخیراً گفته شده دولت به دنبال ارائه الیحه
قانون دائمی اس��ت .قانون ارتقاء سالمت نظام
اداری و مقابله با فساد ابتدا باید به قانون دائمی
تبدیل ش��ود و پس از آن ای��رادات ،ابهامات و
خألها اصالح ش��ود .وی افزود :اصالح قانون
آزمایشی امکانپذیر نیست لذا دائمی کردن این
قانون که یکی از قوانین مهم و تأثیرگذار است
باید انجام گیرد .دولت هنوز الیحه دائمی کردن
قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد
را به ما ندادند اما گفته ش��ده که در دستور کار
است.
ماشین جنگ دشمن از ترس در ۲۰۰
مایلی تنگه هرمز متوقف شده است

فرمانده پدافند هوایی ارتش گفت :دش��من از
ترس نیروهای مسلح ایران ماشین جنگ خود
را  ۲۰۰مایلی تنگه هرمز متوقف کرده است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،امیر سرتیپ
علیرض��ا صباحی فرد در پیش خطبههای نماز
جمعه تهران اظهار کرد :قطار پدافند هوایی در
ریلی قرار گرفته است که نمیتوان توقفی برای
آن نمیتوان متصور شد .دشمن در منطقه جنگ
را در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
با ش��دت دنبال میکند .هزینه تس��لیم بسیار
س��نگینتر از مقاومت است .اگر امروز آمادگی
و رصد بینقص به دش��من و برخورد قاطعانه
با دشمنان باعث پش��یمانی دشمن میشود و
ماشین جنگی خود را فاصله  ۲۰۰مایلی تنگه
هرمز متوقف کرده و جرأت وارد شدن به خاک
کشورمان را ندارد به واسطه هوشیاری نیروهای
مسلح به رهبری رهبر فرزانه کشومان است.

دولت  ۶سال اقتصاد و تولید کشور را معطل برجام کرد

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در
واکنش به سخنان رئیسجمهور گفت ۶ :سال
ب��ا مذاکره ،اقتصاد و تولی��د را معطل کردید،
اکنون تولیدکنندگان مسیر دور زدن تحریم
و صادرات به کشورهای همسایه را پیدا کردند
چرا جامعه را به انفعال میکشانید؟ ابوالفضل
ابوترابی در گفتگو با آنا ،با اشاره به صحبتهای
روحانی در همایش ارائه دستاوردهای دولت در
توسعه زیرساختهای روستایی مبنی بر اینکه

«اگر بدانم به یک جلس��های بروم و با کسی
مالقات کنم که کش��ور من آباد و مشکالت
مردم حل میشود دریغ نخواهم کرد!» اظهار
کرد :این صحبتها دوباره آدرس غلط دادن
به مردم اس��ت .آزموده را ب��ار دیگر آزمودن
خطای بزرگی اس��ت و لذا ما یک بار مس��یر
مذاکره را رفتیم و  ۶سال مردم ،اقتصاد و تولید
را معطل و فرصتسوزی کردیم و برجام هیچ
خروجی نداشت .این حرفها جامعه را شرطی

میکن��د و به س��مت رکود س��وق میدهد،
تولیدکنندگان کشور تازه دارند مسیر دور زدن
تحریم و صادرات به کش��ورهای همسایه را
پیدا میکنند چ��را باید با این حرفها جامعه
را به انفعال کش��اند؟ وی تصریح کرد :سال
گذش��ته که قیمت دالر  ۱۹هزار تومان شد
با توان داخل��ی و مدیریت آن را تقلیل دادیم
و ب��ه  ۱۱ه��زار و  ۵۰۰رس��اندیم ،اکنون که
مسیر درست را میرویم و بحمداهلل نتیجه هم

داده ،اشتباه است که با حرفهای حاشیهای
و آدرس غل��ط دادن دوباره فضای کش��ور را
شرطی کنیم و مردم را به لحاظ روانی معطل
نگه داریم که ببینند نتیجه این صحبتها چه
میش��ود! عضو کمیسیون قضائی و حقوقی
مجلس با اشاره به اینکه دولت یازدهم وقتش
به برجام تلف ش��د و کاری هم نکرد ،گفت:
نگاه به غرب و دست دشمن ،تفکر اشتباهی
اس��ت و باید اصالح ش��ود .باید نگاهمان به

جنگندههایروسیمانعادامهحمالت
هواییرژیمصهیونیستیدرسوریهشدند

داخل و تولید باش��د .چنین بحثهایی برای
این مطرح میش��ود که دولت در ساماندهی
اقتصاد ناکام مانده و دستاوردی ندارد ،بنابراین
با این بیانات به قول معروف قاش��ق خالی در
دهان مردم میگذارد.

بهانهتراشی جدید موگرینی :ساز و کار مالی اروپا زمان بسیار زیادی میبرد

آب پاکی «اینستکس» روی دست روحانی

گروه سیاسی :بعد از خروج آمریکا از برجام و
از بین رفتن این توافق ،اروپاییها برای نگه
داشتن ایران در برجام پیشنهادهای متعددی
را دادن ک��ه البته هیچ ک��دام از آنها تاکنون
عملی نشده اس��ت ،یکی از این پیشنهادها
که با تبلیغات گس��ترده هم��راه بود و باعث
ذوقزدگی دولتمردان ش��د س��از و کار مالی
اروپا یا با عنوان مختصر «اینستکس» بود،
س��از و کاری که کارشناس��ان از ابتدا نیز به
بیتأثی��ر بودن آن اذعان داش��تند اما همین
وعده بیتأثیر اروپا نیز با اسیر بدعهدیهای
آنها ش��ده و به اعتراف خودش��ان حاال حاال
قصد راهان��دازی آن را ندارند .بر همین مبنا
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا بعد از نشست غیررسمی وزرای
خارج��ه اتحادیه اروپا در «هلس��ینکی» در
ی��ک کنفرانس خب��ری در خصوص اجرای
«اینس��تکس» گف��ت« :اولی��ن معام�لات
اینس��تکس هنوز به اتمام نرس��یده است و
زمان میبرد و زمان بس��یار زیادی میبرد».
موگرینی بار دیگر ب��ر حفظ و اجرای کامل
برج��ام تأکید کرد و گفت« :موضع ش��فاف
و قاط��ع اتحادیه اروپا ب��ر حمایت از حفظ و
اجرای توافق هستهای ایران است و تمامی
اقدامات ممکن را برای عدم اشاعه هستهای
به کار میگیریم» .وی در پاس��خ به س��ؤال
خبرنگاری درب��اره طرح «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور فرانس��ه در خص��وص برجام
ادام��ه داد که اتحادی��ه اروپا به تالش برای
حفظ برجام ادامه میدهد و در همین راستا از
هرگونه پیشرفتهایی فراتر از این تالشها
اس��تقبال میکن��د .موگرینی توضی��ح داد:
«نقش من بهعنوان یکی از اعضای اتحادیه
اروپا ،محافظ��ت از اجرای کام��ل توافقات
موجود اس��ت و هر چیز قابل اعتماد دیگری
مورد استقبال قرار میگیرد و اتحادیه اروپا از
آن حمایت میکند» .رئیس جمهور فرانسه
طی هفتههای اخیر تمرکز زیادی روی ایران
داشته است و گفته میشود چندین پیشنهاد
به طرف آمریکایی و ایرانی ارائه کرده است.
ماکرون در حاشیه نشس��ت گروه  7که روز
شنبه تا دوش��نبه در فرانس��ه برگزار شد ،با
دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا درباره
پیشنهاداتش رایزنی کرده بود .وی در بخش
بعدی به منطقه خلی��ج فارس و تنشها در
این منطقه اش��اره کرد و گفت« :پیام اصلی
و مه��م اتحادیه اروپا در این خصوص ،لزوم
کاهش تنشها و دوری از تنشها و باز نگه
داشتن کانال گفتوگوها است .موضع ما بر
پای��ه احترام به نظم و قوانی��ن بینالمللی و
آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است».
ایران باید با قاطعیت گام س�وم کاهش

تعهدات برجام را هم بردارد

سیدقاس��م جاس��می ،عضو هیأت رئیس��ه
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس با یادآوری دستاوردهای گام اول و
دوم کاهش تعهدات برجام ،گفت :س��ازمان
ان��رژی اتمی به صورت کلی درباره افزایش
بدون محدودیت ذخایر اورانیوم غنی ش��ده،

کشورهای اروپاییها به خصوص انگلیس در
قبال ای��ران رخ نمیدهد زیرا اروپا و آمریکا
منافع مشترک زیادی دارند ،گفت :متأسفانه
رویک��رد اس��تکباری این کش��ورها س��بب
همس��ویی آمریکا و اروپاییها در دشمنی با
ایران شده است.

اروپا مایل است ایران ذیل برجام معطل

بماند

بازطراحی رآکتور تحقیقاتی و روند افزایش
تولید آب سنگین در مجتمع اراک اظهارنظر
کرده اس��ت و در جریان برداشتن گام دوم
نیز برنامههایی را اعالم کرد .نماینده مردم
کرمانش��اه در مجلس ش��ورای اس�لامی،
تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران نشان
داد همانطور که بارها اعالم کرده میتوان
به س��رعت به شرایط قبل از برجام بازگردد
و توان هس��تهای را بازیابی کند .وی افزود:
حق جمهوری اسالمی است که با توجه به
تعه��دات بینالمللی و پذیرفت��ن داوطلبانه
پروتکل الحاقی از فناوری هستهای استفاده
کند و اگر بیش از ای��ن طرفهای خارجی
برجام از خویش��تنداری ایران سوءاستفاده
کنن��د ،گامه��ای بعدی محکمت��ر و بلندتر
برداش��ته خواهد شد .جاس��می یادآور شد:
دول��ت نی��ز به همی��ن جهت ب��ه غربیها
یه��ا باید از
اولتیمات��وم داده اس��ت ،اروپای 
فرصتی که جمهوری اس�لامی به آنها داده
اس��تفاده و برادری خ��ود را ثابت کنند ،آنها
در اظهارنظرهای مختلف بیان کردند که به
برجام پایبندند اما در عمل گامی برنداشتند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی،
معتقد است :دس��تاوردهای گام اول و دوم
کاه��ش تعه��دات برجام موج��ب تکاپوی
اروپاییها ش��ده اس��ت اما به نظر میرسد
که بیش��تر به دنبال فشار مضاعف به ایران
باشند.
اروپاییها بای�د به تعهدات برجامی خود

جامه عمل بپوشانند

حشمتاهلل فالحتپیش��ه ،عضو کمیسیون
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با
اشاره به گامهای اول و دوم کاهش تعهدات
برجام گفت :گام اول و دوم کاهش تعهدات
برجام به رغم اینکه اتفاق محسوسی را در
بر نگرفت اما بخ��ش اعظم تعدیل مواضع
کش��ورهای غربی و آمریکا ناشی از این دو
گام بود بنابراین ایران باید گام سوم کاهش
تعهدات برج��ام را محکمتر بردارد .نماینده

مردم اس�لامآباد غرب در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،تصریح کرد :جمهوری اسالمی
از هم��ه ظرفیتهای  NPTب��رای احیاء
قابلیتهای هس��تهای کش��ور باید استفاده
کند زی��را بر اس��اس ظرفیتهای NPT
هیچ منعی برای رسیدن به همه قابلیتهای
هس��تهای قبل از برجام وجود ندارد .وی با
بی��ن اینک��ه گام س��وم کاه��ش تعهدات
وضعیت را محس��وس میکن��د ،افزود :گام
سوم کاهش تعهدات برجام همچنین قدرت
چانهزنی جمهوری اس�لامی ایران را ارتقاء
میده��د .امیدواریهایی ک��ه از چند هفته
قبل شکل گرفته نباید ما را فریب دهد که
گام س��وم با مالحظات دیپلماتیک برداشته
شود .فالحتپیش��ه معتقد است :گام سوم
کاهش تعهدات برجام باید برداشته شود تا
ما ش��اهد تعدیل بیش��تر مواضع غربیها و
آمریکاییها باش��یم ،متأسفانه آقای ترامپ
ایران را هنوز شبیه به کره شمالی میبیند،
بنابرای��ن در چنین ش��رایطی دیپلماس��ی
نمیتوان��د ش��کل بگیرد و اگر هم ش��کل
بگیرد دس��تاوردی برای جمهوری اسالمی
ایران ندارد .ای��ن نماینده مردم در مجلس
ش��ورای اس�لامی با یادآوری فعالیتهای
اخیر رئیسجمهور فرانس��ه پیرامون برجام،
تصریح کرد :تالشهای آقای ماکرون قابل
تقدیر است اما وی با کاستن تلخی مواضع
مقامات ای��ران و آمریکا و آرایش آنها قبل
از ارائه نمیخواهد دیپلماس��ی در گام اول
شکست بخورد .از سوی دیگر وی در داخل
فرهنگ سیاسی فرانس��ه صحبت میکند.
وی افزود :فرهنگ سیاسی فرانسه متفاوت
از بسیاری کشورها است ،سیاستمدارانی که
ظرفی��ت مذاکره با یکدیگر را دارند یا حتی
ظرفیت همکاری ب��ا وجود اختالف نظر را
داشته باشند در فرانس��ه محبوب میشود،
لذا سیاس��تمدارانی که ظرفی��ت گفتوگو
ب��ا مخالف را داش��ته باش��ند م��ورد تأیید
نظ��ام چن��د حزبی و رأی آور اس��ت .عضو
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی

مجلس شورای اس�لامی ،خاطرنشان کرد:
چنی��ن فضایی بی��ن ای��ران و آمریکا قابل
شکلگیری نیس��ت زیرا دولتمردان آمریکا
فضای اعتم��اد را به هم زدن��د که آخرین
ضرب��ه آن را هم آقای ترامپ زده اس��ت.
بنابرای��ن انتظار میرود ک��ه آقای ماکرون
و س��ایر دولتمردان اروپایی طرف برجام به
تعهدات خود جامه عمل بپوش��انند زیرا در
این صورت آمریکاییه��ا برای نزدیکی به
برجام تالش خواهند کرد.

اروپ�ا در عمل هیچ اقدامی ب�رای احیای

برجام انجام نداده است

فرهاد فالحتی ،عضو فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس با اش��اره ب��ه روابط اتحادیه
اروپ��ا ب��ا ای��ران ،اظه��ار داش��ت :علیرغم
ارتباط��ات اتحادی��ه اروپا با ای��ران و مطرح
شدن اینس��تکس ،اما اروپاییها همچنان از
سیاس��تهای آمریکا تبعیت میکنند .عضو
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اس�لامی با بیان اینک��ه اروپاییها به دنبال
شدت بخش��یدن به تحریمهای ضد ایرانی
هس��تند ،بیان کرد :پ��س از خروج آمریکا از
برج��ام ،تهران هیچ گون��ه رویکرد عملی و
مثبت��ی از اروپا در خص��وص اجرای مواضع
اعالمی آنها مش��اهده نکرده اس��ت .وی با
بیان اینکه وزیر خارجه ایران نیز بارها گفته
که اروپاییها به جز حرف ،هیچ اقدام عملی
را برای احی��ای برجام انجام ندادهاند ،افزود:
اروپاییها تعه��دات برجامی دارند و از منظر
حقوق بینالملل نیز متعهد به انجام اقداماتی
هس��تند که به آن متعهد ش��دهاند .فالحتی
با بی��ان اینکه اروپاییه��ا اکنون به صورت
ش��فاف و مش��خص در زمین آمریکا بازی
میکنن��د ،ادامه داد :اروپاییه��ا وارد کارزار
جنگ اقتص��ادی ش��دهاند و روابط تجاری
خود را ب��ا ایران به تبعیت از آمریکا به صفر
رس��اندهاند و حتی میتوان گفت با ش��دت
بیش��تری به جمهوری اسالمی ایران حمله
میکنند .نماین��ده مردم قائن��ات و زیرکوه
در مجل��س با بیان اینکه تغیی��ری در رویه

فواد ایزدی کارش��ناس مسائل بین الملل در
پاسخ به این سوال که آیا اروپا میتواند اقدام
عملیات��ی یا کار خاصی در زم��ان باقیمانده
ت��ا پایان گام دوم انج��ام دهد یا خیر ،اظهار
داش��ت :به اعتقاد من اروپاییها کار جدی،
اساس��ی و خاصی قرار نیس��ت انجام دهند،
آنه��ا عالقهمندند که ای��ران در برجام باقی
بمان��د چرا ک��ه محدودیتهایی ب��ر جامعه
و نظارته��ای گس��ترده من��درج در برجام
ب��رای برنامه هس��تهای ای��ران را خواهانند
و دغدغهه��ای خاصی هم نس��بت به انجام
تعه��دات خود ندارند.وی گف��ت :اروپا مایل
اس��ت که ایران را ذیل برجام معطل کند به
این نحو ک��ه ایران به تعهدات برجامی خود
عمل کن��د و طرف مقابل ،ب��ه طور خاص
اروپاییها ،نس��بت به انج��ام تعهدات خود
بیتفاوت باش��ند ،این شرایط ایده آل غربی
ها اس��ت و به دنبال حفظ آن هستند.ایزدی
بیان کرد :بیانیه شورای عالی امنیت ملی در
اردیبهشت مبنی بر برداشتن گام اول کاهش
تعهدات ای��ران در قالب برجام به معنای آن
است که ایران از شرایط موجود خسته شده
است و خواهان تغییر وضعیت فعلی است ،اما
اروپاییها میخواهند با انجام اقداماتی ،مانع
از کاهش تعهدات ایران در برجام شوند.این
کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد :به
نظر من مدت زمان در نظر گرفته شده برای
اروپایی ها که همان شصت روزه است خیلی
زیاد است ،شش روز کافی و مناسب بود .در
واقع وقتی طرف مقابل به زمان بیشتری نیاز
دارد که راهکارهایی را داش��ته باشد و برای
عملیاتی کردن آنها به زمان نیاز داشته باشد.
اما زمانی که اروپاییها نه راهکاری دارند و
نه تمایلی برای انجام تعهدات خود ،فرصت
شصت روزه زمان خیلی زیادی است.ایزدی
افزود :برداش��تن گام های اول و دوم ایران
باعث ش��ده اروپا تا حدی نس��بت به برجام
دغدغه مند شود که البته این هم به پشتوانه
برخی از اقدامات نظامی از جمله س��رنگون
ک��ردن پهپ��اد آمریکایی ،توقی��ف نفتکش
انگلیس��ی و مواردی از این دست حاصل و
متعاق��ب آن ،طرف اروپای��ی متوجه جدیت
ایران در پیشبرد اهداف خود شده است.وی
بیان ک��رد :امروز و پس از گذش��ت  ۱۴ماه
مشخص ش��ده که این سیاست اشتباه بوده
و چیزی تحت عنوان برجام اروپایی نداریم،
در واقع طرف اروپای��ی کار خاصی برای ما
انجام نمیدهد ک��ه بخواهیم برجام اروپایی
داشته باش��یم ،بنابراین ما باید هرچه زودتر
این اسیاست اشتباه معطل ماندن برای اروپا
را اصالح کنیم.

ائتالف دریایی در خلیج فارس تنها با حضور استرالیا ،انگلیس و بحرین آغاز به کار کرد

ائت�لاف دریایی آمریکا در خلی��ج فارس که
هدف ادعایی خ��ودش را تأمین امنیت عبور
و مرور کش��تیهای تجاری در تنگه هرمز و
خلیج ف��ارس اعالم کرده رس��م ًا آغاز به کار
کرده اس��ت .مناب��ع خبری گ��زارش دادهاند
ائت�لاف دریایی آمریکا در خلی��ج فارس که
هدف ادعایی خ��ودش را تأمین امنیت عبور
و مرور کش��تیهای تجاری در تنگه هرمز و
خلیج ف��ارس اعالم کرده رس��م ًا آغاز به کار
کرده اس��ت .پایگاه خبری میدلایستآی با
گزارش این خبر نوش��ت انگلیس ،بحرین و
استرالیا تنها کشورهایی هستند که علیرغم
تالشه��ای آمری��کا آمادگی خ��ود را برای
پیوستن به این ائتالف اعالم کردهاند« .مارک
اسپر» ،وزیر دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران
در پنتاگ��ون مدعی ش��د که حض��ور آمریکا
و متحدان این کش��ور در منطق��ه تا به حال
توانس��ته از آنچه به گفته او «انجام اقدامات

ائتالف آمریکایی با دو و نیم کشور!

بیش��تر توسط ایران» اس��ت ،جلوگیری کند.
او همچنین در بخشی از سخنانش با ادعای
اینکه آمریکا به دنبال «تعامل دیپلماتیک» و
حل و فصل دیپلماتیک مسائل با ایران است
یکی از اهداف تشکیل این ائتالف را جلوگیری
از خروج از مسیر دیپلماتیک با تهران عنوان
کرد .آمریکا از ماه گذش��ته میالدی ،چند روز
بعد از آنکه ای��ران یک فروند پهپاد آمریکا را
بعد از تجاوز به حریم س��رزمینی
ایران در نزدیکی تنگه هرمز ساقط
ک��رد تصمیم خود برای تش��کیل
یک ائتالف دریایی را اعالم کرد.
علیرغم تبلیغات گسترده آمریکا
ب��رای جل��ب حمایت کش��ورها
جهت حض��ور در این ائتالف تنها
انگلیس ،بحرین و اس��ترالیا به آن
پیوستهاند .دولت آلمان چند هفته
پیش مستقیم ًا دعوت آمریکا برای

پیوستن به این ائتالف را رد کرد.

اتحادیه اروپ�ا در ائتالف آمریکا در خلیج

فارس شرکت نمی کند

وزیر دفاع فرانس��ه نیز در این راس��تا گفت:
اتحادی��ه اروپا در عملی��ات همراهی دریایی
ایاالت متحده در تنگه هرمز ،ش��رکت نمی
کن��د .به گزارش تارنم��ای رادیو “ ار .اف.ای
“ فرانسه ،فلورانس پارلی کمی پیش از آغاز

نشس��ت غیررس��می وزیران دف��اع اتحادیه
اروپا در هلس��ینکی ،پایتخ��ت فنالند افزود:
«ما نمی خواهیم در ائتالفی حضور داش��ته
باش��یم که کش��تی ها را همراهی می کند،
ام��ا می خواهیم یک حض��ور بازدارنده را در
منطقه تأمین کنی��م ».پارلی به طور ضمنی
حمایت فرانسه از فکر استقرار یک مأموریت
اروپایی دیده بانی و مراقبت دریایی در منطقه
را تأیید کرد .وزیر دفاع فرانسه
یادآورش��د که شمار کشورهای
اروپای��ی که تاکن��ون حاضرند
در چنین ماموریتی مش��ارکت
کنن��د ،از تعداد انگش��ت های
یک دس��ت هم کمتر اس��ت.
پارلی گفت :در جریان نشست
وزی��ر دف��اع اتحادی��ه اروپا در
هلسینکی تالش خواهیم کرد
که کشورهای بیشتری به این

مأموریت اروپایی بپیوندند .وزیر دفاع فرانسه
تاکید کرد که «این مأموریت اروپایی با اتکا
به امکانات موجود که بهترین استفاده از آن
به عمل آید ،انجام خواهد ش��د ».وی با بیان
اینکه «فرانس��ه حضور دائمی یک ناوشکن
را در منطقه تامی��ن می کند ،افزود« :هدف،
تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت کشتی ها
در این منطقه حیاتی برای حمل و نقل نفت و
سایر هیدرو کربورها است ».وزیر دفاع فرانسه
همچنین تصریح ک��رد« :این موضوع که ما
این احس��اس را القاء کنیم که در ابتکارات و
کمپین فش��ار حداکثری آمریکا [علیه ایران]
ش��رکت داریم ،غیر واقعی و نادرست خواهد
بود ».پارلی پیشتر هدف اروپا را کاهش تنش
در خلیج فارس و دفاع از منافع خود عنوان و
تاکید کرد که پاریس ،برلین و لندن قصدی
برای اس��تقرار تجهیزات بیش��تر نظامی در
منطقه خاورمیانه ندارند.

رس��انههای روس��یه گ��زارش دادن��د ک��ه
جنگندههای «س��وخو »۳۵ -روس��ی مانع
حم�لات هوایی جنگندههای اس��رائیلی در
س��وریه شدهاند .به گزارش تسنیم به نقل از
الس��ومریه نیوز ،یک رسانه اینترنتی روسیه،
امروز -جمعه -اع�لام کرد که هواپیماهای
«اف »35 -اس��رائیل ت�لاش کردن��د ک��ه
منطق��های در س��وریه را در ش��ب  24اوت
(دوم ش��هریور) هدف حم�لات قرار دهند و
س��پس برای حمله هوایی دیگ��ر به همان
منطقه ت�لاش کردن��د ول��ی جنگندههای
«س��وخو »35 -روس��یه اج��ازه ندادند که
جنگندههای اس��رائیلی همچنان به حمالت
خ��ود ادامه دهند .طبق ای��ن گزارش ،بعد از
آنکه جنگندههای نیروی هوایی روس��یه از
نوع «سوخو 35 -اس» از پایگاه «حمیمیم»
در الذقی��ه به س��مت جنگندهه��ای «اف-
 »35اس��رائیل پرواز کردن��د ،این جنگندهها
حمالتشان را متوقف کردند.
ادامه مذاکرات اقتصادی با آمریکا
بیفایده است

مقامهای اقتصادی چین به طور تلویحی این
احتم��ال را که مذاکرات برنامه ریزی ش��ده
ب��ا آمریکا برای توافق تج��اری در ماه آینده
می�لادی لغو خواهد ش��د را مط��رح کردند.
به گ��زارش آنا به نق��ل از رویترز ،مقامهای
اقتصادی چین و آمریکا بهطور تلویحی این
احتم��ال را ک��ه مذاکرات برنامهریزیش��ده
دو کش��ور برای توافق تجاری در ماه آینده
می�لادی لغو خواهد ش��د را مط��رح کردند.
وزارت بازرگان��ی چین روز جمعه با انتش��ار
بیانی��های اعالم کرد یادداش��ت دیپلماتیک
چی��ن در اعتراض به تصمی��م آمریکا برای
اعمال تعرف��ه  ۱۰و  ۱۵درصدی روی ۳۰۰
میلی��ارد دالر از کااله��ای صادراتی چین از
این هفته تس��لیم واشنگتن شده است .گائو
فنگ ،س��خنگوی وزارت بازرگانی چین هم
در مصاحبه با خبرن��گاران در پکن گفت ما
هن��وز در ح��ال رایزنی با ط��رف آمریکایی
هس��تیم تا ببینیم دیدار مس��تقیم دو طرف
برگزار میش��ود یا نه .وی همچنین هشدار
داد ک��ه چی��ن دارای ابزاره��ای کافی برای
تالفیجویی اس��ت وی به آمریکا گفت که
اگر به دنبال اس��تمرار گفتوگوها است باید
تعرفه بر روی  ۵۵۰میلیارد دالر کاالی چینی
را لغو کند.
فتوای تحریم حضور نظامیان آمریکا
در عراق را اجرایی میکنیم

نماینده ائتالف الفتح عراق با اشاره به اجرای
فتوای حرام ب��ودن حضور نظامیان آمریکا در
این کش��ور ،تأکید کرد ک��ه الیحه اخراج این
نظامیان از خاک عراق تصویب خواهد شد .به
گزارش مهر به نقل از بغداد الیوم ،ائتالف الفتح
عراق اعالم کرد که فتوای آیتاهلل سید کاظم
حسینی حائری مرجع تقلید شیعیان درباره حرام
بودن حضور نظامیان تروریس��ت آمریکایی را
عمل��ی خواهد کرد« .فاتح الخزعلی» نماینده
الفتح با اعالم این خبر افزود :با قدرتمند کردن
نیروهای امنیتی عراق از طریق بودجه ۲۰۲۰
برای خرید رادار و س��امانههای دفاعی هوایی
پیش��رفته و س�لاح مدرن ،این فتوا را عم ً
ال
اجرا خواهیم کرد .الخزعلی با اش��اره به لزوم
کمک به نیروهای حش��د الشعبی و نیروهای
امنیتی عراق برای افزایش پیروزیها و حفظ
دستاوردهایشان گفت که الیحه اخراج نظامیان
خارجی از خاک عراق تصویب خواهد شد.
صهیونیستهاترددنظامیانشانرا
از ترس پاسخ حزباهلل محدود کردند

ارتش رژیم صهیونیس��تی از محدودیت تردد
نظامیان مس��تقر خود در مرز با لبنان به دلیل
تنشه��ای اخیر خبر داده اس��ت .به گزارش
تس��نیم به نقل از العه��د ،روزنامه عبریزبان
«یدیعوت آحارونوت» نوش��ت به دنبال تنش
در مرزه��ای ش��مالی ،ارت��ش اس��رائیل روز
پنجشنبه اعالم کرد نظامیان تا اطالع ثانوی
از پایگاههای��ی در چندین تیپ زرهی در این
منطقه خارج نش��وند .این روزنامه افزود ،این
تصمی��م دو روز پ��س از آن اتخ��اذ ش��د که
ارتش اس��رائیل تردد خودروهای زرهی را در
نزدیکی مرزهای مش��ترک ب��ا لبنان محدود
کرده اس��ت .پیشتر ارتش دش��من اقدامات
در برخی زمینهای زراع��ی همجوار با دیوار
م��رزی با لبنان را محدود ک��رده بود .پس از
حمالت هوایی متجاوزانه رژیم صهیونیستی
با پهپادهای انتحاری به لبنان« ،س��ید حسن
نصراهلل» دبی��رکل ح��زباهلل در واکنش به
این تجاوز هشدار داد« :تجاوز صهیونیستها
بیپاس��خ نخواهد ماند و زمانی که اسرائیل،
لبن��ان را بمب��اران میکرد به پایان رس��یده
و ام��روز لبن��ان در امنیت به س��ر میبرد».
دبی��رکل حزباهلل لبنان گفت« :به س��اکنان
شمال فلسطین اشغالی میگویم خیال نکنید
حزباهلل اج��ازه خواه��د داد راه تکرار چنین
حوادثی در لبنان باز بشود».

