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اخبار
مجلس به «ظریف» برای مواضع
رئیسجمهور تذکر جدی داد

رئیس کمیس��یون امنیت ملی گفت :در جلسه
کمیس��یون با وزیر امور خارجه تذکر ش��دیدی
در م��ورد اظهارات روحان��ی دادیم و اعتراضات
جدی نس��بت به مواضع رئیس جمهور مطرح
شد .حجتاالسالم مجتبی ذوالنور در گفتگو با
مهر با بیان اینکه اظهارات اخیر رئیسجمهور از
اشتباهات بسیار فاحش وی بود ،گفت :سیاست
نظام این اس��ت که امکان مذاکره با آمریکا در
هیچ س��طحی وج��ود ندارد .وقت��ی که رئیس
جمهور اینگونه س��خن میگوی��د تأثیراتی در
سطح بینالملل دارد در حالی که آقای روحانی
در این خصوص تصمیمگیر نیست .وی تصریح
ک��رد :مذاکره با آمریکا از سیاس��تهای کالن
نظام اس��ت و جایگاه آقای روحانی در این حد
نیست که تش��خیص دهد این کار انجام شود
یا خیر .رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی با بیان
اینکه آقای روحانی اش��تباه جدی انجام داد که
این صحبتها را مط��رح کرد ،افزود :وقتی که
آقای روحانی بدون اینکه چنین اختیاری از ناحیه
مردم ،مجلس و نظام داشته باشد.
آمریکا در مقابل تسلیم زیادهخواه است

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تنها راه رسیدن
به دنیای مقبول ،مقاومت در مقابل نظام سلطه
اس��ت ،گفت :ب��ه بیگانگان هش��دار میدهیم
در ص��ورت ایج��اد ناامنی و تن��ش در منطقه،
خودش��ان در ناامنترین وضعیت قرار خواهند
گرفت .به گ��زارش «عصر ایرانیان» به نقل از
روابط عمومی ارتش ،سرلشکر سید عبدالرحیم
موسوی با بیان اینکه تحوالت سالهای اخیر
نش��ان داده هر کسی به بیگانگان وابسته بوده
ی��ا از بین رفته یا در حال نابودی اس��ت ،گفت:
عزیزدردان��ه و نورچش��می آمریکاییها ،رژیم
منحوس صهیونیستی است .شما بررسی کنید
ک��ه در طول عمر ای��ن رژیم نح��س ،به جز
سیاهی ،قتل ،غارت ،زورگویی ،تجاوز ،حیوانیت،
س��بعیت حیوانی و ددمنشی چیز دیگری وجود
دارد؟ این چهره واقعی نظام سلطه به سرکردگی
آمری��کا اس��ت .وی اضافه ک��رد :البته ویژگی
ی این است که مانند
دیگر سردمداران آمریکای 
حیوانی که اگر از او فرار کنی دنبالت میکند و
اگر حمله کنی فرار میکند .بنابراین آمریکا در
مقابل تسلیم زیادهخواه است و در مقابل مقاومت
عقبنشینی میکند .موسوی با تأکید بر اینکه
مقاومت فعال جمهوری اسالمی ایران موجب
شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا در قبال
ملت ایران شده است ،تصریح کرد :امروز آمریکا
به واسطه شکستهای پیاپی در منطقه ،دچار
سرخوردگی و سرگردانی راهبردی است.
«حفاظت از مردم» محور همکاری سپاه
و پدافند غیرعامل است

دولت روحانی رکوردتخلفات در  40سال گذشته را شکست

عض��و کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس به
قانونگریزیهای دولت اشاره کرد و گفت:
در جلسات س��ران سه قوه این موضوع به
ص��ورت جدی مطرح ش��ود و قوه مقننه و
ق��وه قضائیه از رئیس جمهور مطالبه کنند
ک��ه چرا اج��رای قوانین را به ش��دت و با
یک شیب شدیدی ترک میکند .نصرااهلل
پژمانفر در گفتوگو با شبکه اطالعرسانی
راه دان��ا با اش��اره به عدم توج��ه دولت به

مصوبات مجلس اظهار داشت :میدانیم که
دولت خیلی از مصوبات مجلس را اجرایی
نکرده اس��ت و آنچه که مسلم است ،این
دولت بیشترین تخلفات و مش��کالت را
در ع��دم اجرای قان��ون در کل دولتهای
بعد از جمهوری اسالمی داشته است .وی
عنوان کرد :این دولت بیشترین تخلفاتی
که ممکن ب��وده در بخشهای مختلف را
انجام داده اس��ت و دائم ًا هم در این مسئله

بهانهتراشیهای مختلف داشته است ،یک
روز به بهانه نداشتن قدرت یک روز به بهانه
اینکه دیگران مانع هستند و  ...این مسائل
را مطرح میکند .رئیس س��ابق کمیسیون
فرهنگی مجلس خاطرنش��ان کرد :دولت
در یک بنبست قرار گرفته و یک باتالقی
برای خودش درس��ت کرده اس��ت ،یعنی
دولت از منافع مردم فاصله گرفته و تنها در
مسیر مصالح کشور حرکت میکند و همه

توان خود را در موضوع برجام هزینه کرده
است که هیچ نوع گشایشی هم برای مردم
به وجود نیاورده اس��ت و ام��روز فرافکنی
میکند .پژمانفر با بیان اینکه دولت بخشی
از این مسائل را به بهانههای واهی در عدم
اجرای قانون مطرح کرده است گفت :باید
در جلسات س��ران سه قوه این موضوع به
ص��ورت جدی مطرح ش��ود و قوه مقننه و
ق��وه قضائیه از رئیس جمهور مطالبه کنند

اخراج  ۳فرمانده یگان ویژه دریایی
آمریکا به دلیل فساد اخالقی

که چرا اجرای قوانین را به شدت و با یک
شیب شدیدی ترک میکند .وی در پایان
گفت :ب��ه نظر من این موضوع اص ً
ال قابل
اغماض نیست و باید حتم ًا به نحو مقتضی
با دولت برخورد شود.

گام سوم کاهش تعهدات برجامی ،دادن فرصت به دشمنان به جای مهلت بود

گامهایی که منافع ایران را تأمین نمیکند

گروه سیاس��ی :اردیبهشت ماه امسال آغاز اقداماتی برای
کاه��ش تعهدات برجامی ایران ب��ه خاطر بدعهدیهای
طرفهای مقاب��ل بود ،حرکتی که اگرچه با یک س��ال
تأخی��ر صورت میگرفت اما این امید را در دل ملت زنده
میکرد که واکنش��ی قاطع در مقابل دشمنان در راستای
منافع مل��ی صورت خواهد گرفت ولی ب��ا آغاز گامهای
برجامی ایران این امید نقش بر آب ش��د و دولت نش��ان
داد بیش��تر به فکر آن اس��ت که عریضه خالی نباشد نه
اینکه غربیها به ویژه عهدش��کنان اروپایی را به چالش
بکشد .اروپا که بعد از خروج آمریکا از برجام با وعدههای
مختلف س��عی در فرصتس��وزی و نگه داشتن ایران در
یک توافق یکطرفه داش��ت برای تغییر رویه احتیاج به
یک شوک داشت ش��وکی مانند غنیسازی  20درصد و
یا آغاز غنیس��ازی در فردو ،اقدامات��ی که دولت تدبیر و
امی��د اهتمامی برای آن ندارد تا گامهای کاهش تعهدات
برجام تبدیل به فرصتی به اروپاییها برای فرصتسوزی
ش��ود تا اینکه مهلتی با اجرای تعهداتش��ان باشد .در گام
س��وم نیز برخالف انتظار ،دولت گامی آهسته برداشت تا
شاید رویایی فرانسوی روحانی این بار تعبیر شود ،در این
گام غنیس��ازی  ۲۰درصد منتفی است ،فردو بازم درش
تخته است ،سقف ذخیره اورانیوم دارای محدودیت است.
در این راس��تا به��روز کمالوندی معاون ام��ور بینالملل،
حقوقی و مجلس و س��خنگوی سازمان انرژی اتمی روز
 ۱۶ش��هریور ماه در نشستی خبری در محل این سازمان
به تش��ریح جزییات گام س��وم کاهش تعهدات برجامی
پرداخت و گفت :هار اقدام امروز انجام شد ،یکی در ارتباط
با بن��د  39ضمیمه یک و تولید محصول غنیس��ازی با
ماشینهای نسل جدید و عدم اختالط پسمان و محصول
این زنجیرهها که قرار بود پس از س��ال  10از آغاز برجام
انجام ش��ود که این انجام شد .از این به بعد سانتریفیوژها
همانطور که تحقیق و توسعه میکنند به انباشت ذخایر
م��ا کمک میکنند .این اقدام از دی��روز انجام و امروز به
آژانس اعالم شد و از االن تولیدات تحقیقاتی ما به ذخایر
کشور افزوده میش��ود .کمالوندی در خصوص گازدهی
س��انتریفیوژ  IR6sنیز افزود IR6s :در بند  32ضمیمه
یک قرار بوده در ابتدای سال  ۱۱برجام گازدهی شود که
گازدهی آن را ش��روع کردیم .راه اندازی زنجیره  20تایی
ماشین  IR4که براساس بند  35ضمیمه یک برجام بوده
که ابتدای س��ال  11قرار بود انجام ش��ود و این هم االن
انجام شده اس��ت .سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود:
ن  IR6به صورت زنجیره  ۲۰ماشین که قرار بود از
ماشی 
آبان ماه آغاز شود که از دیروز گازدهی کردهایم و زنجیره
 ۳۰تایی را در برنامه بعدی انجام میدهیم .این چهار اقدام
عمال انجام شده است.

دیگر اروپا صرفا در لف��ظ ،در برجام مانده تا بتواند طرف
ایرانی را سر بدواند .همچنین با وجود بدعهدیهای اروپا
هنوز هم امید دولت به آنها قطع نش��ده است و باید این
سوال را از رئیس جمهور و وزیر خارجه پرسید آیا درک و
فهم این مسئله سخت است که اروپایی ها نمیخواهند یا
نمی توانند از برجام و حقوق ایران در آن دفاع کنند؟
نباید در برابر دشمن فرصت سوزی کنیم


ش�یوه گام به گام برای کاهش تعهدات برجام توجیه

منطقی ندارد

عبدالحمید شهرابی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به
آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجام ،اظهار داشت :طبق
مواضع اعالم ش��ده هدف از این گام ها بازگش��ت ایران
به حقوق قانونی خود در زمینه توس��عه انرژی هسته ای
است .یعنی ،به نظر می رسد که مسئوالن ایرانی باالخره
با یک تأخیر طوالنی متوجه ش��ده اند که در یک قرارداد
بینالمللی نمی شود که صرفا یک طرف به تعهدات خود
عمل کن��د و طرف دیگر تعه��دات اش را نادیده بگیرد،
و ت��ازه ب��ه ریش طرف مقابل هم بخن��دد! برجام ،عمال
ب��ا خروج آمریکا از این معاهده و عدم عمل کش��ورهای
اروپایی به تعهدات خود شکس��ت خورد و تشخیص این
واقعی��ت از جانب مقامات ایران��ی هر چقدر که به تعویق
بیفتد ،زیان بیش��تری برای کش��ور خواهد داشت .وی با
طرح این پرس��ش که چرا باید این اقدام کامال مش��روع
گام ب��ه گام باید صورت بگیرد ،گفت :این موضوع مبنی
بر اینکه ایران می خواهد به حقوق مشروع و قانونی خود
برگ��ردد و از آن منتفع ش��ود قطعا ی��ک اقدام صحیح و
مطاب��ق منافع ملی اس��ت ،ولی در این حال یک س��ؤال
منطقی هم مطرح می ش��ود و آن ای��ن که چرا باید این
اقدام کامال مشروع ،گام به گام صورت گیرد! مگر دولت
ایاالت متحده گام به گام از برجام خارج شد؟ به هر حال،
در شرایطی که طرف مقابل ایران در برجام کلیه تعهدات
خود را زیر پا گذاشته ،این که ما بخواهیم گام به گام و نه
یکباره از حقوق قانونی خود منتفع شویم ،توجیه منطقی
ندارد و از طرفی ،طرف مقابل به همین امر معترض است،
یعنی انتظار دارد که ایران دس��ت روی دست بگذارد و به

وعده های توخالی کش��ورهای سلطه طلب و عهدشکن
دل خوش کند! شهرابی با اشاره به گستاخی ها به حقوق
ملت ایران گفت :وقتی ش��ما با طرفی مواجه هستید که
قصد دارد خواس��ت و اراده خود را به هر قیمتی به ش��ما
تحمیل کند ،باید قاطعانه جلوی آن بایس��تید و پیام های
متناقض هم ارسال نکنید.

ژکاه�ش تعه�دات برجام�ی بای�د اروپا را ب�ه انجام

تعهداتش مجبور کند

سیدس��عید نجیبی عضو سابق ش��ورای مرکزی اتحادیه
جنبش عدالتخواه دانش��جویی کش��ور گفت :گام س��وم
کاهش تعهدات برجامی با توج��ه به بدعهدیهای اروپا
و همچنی��ن تحریمهای چند روز پی��ش آمریکا ،به نظر
مناسب نیست و به نظر می رسد هدفی که مد نظر کشور
بود ،تامین نمیکند .قرار بود با کاهش گام به گام تعهدات
به اروپا نشان دهیم در صورت عمل نکردن تعهداتشان،
ما هم از تهدات برجامی خود سرباز می زنیم .اما در حال
حاضر به نظر می رس��د که ای��ن گام ها از نظر اروپاییان
صرفا نمایش��ی اس��ت و در عمل ای��ران در برجام باقی
خواهد ماند و عمال این گام توجیه و منحرف کردن افکار
عمومی اس��ت .با این حال که دولت باید در همان زمان
خ��روج آمریکا از برجام کاهش تعهدات برجامی را اعالم
میک��رد اما در حال حاضر رئیس جمهور باید تعهداتی را
کاهش دهد که صنعت هستهای معلق شده کشور را هر
چه س��ریعتر به قبل از سال  94بازگرداند .در این صورت
اروپا ممکن است با دیدن جدیت و شوک ایران به برجام،
تعهدات خود را انجام دهد .وی افزود :نباید به اروپا نیز دل
بس��ت .چرا که تجربه مذاکرات نش��ان می دهد اروپا نیز
دنباله رو آمریکاس��ت و قدم از قدم بر نمی دارد .به تعبیر

نصراهلل پژمانفر عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با
اشاره به گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی ،اظهار
کرد :باید این اقدام جمهوری اسالمی ایران را مثبت ارزیابی
کرد ،چراک��ه اروپاییها و آمریکاییها باید بدانند که ایران
هیچگاه از مواضع خود عقب نشینی نمیکند .اروپا باید بداند
که ما منافع ملی و حقوق مسلم مردم خود را با بازیهایی
که آنها در میآورند معامله نمیکنیم .اروپا باید بداند که ما
منافع ملی و حقوق مس��لم مردم خ��ود را با بازیهایی که
آنه��ا در میآورند معامله نمیکنیم .روش گام به گام ما را
به دوران قبل از برجام باز نمیگرداند ،لذا دولتمردان باید در
برخورد با اروپا ش��فاف عمل کنند .وی تاکید کرد :ما نباید
در برابر دش��من ضعف نشان داده و فرصت سوزی کنیم،
چراکه غرب دقیق ًا به دنبال همین موضوع است تا جمهوری
اسالمی ایران را ضغیف کند و به نظر میرسد که وقت آن
رسیده تا دولت این بازی را تمام کند .همانطور که در متن
برجام آمده در صورت نقض آن ما باید تمام اقدامات خود را
در یک مرحله انجام دهیم نه دهها مرحله ،لذا به نظر بنده
روش فعلی دولت صحیح نیست و ما را در موضع ضعف و
ناتوانی قرار میدهد.
اروپا فقط زبان قدرت را میفهمد


سید امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه
مجل��س با اش��اره به اق��دام اخیر ایران در راس��تای گام
س��وم کاهش تعهدات برجامی ،اظهار ک��رد :اقدام ایران
در راس��تای برداشتن گام س��وم کاهش تعهدات برجامی
اقدام��ی مفید ،اما ناکافی بود و بن��ده معتقدم که ما باید
س��طح غنیسازی اورانیوم را به  ۲۰درصد افزایش دهیم.
جمهوری اسالمی ایران باید در برابر اروپا قدرتمند عمل
کند ،البته ما مخالف گفتوگو و دیپلماس��ی نیستیم ،اما
وقتی از این مذاکرات آبی گرم نمیش��ود باید قدرتمند و
راسختر ظاهر شویم .اروپا و آمریکا تمام تحریمهای خود
را علیه ما اعمال کردند ،لذا تنها زبانی که آنها میفهمند
زبان قدرت اس��ت و رفتار ما باید به گونهای باشد که آنها
ای��ن قدرت م��ا را درک کنند .اروپا هی��چ اقدام عملی در
راس��تای تامین منافع ایران انجام نداد و حتی حاضر نشد
ک��ه از ما نفت را بخرد ،بنابراین به نظر من نباید دس��ت
کنیم و باید قدرتمندانه وارد شویم تا بتوانیم در تغییر رفتار
اروپاییها تاثیر گذار باشیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :آمادگی داریم
با همکاری دولت و س��ازمان پدافند غیرعامل
کش��ور در چارچ��وب طرحه��ای جامع دفاعی
حداکثر حفاظت و صیانت از مردم را در شرایط
خاص داشته باشیم .به گزارش دانشجو ،سردار
غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل
کشور و سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
سرلشکر سالمی در این نشست با بیان اینکه
موض��وع حفاظت ،صیانت و کمک به مردم در
ش��رایط مختلف در برابر حوادث و تهدیدات از
موضوعات مورد توجه س��پاه پاس��داران است،
گفت :پای��داری و تداوم کارکردهای ضروری و
اساس��ی به ویژه در حوزه خدمات به مردم یک
مسئله حیاتی برای کشور است.

نشریه آمریکایی نیوزویک گزارش داد

امروز فضای کشور
فضای مذاکره نیست

روسیه ،چین و ایران همپیمانانی برای مبارزه با تحریمهای آمریکا

رئی��س قوه قضائیه گفت :امروز فضای کش��ور
فضای مقاومت اس��ت و نه مذاکره .به گزارش
خبرنگار مهر ،آیتاهلل س��ید ابراهیم رئیسی در
گردهمایی فعاالن حوزه امر به معروف و نهی از
منکر با تأکید بر اینکه فضای کشور امروز فضای
مقاومت و نه مذاکره است ،گفت :فضای کشور
امروز فضای ایس��تادگی در برابر دشمن است؛
ایجاد چنین فضایی در کش��ور به دلیل تدابیر و
مدیریته��ای رهبری بوده اس��ت و تا به امروز
رهبری با کمکهای خود و با بصیرت و هدایت
تالش کرده که فضای کشور ما فضای مقاومت
باشد و بماند .تا دیروز دشمن فساد را در جامعه
تبلیغ میک��رد اما امروز فضای کش��ور خالف
خواس��ت دش��من ،فضای مبارزه با فساد است.
دش��من به دنبال این بود که فضای ایستادگی
در کشور را تضعیف کند و سعی داشت موجی از
فس��اد در کشور را القاء کند که موفق نشد .مگر
میش��ود در یک جامعه اسالمی کسی بخواهد
فساد کند و موفق شود؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

وجود  ۴۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت :حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی در کشور وجود دارد .غالمعلی جعفرزادهایمنآبادی عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاس��ی باشگاه
خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه  ۲۰۲هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان معوقات مالیاتی
در کش��ور وجود دارد ،گفت ۶۳ :هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان آن اصل مالیات و
 ۱۳۹هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان جرائم آن است .او با تأکید بر اینکه در قانون
بودجه س��ال  ۹۸وصول  ٫۰۰۰ ۴میلیارد تومان از معوقات مالیاتی پیشبینی
شده است ،افزود :در صورتی که تنها با وصول حدود  ۳۰درصد از اصل معوقات
مالیاتی ،مبلغ  ٫۰۰۰ ۱۶میلیارد تومان محقق میشود .نماینده مردم رشت در
مجلس با اش��اره به راهکارهای جبران کسری بودجه ساالنه هم اظهار کرد:

یک نش��ریه آمریکایی در گزارشی نوشت
که روس��یه ،چی��ن ،ایران ،س��وریه و کوبا
ب��رای مب��ارزه ب��ا تحریمهای آمری��کا از
یکدیگر حمای��ت میکنند .به گزارش گروه
بینالملل باش��گاه خبرنگاران جوان ،نشریه
آمریکایی نیوزویک در پایگاه اینترنتی خود
و در تحلیلی نوش��ت :روسیه ،چین ،ایران،
س��وریه و کوبا در میان کشورهایی هستند
که به مقابله با اس��تفاده آمریکا از تحریمها
به عنوان ابزاری برای پیش��برد سیاس��ت
خارجی خ��ود در جه��ان میپردازن��د .این
قدرتها همواره ب��ه دنبال راههایی بودهاند
تا در این نبرد مش��ترک از یکدیگر حمایت
کنند« .برونو رودریگ��ز» وزیر امور خارجه
کوبا ،روز پنجش��نبه در توئیتی تحریمهای
آمریکا ضد نهادهای دریایی ایران را نقض
قوانی��ن بینالمللی خوان��د .وی این توئیت
را در واکن��ش به اعالم این خبر از س��وی

ایجاد س��از و کار قانونی برای بخشودگی جرائم ،امکان تقسیط بدهی مالیاتی
معوق بیش از پنج سال واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری و دارندگان
کارتهای بازرگانی مشروط به تسویه اصل بدهی معوق تا پایان سال ،۱۳۹۸
میتواند راهکاری برای جبران کسری بودجه باشد .عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس بیان کرد :باید حکم قانونی تس��ری حک��م ماده ( )۱۹۱قانون
مالیاتهای مستقیم به بخشودگی جرائم معوقات تجمیع عوارض در صورت
تسویه اصل بدهی معوق تا پایان سال  ۱۳۹۸مانند مصوبه مرداد ماه سال ۹۴
مجلس تصویب ش��ود .جعفرزادهایمنآبادی ضمن تأکی��د بر وجود حدود ۴۰
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کش��ور هم گفت :با مکلف کردن سازمان
امور مالیاتی کش��ور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مودیان جدید از طریق

وزارت امور خارجه آمریکا که محدودیتهای
بیشتری ضد تالشهای جمهوری اسالمی
برای ارس��ال نفت با کشتی اعمال میشود،
نوش��ت .یک روز بعد محمد جواد ظریف،
وزیر ام��ور خارجه ای��ران ،ای��ن توئیت را
بازنشر کرد و نوش��ت :تروریسم اقتصادی
آمری��کا ضد کوبا ،چین ،روس��یه ،س��وریه
و ایران زندگی م��ردم غیرنظامی را هدف
قرار میدهد .به اعتقاد ظریف ،آمریکا تالش
میکن��د از راه ارعاب مردم بیگناه به اهداف
سیاس��ی خود دس��ت یابد .وی افزود :حاال
دیگر ،رفتار شرورانه ایاالت متحده ،دزدی
دریایی ،رشوه و اخاذی را هم در بر میگیرد.
به کوب��ا ادای احترام میکنیم و در کنار آن
میایس��تیم .با وجود آنکه استفاده واشنگتن
از تحریم برای دستیابی به اهداف سیاسی
به خیلی پیش از ریاس��ت جمهوری دونالد
ترامپ ب��از میگردد ،اما این رئیس��جمهور

جمهوریخ��واه اس��تفاده از ای��ن روش را
گس��ترش داده اس��ت .ی��ک روز پیش از
آنک��ه برایان هوک ،نماین��ده ویژه آمریکا
در ام��ور ایران ،خبر اعم��ال محدودیتهای
بیش��تر برای ته��ران و تخصی��ص جایزه
 ۱۵میلیون دالری را برای کس��انی که در
شبکه دریایی سپاه پاسداران انقالب اخالل
ایجاد کنند ،اعالم کرد ،نش��ریه اقتصادی
پترولی��وم اکونومیس��ت [Petroleum
 ]Economistب��ه نق��ل از ی��ک منبع
عالیرتبه نوش��ت :چین موافقت کرده است
ح��دود  ۲۸۰میلیارد دالر در صنعت نفت و
گاز ایران سرمایهگذاری کند .آمریکا و چین
مدتهاس��ت درگیر یک جنگ تجاری چند
میلیارد دالری هس��تند و دولت ترامپ نام
ش��رکت بزرگ هوآوی چین را در فهرست
س��یاه قرار داده اس��ت« .گئورگی مرادف»
معاون نخس��توزیر دولت محل��ی کریمه،

اطالعات مربوط به تراکنشهای بانکی میتوان حدود  300هزار مودی جدید
اعم از حقیقی و حقوقی طی س��ال  ۹۸شناس��ایی کرد .او ادام��ه داد :باید بر
اساس قانون ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را مکلف به شناسایی و ثبت
اطالعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور
و اداره کل ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری کرد تا از فرارهای مالیاتی
جلوگیری ش��ود .عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد :اجرای
قانون بودجه سال  ۹۸درباره حذف معافیت مالیاتی صادرات کاالهای غیرنفتی
و همچنین عدم اس��ترداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوطه در صورت
عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات یکی دیگر از راهکارهای جبران کسری
بودجه  ۱۴۴هزار میلیارد تومانی است.

ماه گذش��ته در حمای��ت از ایران گفت :به
کشتیهای ایرانی اجازه دسترسی به دریای
مدیترانه از طریق کانال ولگا-دن و دریای
س��یاه را خواهد داد .مرادف در آن زمان در
گفتوگو با خبرگزاری دولتی تاس روس��یه
گفت :منافع مش��ترک در همکاریهای بین
ایران و کریمه به ویژه به علت سیاستهای
ض��د ایرانی آمری��کا ،تحریمهایی که ضد
ایران اعمال میکند و پیامدهای آن ،در حال
افزایش است .کریمه در سال  ۲۰۱۴پس از
برگزاری یک همه پرسی به روسیه الحاق
شد .آمریکا که این کار را غیرقانونی میداند،
تحریمهایی ضد روسیه و دولت منطقهای
کریمه وضع کرد .در دوره ریاست جمهوری
ترامپ آمریکا تحریمها ضد مس��کو را نیز
افزایش داده اس��ت .عالوه ب��ر آن ،ترامپ
درصدد برآمد تالشهای دولت قبلی آمریکا
در زمین��ه کاه��ش محدودیته��ا ضد کوبا

را بیاثر س��ازد .کوبا برای نزدیک به شش
دهه با تحریمهای آمریکا مواجه بوده است.
«ریکاردو کابریس��اس» معاون نخستوزیر
کوبا ،روز جمع��ه در دیدار با «ادریس میا»
سفیر سوریه در کوبا ،ضمن تاکید بر حمایت
کشورش از س��وریه در جنگ با تروریسم،
تقوی��ت روابط دو کش��ور در تمام زمینهها
به وی��ژه در بخش اقتص��ادی را ضروری
خوان��د .از طرف دیگر به اعتقاد نویس��نده،
نتیجه برگزاری نمایشگاه بینالمللی دمشق
نیز جالب توجه اس��ت ،رویدادی که آمریکا
هشدار داده بود احتماال همه شرکتکنندگان
در آن را تحری��م خواهد ک��رد .اما با وجود
این تهدید میتوان در میان شرکتکنندگان
در این نمایش��گاه به بالروس ،چین ،کوبا،
اندونزی ،ایران ،عراق ،کره شمالی ،مقدونیه
شمالی ،عمان ،پاکستان ،فیلیپین ،روسیه،
امارات عربی متحده و ونزوئال اشاره کرد..

سه فرمانده ارش��د یگان ویژه نیروی دریایی
آمریکا ،پس از متهم ش��دن به س��وءمصرف
الکل در محل کار و تجاوز از سمتهایش��ان
عزل ش��دند .به گزارش فارس ،س��ه فرمانده
ارشد یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا ،پس از
متهم شدن به سوءمصرف الکل در محل کار
و تجاوز از سمتهایشان عزل شدند« .کالین
گرین» از فرماندهان ارشد یگان ویژه نیروی
دریایی آمریکا گفته که این سه فرمانده به دلیل
عدم رعایت مسائل انضباطی هنگام اعزام به
مأموریتهای رزمی و از دست رفتن اعتماد به
آنها از سمتهایش��ان عزل شدهاند .اواخر ماه
جوالی میالدی روزنامه نیویورکتایمز به نقل
از یک افسر ارشد نیروی دریایی آمریکا نوشته
بود یکی از اعضای ارشد یگان ویژه دریایی به
حمالت جنسی به یک نظامی زن متهم شده
است .برخی گزارشها نیروی دریایی آمریکا
را یکی از ناامنتری��ن نیروهای نظامی برای
زنان نشان میدهند .یک اندیشکده آمریکایی
سال گذشته گزارش داده بود بیشترین موارد
تجاوز جنسی به نظامیان زن در نیروی دریایی
آمریکا اتفاق میافتد.
اسالمآبادمانعورودهواپیمای
رئیسجمهورهندبهآسمانپاکستانشد

خبرگزاری فرانس��ه از مخالفت اس�لامآباد با
ورود هواپیمای رئیسجمه��ور هند به حریم
هوایی پاکس��تان خبر داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه،
پاکستان به هواپیمای رئیس جمهور هند اجازه
نداد وارد حریم هوایی این کشور شود .شبکه
جئو تی وی پاکستان امروز گزارش داد دولت
این کشور درخواس��ت مقامات دهلینو برای
صدور مجوز به منظور عبور هواپیمای رئیس
جمه��ور هند از حریم هوایی پاکس��تان را رد
کرد .مقامات هند از پاکستان درخواست کرده
بودند این کشور اجازه دهد هواپیمای «رام نات
کوویند» رئیس جمه��ور هند از حریم هوایی
پاکس��تان به منظور سفر به ایسلند عبور کند.
طبق اعالم ش��بکه جئو تی وی ،شاه محمود
قریشی ،وزیر خارجه پاکستان در توضیح علت
صادر نشدن مجوز عبور برای هواپیمای رئیس
جمهور هند گفت :پاکستان با این درخواست به
دلیل وضعیت نگران کننده در منطقه اش��غال
شده کشمیر مخالفت کرده است.
آمریکا مقصر اقدامات اخیر برجامی
ایران است

سفیر سابق فرانس��ه در آمریکا گام برداشتن
ای��ران در مس��یر کاهش عمل ب��ه تعهدات
برجامی خود را واکنش��ی به اقدامات خصمانه
آمریکا توصیف کرد .به گزارش گروه بینالملل
باشگاه خبرنگاران جوان ،ژرار آرو ،سفیر سابق
فرانس��ه در آمریکا ،اقدامات ایران در کاهش
عمل به تعهدات برجامی خود را واکنش��ی به
اقدام آمریکا در تحت فش��ار قرار دادن تهران
و تحریم کش��ورمان دانس��ت .او در پیامی در
صفحه توییتر خ��ود در واکنش به پیام پمپئو
آورده است :اگر ایران به تدریج در حال خروج
از برجام اس��ت دلیل آن این است که آمریکا
توافقی را که دربارهاش مذاکره کردند ،محکوم
کرد و با نقض این توافق ،تحریمهایی را علیه
ایران اعمال کرد .پیش��تر وزی��ر امور خارجه
آمریکا در پیام توییتری خود نوشته بود :ایران
اعالم کرده است همه محدودیتها در زمینه
تحقیق و توسعه هستهای را نقض میکند .این
حقیقت که ایران ظرفیت غنیسازی اورانیوم
گس��ترده را حفظ میکند ،ضعف اصلی توافق
ایران (برجام) را نشان میدهد.
بنسلمان معتاد به کوکائین است!

مایکل ولف نویس��نده مش��هور آمریکایی در
کتاب جدید خود در زمینه ریاس��تجمهوری
دونال��د ترام��پ اش��اره کرده که بنس��لمان
همچن��ان م��واد مخ��در مص��رف میکند.
ب��ه گزارش تس��نیم ،مایکل ولف نویس��نده
مش��هور آمریکایی در کتاب جدید خود به نام
«محاصره؛ ترام��پ زیر آتش» فاش کرد که
محمدبنس��لمان ولیعهد عربستان ٬اعتیاد
مزمن به کوکائین و بازیهای ویدئویی دارد.
ولف در این کتاب تأکید میکند که بنسلمان
همچنان مواد مخدر مصرف میکند و دولت
آمریکا این را میداند .این نویسنده همچنین
در کتاب خود ٬از گرفتاری دولت عربس��تان
در پرون��ده جنایت قتل جمال خاش��قجی و
حمایتهای این کش��ور از تروریسم صحبت
کرده و بر چشمپوش��ی دونال��د ترامپ از این
مس��ائل تأکید می کند .وی اختالفات میان
خانواده سلطنتی در عربستان را نیز در کتاب
خود آورده است .باید اشاره کنیم که این کتاب
در اصل ب��ه رفتارهای ترامپ و مدیریت وی
اش��اره دارد و جزء پرفروشترین کتابها در
نیویورک به ش��مار میرود .کتاب محاصره؛
ترام��پ زیر آت��ش از مجموع�� ه کتابهای
خش��م و آتش اس��ت و در ژوئ��ن  2019به
چاپ رس��ید .این کتاب به بیش از  150منبع
استناد میکند.

