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اخبار
رزمایش مشترک دریایی نشاندهنده
همکاری بلندمدت علیه آمریکاست

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس
گفت :هدف اصلی رزمایش «کمربند امنیت
دریایی» این است که برنامه اتحاد بلندمدت
اس��تراتژیک در مقابل آمریکا را نش��ان دهد.
ابوالفض��ل ابوترابی در گفتوگ��و با خبرنگار
خبرگ��زاری خانه ملت ،با اش��اره به برگزاری
رزمایش مشترک دریایی سه کشور ایران ،چین
و روس��یه با عنوان «کمربند امنیت دریایی»،
اظهار داشت :نقش راهبردی کشورهای ایران،
چین و روس��یه که همافزاییهایی را در ابعاد
مختلف شروع کردهاند ،بسیار مهم است .در
یکی از حساسترین نقاط دنیا به لحاظ حمل
و نقل دریایی برگزاری چنین رزمایشی نشان
میدهد که در باشگاه کشورهای تحریم شده
توس��ط آمریکا ،اقدامات مناسبی انجام شده
اس��ت .وی افزود :همکاریهای این چنینی
بین ای��ران ،چین و روس��یه میتواند راهکار
فوقالع��ادهای ب��رای مقابله ب��ا تحریمهای
ظالمانه آمریکا باشد.
ابتدا باید تحریمها برداشته شود سپس
عضو  FATFشویم

کارش��ناس مسائل سیاس��ی گفت :ما باید به
صورت مشروط به کنوانسیون بپیوندیم ،یعنی
ابتدا باید تحریمها برداشته شود ،سپس عضو
 FATFشویم .عباس سلیمی در گفتوگو
با فارس ،با اشاره به موضوع  FATFاظهار
داش��ت :این موضوع یک بحث کارشناس��ی
است و حتم ًا باید در محافل کارشناسی مورد
بحث و بررس��ی قرار بگیرد و در صورتی که
مصالح ملی از این طریق تقویت شود ،پیوستن
به این کنوانسیون مشکلی ندارد ،منتها بحثی
که امروز مطرح میش��ود ،این اس��ت که آیا
پیوس��تن به  FATFدر زم��ان تحریم ،به
نفع کشور است یا خیر؟ وی با طرح پرسشی
مبنی ب��ر اینکه آیا ارائه اطالع��ات در زمینه
تب��ادالت بانکی در ش��رایط تحریم میتواند
به نفع کشور باش��د؟ گفت :نظر کارشناسان
این اس��ت که ما باید به صورت مش��روط به
کنوانسیون بپیوندیم ،یعنی ابتدا باید تحریمها
برداشته ش��ود ،سپس عضو  FATFشویم.
م��ا ب��ا عضویت در ای��ن کنوانس��یون ،همه
راهکاره��ای دور زدن تحریم بس��ته خواهد
ش��د؛ چراکه آنها به ط��ور کامل به اطالعات
کشور اشراف خواهند داش��ت .با پیوستن به
کنوانسیون  ،FATFمخالفتی ندارم ،اما باید
پیش از عضویت ،تحریمها برداشته شود.
علت موفق نبودن دولت روحانی
تحویل گرفتن اصالحطلبان است

دبیر کل حزب مؤتلفه اس�لامی گفت :علت
موف��ق نبودن دول��ت روحانی ه��م تحویل
گرفتن اصالحطلبانی اس��ت که از سیاس��ت
و کش��ورداری چیزی نمیدانس��تند .اسداهلل
بادامچیان در گفتگو با آنا؛ با اش��اره به اینکه
ش��رایط وی��ژه کش��ور نیازمند حض��ور افراد
کارآمد در قوه مجریه است ،اظهار کرد :آقای
روحان��ی باید تغییری در راهبرد خود داش��ته
باش��د تا بتواند مشکالت کش��ور را حل کند.
وی با اش��اره به اینکه معتقدم استیضاح وزرا
نمیتواند در هر شرایطی کارساز باشد ،افزود:
ط��رح اس��تیضاح روحانی و وزرای��ش هم از
سوی اصالحطلبان مجلس فرار رو به جلوی
حامی��ان دولت در آس��تانه انتخابات مجلس
بود .جری��ان اصالحات در اداره امور کش��ور
دچار بنبس��ت ش��ده و میتوان ادعا کرد که
علت موفق نبودن دولت روحانی هم تحویل
گرفتن اصالحطلبانی اس��ت که از سیاست و
کشورداری چیزی نمیدانستند.
مجلس اگر اسیر رانت نباشد میتواند
دولت را کنترل کند

عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی
گف��ت :نمایندگان مجلس بای��د بدانند که اگر
درگیر البی و زد و بند شوند تصمیمات آنها دهها
میلیون نفر را متضرر میکند .فرشاد مهدی پور،
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی
در گفتوگ��و با خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری
تسنیم با تأکید بر اینکه وحدت شرط الزم برای
حل مشکالت مردم است گفت :وحدت غایت
جریان انقالبی نیس��ت و این تصور که اگر به
وحدت برسیم همه امور تنظیم شده ،یک تصور
غلط است .وی تحقق وحدت را عامل پیشروی
شاکله انقالب اسالمی دانست و افزود :به دنبال
وحدت بودن ب��ه معنای نادیده گرفتن تکلیف
نیست و ما مکلف هستیم تا به وظیفه خود در
هر مسئولیتی عمل کنیم؛ بین وحدت و وظیفه
هیچگونه تضاهمی وجود نداشته و وحدت مسیر
رسیدن به تعهدات و وظیفه است.

حقوق کارمندان را علیرغم سختیها  ۱۵درصد اضافه میکنیم

رئیسجمه��ور گفت :با تمام س��ختیها و
تحریمهای دشمنان ،امسال دولت حقوق
کارمن��دان را  ۲۰درص��د افزایش داد و در
سال آینده هم  ۱۵درصد افزایش خواهیم
داد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
حجتاالسالم حس��ن روحانی در مراسم
افتتاح متروی هش��تگرد اظهار داشت :ما
روزهای سختی را در این کشور گذراندیم
روزهای س��ختی در دوران انقالب ،جنگ

تحمیل��ی ،دوران تحریم داش��تیم و امروز
بدترین روزه��ای تحریمها را میگذرانیم؛
اما قامت مردم ما اس��توار بود و در همهجا
در برابر قدرتهای بدخواه و دشمنان این
مرزوبوم به خوبی ایس��تادگی کردند .وی
بیان کرد :با تمام سختیها و تحریمهای
دش��منان امسال دولت حقوق کارمندان را
 ۲۰درصد افزایش داد و در سال آینده هم
 ۱۵درص��د افزایش حقوق برای کارمندان

در نظر گرفته ش��ده اس��ت .رئیسجمهور
ب��ا بیان اینکه م��ردم بای��د از دولت توقع
تالش در حد توان و برنامهریزی داش��ته
باش��ند ،گفت :اگر دولت این کار را کرد به
وظیفهاش عمل کرده و اگر نکرد آن دولت
باید نقد شود و به دولت گفته شود چه کار
کند .او اضافه ک��رد :آنهایی که میگویند
تحریم چه کار کرده ،ببینند .با این شرایط
زندگی مردم اداره میش��ود ،اما برای رفع

این مشکالت و سختی ما هم در حد توان،
کار میکنیم .اینکه متروی گلش��هر امروز
به هش��تگرد متصل می شود ،این اتصال
 ۶۰درصد آن در دولت یازدهم و دوازدهم
اتفاق افتاده است و این معنایش این است
که در شرایط سخت و تحریم همه تالش
کردند تا یک کار یا پروژه به نتیجه برس��د
و این بدون تالش همه مس��ئوالن امکان
پذیر نیست .رئیسجمهور تاکید کرد :علی

آمریکا عامل اصلی بحران به وجود
آمده برای برجام است

رغم همه فش��ارها مسیر را درست حرکت
کردیم برای مثال در ابتدای انقالب س��ال
 ۱۹س��د داشتیم در حالی که امروز  ۳۵سد
افتتاح کردیم و تا آخر دولت دوازدهم دهها
سد دیگر افتتاح میکنیم.

هزاران عراقی با محاصره سفارت ایاالت متحده خواستار اخراج اشغالگران از کشورشان شدند

جنبش مردم عراق علیه النه جاسوسی آمریکا

گروه سیاس�ی :هزاران نفر از مردم معترض عراق در بغداد
در مراسم تشییع پیکر شهدای حمله آمریکا به مقر نیروهای
الحشد الشعبی حضور یافتند و با شعارهای ضدآمریکایی
مقابل سفارت این کشور ،خواستار اخراج اشغالگران از عراق
شدند .به گزارش شبکه «المیادین» ،مردم معترض ضمن
تحصن باز برابر سفارت آمریکا خواهان بسته
اعالم برپایی
ِ
ش��دن آن و اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور شدند.
خیل عظیم جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر شهدا در
حالی که پرچمهای عراق و الحش��د الش��عبی را در دست
داشتند از منطقه الجنادریه به سمت پل معلقی رفتند که به
سفارت آمریکا منتهی میشود.
حضور رهبران الحش�د الش�عبی و مقامات سیاسی در

جمعتظاهراتکنندگان

در مراسم تشییع پیکر شهدا و تحصن مقابل سفارت آمریکا
در بغداد ،ش��ماری از مقامات سیاس��ی و رهبران الحش��د
الشعبی نظیر «هادی العامری» رئیس سازمان بدر« ،قیس
الخزعلی» رهبر عصائب اهل الحق« ،فالح الفیاض» رئیس
سازمان الحشد الشعبی و ابومهدی المهندس معاون فالح
الفیاض و «حسن سالم» نماینده پارلمانی عراق نیز حضور
داشتند.
نص�ب پرچ�م گروههای مقاوم�ت روی دیوار س�فارت

آمریکا

تصاویر منتش��ر شده در ش��بکههای اجتماعی همچنین
نشان میدهد که شماری مردم خشمگین عراق ،از برخی
دیوارهای س��فارت باال رفته و با در دس��ت داشتن ،پرچم
س��ازمان الحشد الش��عبی ،حمایت خود از این سازمان را
اعالم کردند .همچنین معترضان خشمگین پرچم آمریکا
و رژیم صهیونیس��تی را در حاش��یه این اعتراض به آتش
کشیدند.
 ۲۰مجروح مقابل سفارت آمریکا


الحشد الشعبی در صفحه توییتر خود ابتدا از مجروح شدن
ده نفر از معترضان حاضر مقابل سفارت آمریکا خبر داد و
لحظاتی پس از انتشار این خبر از افزایش شمار مجروحان
به  ۲۰نفر گزارش داد .الحش��د الش��عبی نوشت ۲۰ :نفر از
مردمی که در مراسم تشییع شهدای الحشد الشعبی حاضر
شدند ،بر اثر شلیک گلولههای دودزا ،به دست گارد حفاظت
س��فارت آمریکا ،مجروح ش��دند« .بغداد الیوم» به نقل از
الحشد الشعبی نوشت :تش��ییعکنندگان از داخل سفارت
آمریکا و توسط نیروهای گارد حفاظت سفارت هدف گلوله
و گاز اشکآور و دودزا قرار میگیرند.
آتش زدن پرچم آمریکا مقابل س�فارت این کش�ور در

بغداد

ش��ماری از حاضران در این مراسم ،پرچم آمریکا را مقابل
س��فارت این کشور آتش زدند و با سر دادن شعار ،خواستار
بسته شدن این سفارتخانه و اخراج سفیر آن از کشور شدند.
مردم معترض همچنین بر روی دیوار این سفارتخانه نوشتند
که این سفارتخانه به خواست مردم عراق بسته است.
شایعه مقابله نیروهای امنیتی عراق با معترضان


در حال��ی که ش��بکه العربی��ه در خبری ف��وری از اقدام
نیروه��ای امنیتی عراق برای متف��رق کردن خیل عظیم
حاضران مقابل س��فارت آمریکا گزارش دارد و اعالم کرد
که نیروهای امنیتی در تالشند با استفاده از گاز اشکآور،
تظاهراتکنندگان را متفرق کنند .اغلب رسانههای عراقی
حرکت نیروهای امنیتی عراقی به س��وی سفارت آمریکا
را تکذی��ب و اعالم میکنند که معترضان از س��وی گارد
حفاظت س��فارت آمریکا ،هدف ق��رار میگیرند« .صباح

النعمان» سخنگوی سرویس مبارزه با تروریسمی نیز طی
بیانیهای که نس��خهای از آن در «بغداد الیوم» منتشر شد،
حرکت نیروهای این سرویس به سوی سفارت آمریکا در
منطقه سبر بغداد را تکذیب کرد.

تعدی و اقدام علیه س��فارتخانهها و مراکز دیپلماتیک با
ممانع��ت نیروهای امنیتی مواجه خواهد ش��د و متخلفات
به اش��د مجازات محکوم خواهند ش��د .وی طی بیانیهای
که نس��خهای از آن در پایگاه خبری «دجله» منتشر شد،
اع�لام کرد :حمله آمریکا به یگانه��ای نظامی ما در روز
 29دسامبر ،از سوی دولت در باالترین سطح محکوم شد
و دولت مجموعه اقدامات و تدابیری برای این مس��ئله در
راستای تامین حاکمیت عراق و امنیت شهروندانش اتخاذ
کرد .عبدالمهدی افزود :مراسم بزرگ تشییع پیکر شهدای
[این تجاوز آمریکا] بخش��ی از وفاداری به خون پاک آنها
به ش��مار میرود اما این کار میبایس��ت به دور از تعدی
به ساختمانهای س��فارتخانههایی که مسئولیت حمایت
و تامی��ن امنیت آنها بر عهده دولت عراق اس��ت ،باش��د.
نخستوزیر عراق از همه خواست تا فورا محل سفارت را
ترک کنند زیرا هرگونه تعدی و اقدام علیه سفارتخانهها و
مراکز دیپلماتیک با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه خواهد
شد و متخلفات به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

تصاویر و فیلمهای ارسالی از تجمع مقابل سفارت آمریکا
در بغداد نشان میدهد که بخشی از حصار سفارت آمریکا
در آتش سوخته است و حاضران در این تحصن میگویند
که صدای آژیر خطر سفارتخانه به گوش میرسد.

«مارکو روبیو» س��ناتور ایالت فلوری��دا آمریکا در صفحه
توییتری خود با اتهامزنی به ایران ،حمله به سفارت آمریکا
در عراق را به تهران نسبت داد و نوشت« :ایران مستقیم ًا
مسئول سازماندهی حمله به سفارت آمریکا در عراق است
و باید برای این کار و امنیت تمامی آمریکاییهایی که در
آنجا خدمت میکنند ،پاسخگو باشد».

اخبار ضد و نقیض از فرار سفیر آمریکا


در حالی که برخی منابع رس��انهای از جمله اسکای نیوز از
خروج سفیر آمریکا و کادر دیپلماتیک این کشور از سفارت
مذکور خبر میدهند ،ش��بکه الحره آمریکا به نقل از یک
منبع آگاه در سفارت آمریکا گفت که این خبر صحت ندارد
و س��فیر در تعطیالت به س��ر میبرد اما سایر کارمندان و
دیپلماتها همچنان در داخل سفارتخانه حضور دارند.
وزرای کش�ور و دف�اع عراق خود را به س�فارت آمریکا

رساندند

پایگاه خبری «السومریه» در خبری فوری اعالم کرد که
«یاسین الیاسری» وزیر کشور عراق خود به سفارت آمریکا
در بغداد رس��انده و پس از او «نجاح الشمری» وزیر دفاع
عراق نیز خود را به این محل رساند.

آتش زدن حصار بیرونی س�فارت آمریکا و بلند ش�دن

صدای آژیر خطر سفارتخانه

سخنرانی «قیس الخزعلی» مقابل سفارت آمریکا


«قیس الخزعل��ی» دبیرکل عصائب اهل الحق عراق که
امروز در جمع تش��ییعکنندگان پیکرهای شهدای تجاوز
هوایی روز یکش��نبه آمریکا به مقرهای الحشد الشعبی در
استان االنبار حضور یافت ،در جمع تحصنکنندگان مقابل
سفارت آمریکا س��خنرانی کرد و گفت :سفارت آمریکا در
بغداد مکان حقیقی حمایت از گروههای جوکر و خرابکاران
اس��ت .وی با اشاره به نقش س��فارت آمریکا در منحرف
کردن تظاهراتهای مس��المتآمیز مردم��ی در عراق از
مسیر خود و خرابکاری عناصر نفوذی گفت :اینجا ،مکان
توطئهچینی علیه عراق اس��ت و مکان حمایت از جوکر و
خرابکاران است.
هشدار نخس�توزیر عراق به معترضان مقابل سفارت

آمریکا

«ع��ادل عبدالمهدی» نخس��توزیر دولت پیش��برد امور
عراق ،نیز طی بیانیهای از کلیه تظاهراتکنندگان خواست
تا فورا از س��فارت آمریکا در بغداد دور شوند .زیرا هرگونه

اتهام زنی سناتور آمریکا به ایران در خصوص حمله به

سفارت آمریکا در عراق

خش�م ترامپ از تظاهرات گس�ترده در مقابل س�فارت

آمریکا در عراق

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تظاهرات
گس��ترده مردم عراق در روز سه شنبه در مثابل سافتر این
کش��ور در بغداد در حس��اب توئیتری خود نوشت« :ایران
پیمان��کار آمریکای��ی در عراق را کش��ت و چندین نفر را
مجروح کرد .ما قویا پاس��خ دادیم و همیش��ه خواهیم داد.
اکنون ایران یک حمله به س��فارت واش��نگتن در عراق را
هماهنگ کرده است .آنها کامال مسئول آن هستند .عالوه
ب��ر آن ،ما انتظار داریم ع��راق از نیروی نظامی خود برای
محافظت از سفارتمان در بغداد استفاده کند و همینطور هم
به آنها گفته شده است».

نیویورکتایمز :حمله آمریکا به الحشد الشعبی ،عراقیها

را متحد کرد

یک روز بعد از هشدار روزنامه جمهوریخواه «وال استریت

ژورنال» درباره احتمال تهییج احساسات ملیگرایانه مردم
عراق در واکنش به حمالت خونبار روز یکشنبه آمریکا به
مواضع الحشد الشعبی ،یک رسانه دموکرات این کشور هم
درباره اتحاد عراقیها در مخالفت با حضور نظامی آمریکا
هشدار داده اس��ت« .نیویورک تایمز» بامداد روز سهشنبه
(به وقت تهران) درباره این موضوع گزارشی با این عنوان
منتش��ر کرده اس��ت« :حمالت هوایی آمریکا (به مواضع
الحشد الشعبی) عراقیها را در مخالفت با ایاالت متحده،
متحد کرده اس��ت» .در ابتدای گزارش این رسانه نزدیک
به دموکراتها آمده اس��ت« :رهبران عراقی میگویند که
ایاالت متحده با حمالت تالفی جویانه خود در قبال کشته
شدن یک پیمانکار آمریکایی ،حاکمیت عراق را نقض کرده
اس��ت» .این رسانه آمریکایی س��پس مدعی شد« :عراق
برای سالها در مسابقه طناب کشی بین ایاالت متحده و
ایران ،دو تن از قویترین ولینعمتانش گیر کرده است .در
ماههای اخیر ،افکار عمومی در عراق ش��روع به حرکت به
سمت مخالفت با ایران کرده است و در اعتراضات خیابانی
درخواست پایان یافتن نفوذ فراگیر تهران (بر عراق) مطرح
شده است» .نیویورک تایمز بالفاصله با اشاره به حمالت
یکشنبه شب آمریکا به مواضع الحشد الشعبی هشدار داد:
«اما با حمالت هوایی آمری��کا که در آن دهها عضو یک
گروه ش��به نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند ،حاال
واشنگتن در مرکز تمرکز خصومت افکار عمومی عراق قرار
گرفته و از شدت خصومت با تهران کاسته است .رهبران
عراقی هم روز دوش��نبه (دیروز) ایاالت متحده را به نقض
حاکمیت عراق متهم کردند» .این رسانه افزود« :حتی در
اعتراضات خیابانی ه��م گرایش (معترضان عراقی) تغییر
کرده اس��ت و شعارهای ضد ایرانی جایش را به شعارهای
ضد آمریکایی داده اس��ت .معترضان به آنچه که پاس��خ
نامتناس��ب و تالفی جویانه روز یکشنبه آمریکا به کشته
شدن یک پیمانکار آمریکایی میدانند ،تاختهاند حملهای
که در آن (حداقل)  ۲۴ش��بهنظامی (عراقی) کشته شدند.
تا پایان روز دوش��نبه ،درخواس��تهایی برای پایان یافتن
“اشغالگری آمریکا” و خروج نظامی آمریکا از عراق مطرح
شدند» .نیویورک تایمز با اشاره به این تحول در عراق بعد
از حمالت آمریکا به مواضع الحشد الشعبی نوشت« :روند
(آغاز مخالفتهای جدی با حضور نظامی آمریکا در عراق)
برای ایران در یک لحظه مناسب صورت گرفته است چرا
که این کشور در جاهای مختلف منطقه با مقاومت (برای
پس زدن نفوذش) و در داخل کش��ور ،با آش��وب و فش��ار
اقتصادی مواجه شده است» .در ادامه گزارش آمده است:
«به رغم توجیهات آمریکا ،عادل عبدالمهدی نخستوزیر
عراق حمالت هوای��ی آمریکا را “نقض حاکمیت عراق و
یک تش��دید تنش جدی و تهدیدی برای امنیت عراق و
منطق��ه” خوانده اس��ت .آیتاهلل عظمی علی سیس��تانی
روحانی ارشد ش��یعه عراق حمله آمریکا را محکوم کرد و
هشدار داد که دولت عراق باید “از این موضوع که عراق به
صحنه مبارزه برای گرفتن امتیازات منطقهای و بینالمللی
تبدیل نش��ود” .به گفته او حتی اگر هم حمله آمریکا “به
تالفی اقدامات غیرقانونی” انجام شده باشد این مقامهای
عراقی هستند که باید به آنها بپردازند و نه آمریکاییها».
به اذعان نیویورک تایمز ،الحشد الشعبی برای «شکست
داعش ایجاد شد و در این جنگ نقش موثری داشت و آنها
اکنون هم از منظر نظامی و هم سیاسی یک گروه قدرتمند
را در عراق نمایندگی میکنند و کنترل یک بلوک گسترده
در پارلمان را در اختیار دارند».

دروغگویی دولتیها برمال شد

وزیر سابق کشور گفت :اینکه دولت و حامیان
او مدام میگویند چین و روس��یه گفتهاند به
 FATFبپیوندید کام ً
ال دروغ است .صادق
محصول��ی در گفتگ��و با آنا ،درب��اره ادعای
محمود واعظی که گفته بود اگر «FATF
در مجمع تش��خیص به تصویب نرس��د در
لیست سیاه  FATFقرار خواهیم گرفت»،
اظهار کرد« :االن که در لیست سیاه FATF

روسیه و چین خواستهای درباره تصویب « »FATFندارند

قرار نداریم مورد تحریم قرار گرفتهایم؛ چون
تحریمه��ای ثانویه آمریکا هی��چ ربطی به
 FATFن��دارد» .وی افزود« :پس تصویب
و عدم تصویب  ،FATFهیچ تأثیر بر روی
کاهش یا افزایش تحریمها نخواهد داشت».
وزیر سابق کشور گفت« :خود دولتیها هم
میگوین��د که ما هیچ تضمینی نمیدهیم با
تصویب  FATFاز دامنه تحریمها کاس��ته

ش��ود؛ پس بنابرای��ن به غی��ر از جنبههای
منفی که بارها از جانب منتقدان شنیده شده
این کنوانس��یون هیچ جنب��ه مثبتی ندارد».
محصولی ادامه داد« :اینکه دولت و حامیان
او مدام میگویند چین و روس��یه گفتهاند به
 FATFبپیوندید ،کام ً
ال دروغ است .در واقع
برخی مس��ئوالن دولتی با بعضی از سفرای
کش��ورهای خارجی جلس��اتی را داشتهاند و

از آنها درخواس��ت کردند ،یادداشتی در این
رابطه منتش��ر کنند که این سفرا در پاسخ به
این درخواس��ت گفتهاند ،خود ش��ما رفتهاید
بندهای  FATFرا امضا کردهاید پس االن
ما چه بگوییم» .وی خاطرنشان کرد« :بدون
اینک��ه  FATFدر مجلس تصویب ش��ود،
تمام بندهای آن توس��ط دولت اجرا ش��ده و
این تخلف بزرگ است» .وزیر سابق کشور با

بیان اینکه  FATFهمانند برجام برای ملت
به غیر از پشیمانی سودی ندارد ،گفت« :زیرا
این کنوانس��یون اس��تعماری است و دشمن
هر بندی را که بعده��ا بخواهد ،میتواند به
آن اضافه کند؛ چنانچ��ه جدیداً برخی بندها
را به آن افزوده اس��ت» .به گفته محصولی؛
«آمری��کا میتواند از طریق  FATFبهطور
یکطرفه علیه ما برخی بندها را اجرا کند».

عضو شورای سیاستگذاری اصالحطلبان:

جای روحانی بودم از مردم عذرخواهی میکردم

عضو ش��ورای سیاس��تگذاری اصالحطلب��ان گفت :متأس��فانه روحانی در
سخنرانیهای انتخاباتی آینده خوبی را وعده داد تا در سایه آن رأی به دست
بیاورد ،اگر به جای او بودم از مردم عذرخواهی میکردم .حسین کمالی در
گفتگو با آنا ،درباره صحبتهای حس��ن روحان��ی در همایش روز صنعت
پتروش��یمی مبنی بر اینکه برخی به او انتقاد میکنند که چرا بهقولهایش
عمل نمیکن��د در صورتی که دولت در زمان صلح به مردم وعده داد ولی
بعدش وارد جنگ اقتصادی شدیم ،اظهار کرد :معتقدم صحبتهای رئیس
جمهور درباره تغییر شرایط دور از واقعیت نبوده و درست است ،اما روحانی
باید زمانی که چنین وعدههایی را میداد این موضوع را در نظر میگرفت که

تواناییهایش در سطح کلی چیست و اختیارات رئیس جمهور چقدر است.
وی اف��زود :رئیس جمهور زمانی که وعدهه��ای انتخاباتی میداد وضعیت
بینالمل��ل ،داخلی و نقش گروههای فش��ار و جناحها را در نظر میگرفت.
روحانی همچنین باید تواناییهای خود و هیئت دولتش را میدانس��ت و با
در نظر گرفتن این عوامل وارد گفتگوی انتخاباتی با جامعه میشد .رئیس
کمیته سیاس��ی شورای هماهنگی اصالحطلبان تأکید کرد :متأسفانه آقای
روحانی در سخنرانیهای انتخاباتی از این قوانین تبعیت نکرد و آینده خوبی
را وعده داد تا در سایه وعده آینده بهتر ،به مردم بتواند رأی به دست بیاورد
در حالی که اگر مقداری س��نجیدهتر عمل میکرد ،وارد چنین گفتگوهایی

نمیش��د و حداقل وعدههایش را مش��روط به شرایط ،زمان و حمایتهای
نهادهای مختلف میکرد .کمالی با تأکید اینکه عدم توجه روحانی به مسائل
مهم کشور در تبلیغات انتخاباتی خاطرنشان کرد :معتقدم رئیس جمهور در
رابطه با آنچه اتفاق افتاده میتوانست بهتر عمل کند ،مث ً
ال در قضیه بنزین
اگ��ر جای روحانی بودم صریح و واضح از مردم عذرخواهی کرده و عناصر
مؤثر در تصمیمگیری را به طور واضح برای مردم توضیح داده و شرایط را
برای آنان تشریح میکردم .دبیر کل حزب اسالمی کار گفت :روحانی باید با
مردم گفتگو میکرد که در موضوع بنزین دقت کافی بهعمل نیامد و از آنان
میخواست به دولت اجازه دهند تا در برنامهها بازنگری داشته باشد.

وزی��ر خارجه چین در دی��دار با همتای ایرانی
خود ضمن تأکید ب��ر چالشهای پیش روی
برجام تأکید کرد که اقدامات واشنگتن ،دلیل
ریشهای و اصلی اوضاع پرتنشی است که برای
توافق هستهای به وجود آمده است .به گزارش
فارس« ،وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در
دیدار با «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه
ایران در پکن واش��نگتن را دلیل ریش��های و
اصلی بح��ران به وج��ود آمده ب��رای برجام
دانس��ت .بنا به گزارش «لیجیان ژائو» معاون
دبی��رکل اداره ارتباط��ات وزارت امور خارجه
چین ،یی تصریح کرد« :خروج یکجانبه آمریکا
از برجام ،طفره رفتن از تعهدات بینالمللیاش
و تحمیل فشارهای حداکثری به ایران ،دلیل
ریشهای اوضاع پرتنشی است که در خصوص
موضوع هستهای ایران به وجود آمده است».
این دیپلمات چینی در خصوص برجام تصریح
کرد« :تغییرات مهمی برای موضوع هستهای
ای��ران در حال رخ دادن اس��ت و اینکه برجام
با چالشهای جدی روبرو اس��ت» .وی ضمن
تأکی��د بر لزوم حف��ظ برجام گف��ت« :برجام
مورد تأیی��د قطعنامه  ۲۲۳۱ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل قرار گرفته است و برآیند مهم
دیپلماس��ی چندجانبه بود .حفاظت از اقتدار و
اثربخشی برجام ،حفاظت از چندجانبهگرایی و
قوانین بینالمللی و هنجارهای اساسی روابط
بینالملل اس��ت» .وانگ یی ادامه داد :چین از
تمامی تالشهای س��ازندهای که به کاهش
تنشه��ا و حفظ برجام کم��ک کند ،حمایت
میکند .طرفین برجام باید به مس��یر درست
پایبند باش��ند و در مقابل فش��ارهای بیرونی
مقاومت کنند و اختالف��ات فعلی را از طریق
مذاکره و گفتوگو مدیریت کنند و همچنان
به حفظ و اجرای برجام ادامه دهند».
مخالفان ترکیه در مدیترانه متحد
میشوند

در واکنش به امضای توافقنامه مرزی دریایی
می��ان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی ،رقبای
منطقهای آنکارا پروس��ه تصویب توافقنامه
مرزی مدیترانه ش��رقی را کلی��د زده اند .به
گ��زارش مهر به نق��ل از یورونی��وز ،رقبای
منطقهای آنکارا پروس��ه تصویب توافقنامه
مرزی مدیترانه ش��رقی را کلی��د زدهاند و در
همین رابطه قرار اس��ت «بنیامین نتانیاهو»
نخس��ت وزیر اس��رائیل« ،نیکو آناس��تازیا»
رئیس جمهوری قبرس و «میتس��وتاکیس»
نخس��ت وزیر یونان روز پنجشنبه  ۲ژانویه
با حضور در آت��ن ،پایتخت یونان توافقنامه
مرزی مدیترانه ش��رقی را امض��ا کنند .این
توافقنامه که قرار است به امضا دولت ایتالیا
نیز برسد ،در نشست چهارجانبه مصر ،یونان،
قبرس و فرانس��ه که  ۴و  ۵ژانویه در قاهره
برگزار خواهد شد ،به بحث گذاشته میشود.
محاصره هزاران استرالیایی در آتش
محاصره شدند

مناب��ع خبری اعالم کردند که ه��زاران نفر از
ساکنان و مسافران یک شهر ساحلی در استرالیا
در محاصره آتش گرفتار شدهاند .به گزارش آنا
به نقل از الحورا ،هزاران نفر از گردش��گران و
ساکنان شهر س��احلی «گیپسلند شرقی» در
ایالت ویکتوریا واقع در جنوب شرقی استرالیا
که در آتشس��وزی گستردهای محاصره شده
بودند ،خود را به سواحل این شهر رساندند .آنها
برای اینک��ه از خطر مرگ نجات یابند بهطور
متراکم در قایقها سوار شدند و به سمت دریا
ف��رار کردند .منابع خبری گ��زارش کردند که
آت��ش  ۴هزار نفر را در ش��هرهای ماالکوتا و
نقاط جنوبی استرالیا تا شعاع  ۲۰۰کیلومتری
محاصره کرده است .نیروهای امدادی با بالگرد
برای کمکرسانی و تأمین مایحتاج اولیه این
افراد دست به کار شدهاند.
سومین پهپاد جاسوسی عربستان طی
 ۲۴ساعت بر فراز یمن ساقط شد

نیروهای یمنی موفق شدند سومین هواپیمای
بدون سرنشین جاسوسی عربستان را طی ۲۴
ساعت س��اقط کنند .به گزارش آنا به نقل از
المنار ،نیروهای انقالبی یمن موفق شدند یک
فروند هواپیمای جاسوسی عربستان سعودی
را ساقط کنند .این س��ومین هواپیماست که
طی  ۲۴ساعت توسط نیروهای یمنی هدف
قرار گرفته اس��ت .س��رتیپ یحیی س��ریع،
سخنگوی نیروهای مس��لح یمن اعالم کرد
ک��ه پدافند هوایی یمن موفق به س��رنگونی
یک فروند هواپیمای شناس��ایی از نوع فانتوم
شد .وی خاطرنشان کرد :این هواپیما متعلق
به نیروهای س��ودانی اس��ت که در بخشی از
ائتالف تحت رهبری عربس��تان سعودی در
این کشور فقیرنشین عربی مشغول عملیات
هستند .سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود:
«این هواپیما پس از انجام اقدامات خصمانه
با س�لاح مناسب س��اقط ش��د ».اوایل روز
دوشنبه نیز نیروهای یمنی دو فروند هواپیمای
جاسوسی را در حدیده و صعده سرنگون کرده
بودند.

