اخبار

سردار شریف:

چهارشنبه  25دی  19 1398جمادیاالولی1441
 15ژانویه 2020شماره 2907

ایران و جهان

2

www.asre-iranian.ir

اخبار
فعالیت چهار فروند بالگرد 17-Mi
سپاه در مناطق سیلزده جنوبشرق

فرمانده کل سپاه با اشاره به قطع ارتباط راههای
روس��تایی در اثر وقوع سیل در استان سیستان
و بلوچس��تان ،گف��ت :نیروی زمینی س��پاه در
حال حاضر  3فرون��د و نیروی دریایی نیز یک
فروند بالگرد  17-Miرا برای امدادرسانی فعال
کردهاند .به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری
فارس ،سرلشکر حس��ین سالمی فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه بازدید
از مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
در گفتگویی ،اظهار داش��ت :ما موفق ش��دیم
به وس��یله بالگرد بازدی��دی از بخش بزرگی از
مناطق س��یل زده چابهار داشته باشیم .اشکال
اساسی قطع ارتباطات زمینی روستاها است و در
محاصره سیل هستند بنابراین بیشترین امداد از
طریق ترابری هوایی و بالگردها صورت میگیرد
که نیروی زمینی س��پاه فعال  3فروند و نیروی
دریایی نیز یک فروند بالگرد  17-Miرا در این
خصوص فعال کرده است .وی افزود :فرماندهان
ما مخصوص��ا فرمانده نی��روی زمینی ،نیروی
دریایی و همچنین فرمانده قرارگاه قدس نیروی
زمینی در منطقه حض��ور دارند و همه امکانات
مهندسی نیروی زمینی س��پاه در جنوب شرق
کشور در منطقه فعال هستند و تا این لحظه 100
دستگاه ادوات مهندسی برای برقراری اتصاالت
و ارتباطات زمینی مشغول فعالیت هستند.
آمریکا هیچ مرزی برای رفتارهای
تروریستی خود قائل نیست

عضو فراکس��یون والیی مجلس با بیان اینکه
آمریکا به نماد تروریسم دولتی تبدیل شده است
گفت :آمری��کا در تمامی زمینههای اقتصادی،
سیاسی و نظامی به این جمع بندی رسیده که
برای یکه تازی در جهان راهی جز تروریس��م
ندارد .محمدحس��ین فرهنگی در گفتوگو با
خانه ملت ،ب��ا بیان اینکه آمریکا امروز به نماد
تروریسم کامل دولتی تبدیل شده است ،گفت:
آمریکا هیچ مرزی برای رفتارهای تروریستی
خود قایل نیست به طوریکه شاهدیم در تمامی
زمینههای اقتصادی ،سیاسی و نظامی به این
جمع بندی رسیده که برای یکه تازی در جهان
راهی جز تروریس��م ن��دارد .وی با بیان اینکه
آمریکا با گرفتن ژست مخالفت با تروریسم به
دنبال کس��ب اعتبار برای خود است ادامه داد:
آنه��ا برای اینکه افکار عمومی را با خود همراه
کنند دیگران را به رفتارها و اقدامات تروریستی
متهممیکند.
زمان همگرایی
بیشتر کشورهای منطقه فرارسیده

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س اعتق��اد دارد تنش آفرینی و تش��دید
اختالفات سیاست آمریکایی ها در منطقه بوده
و این مهم در حالیس��ت ک��ه ایرانیان درصدد
افزایش وحدت در بین کشورهای منطقه است.
محمد ابراهیم رضایی در گفتوگو با خانه ملت
با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با امیر قطر
و تاکید بر گس��ترش روابط کشورهای منطقه،
گفت :امروزه کشورهای اسالمی منطقه دارای
توانمندی در عرصه های مختلف هستند و این
موضوعات می تواند به توسعه همکاری های
دوجانب��ه و چندجانبه منجر ش��ود .وی با بیان
اینکه امروزه آمریکایی ها در سایه ایران هراسی،
ثروت و دارایی کشورهای اسالمی را غارت می
کنند ،اظهار کرد :در واقع تنش آفرینی و تشدید
اختالفات سیاست آمریکایی ها در منطقه است
و این مهم در حالیس��ت ک��ه ایرانیان درصدد
افزایش وحدت در بین کشورهای منطقه است.
خطای انسانی ،دستاوردهای سپاه را
به محاق نخواهد برد

فرمانده کل ارتش گفت :خطای انسانی هرگز
دستاوردهای عظیم ،امنیت آفرین و عزت بخش
سپاه پاسداران را به محاق نخواهد برد .به گزارش
مهر ،امیر سید عبدالرحیم موسوی در آغاز جلسه
شورای عالی فرماندهان در ستاد ارتش ضمن
تس��لیت به خانوادههای عزادار و ملت شریف
ایران ،گفت :حادثه هوایی اخیر که منجر به جان
باختن جمعی از هموطنان عزیزمان شد ،تلخ و
غم انگیز بود و موجب تأثر قلبی حافظان امنیت
کشور در نیروهای مسلح شده است .وی با ابراز
همدردی عمیق با خانوادههای صبور و بزرگوار
حادثه هواپیما و تقدیر از اظهارات کامل ،واضح
و صادقانه فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب
اس�لامی در مجلس شورای اسالمی ،تصریح
کرد :مطمئن�� ًا از نگاه مردم قدرش��ناس ایران
اسالمی و خانوادههای بزرگوار جان باختگان،
یک خطای انسانی هرگز دستاوردهای عظیم،
امنیت آفرین و عزت بخش سپاه پاسداران را به
محاق نخواهد برد.

 ۲۵میلیون نفر در مراسم تشییع «حاج قاسم» شرکت کردند

سخنگوی س��پاه گفت :وقتی پیکر سردار
را به کش��ور آوردند در پنج ش��هر ،اهواز،
مش��هد ،تهران ،قم و کرمان تش��ییع شد
و  ۲۵میلیون نفر در این مراس��م ش��رکت
کردند .به گزارش فارس ،س��ردار رمضان
شریف س��خنگوی سپاه در حاشیه مراسم
پاسداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم
س��لیمانی در حسینه حضرت فاطمةالزهرا
(س) س��پاه محمدرسول اهلل تهران بزرگ

و در جمع خبرنگاران با اش��اره به تش��ییع
باش��کوه پیکر س��ردار س��لیمانی ،گفت:
وقتی پیکر س��ردار را به کش��ور آوردند در
پنج ش��هر ،اهواز ،مش��هد ،ته��ران ،قم و
کرمان تش��ییع ش��د و  ۲۵میلیون نفر در
این مراس��م ش��رکت کردند و  ۸۰میلیون
ایران نیز داغدار این حادثه بزرگ ش��دند.
وی افزود :این پیام بس��یار روش��نی برای
آمریکاییها اس��ت که م��ردم ما یکپارچه

خواستار مقابله با آمریکاییها هستند و از
ما پاسداران میخواهند مثل قاسم سلیمانی
عمل کنیم و آمریکا را در همه عرصهها و
صحنهها شکست بدهیم .سخنگوی سپاه
تصریح کرد :به فضل الهی و برکت خون
شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس این
کار را با اس��تحکام خواهیم ک��رد .وی با
بیان اینکه آینده منطق��ه ،آیندهای عاری
از آمریکاییه��ا و نیز اس��تقالل ملتها و

کشورهای بزرگ منطقه خواهد بود ،تاکید
ک��رد :به فص��ل الهی انتهای این مس��یر
اضمحالل و نابودی رژیم صهیونیس��تی
و حاکمیت مردم فلس��طین خواهد بود .بنا
بر این گزارش ،صبح��گاه جمعه  ۱۳دی
ماه  ۱۳۹۸س��ردار حاج قاسم سلیمانی در
حمله پهپ��ادی آمریکاییه��ا در فرودگاه
بغداد به شهادت رسید .در این حمله همراه
با س��لیمانی ،ابومهدی المهندس ،فرمانده

آمریکا فقط ادعا میکند که بدون
پیش شرط آماده مذاکره با ایران است

حزب اهلل عراق و قائم مقام بسیج مردمی
عراق (الحش��د الشعبی) و شمار دیگری از
رزمندگان عراقی به شهادت رسیدند .حمله
ف��وق به دس��تور مس��تقیم ترامپ رییس
جمهوری ایاالت متحده صورت گرفت.

سعید جلیلی:

ملت ایران اجازه فرصتطلبی آمریکا در ماجرای سقوط هواپیما را نمیدهد
گروه سیاسی :عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام با بیان اینکه حادثه تلخ س��قوط هواپیما
هم ه مل��ت را داغدار ک��رد ،گفت :همین ملت
دنبال ترمیم این زخم اس��ت و به دولت آمریکا
ک��ه وجودش آلوده به دش��منی ب��ا ملت ایران
اس��ت ،اج��ازه نمیدهد تا این زخ��م را عفونی
کن��د .به گ��زارش فارس ،در پ��ی حادثه ناگوار
برای هواپیمای اوکراینی ،ش��ب گذشته عضو
ش��ورایعالی امنیت ملّی در خانه شهید محمد
امین جبلی از شهدای حادثه سقوط بوئینگ 737
حاضر ش��د و با خانواده این شهید گفتگو کرد.
گفتنی است محمدامین جبلی ،دانشجوی برتر
پزشکی دانشگاه تورنتو کانادا بود و پدر وی نیز
محمد جبلی ،فوق تخصص قلب و عضو هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
این پدر باعث افتخار است


عضو شورایعالی امنیت ملی با عرض تسلیت و
دلجویی از خانواده مرحوم محمد امین جبلی،
دغدغه پدر این شهید را باعث افتخار دانست و
گفت :باعث افتخار است پدری که فرزند عزیز
خود را در این حادثه تلخ از دس��ت داده است،
امروز اینچنین دغدغهمن��د نظام و انقالب و
حفظ حرمت پاس��داران امنیت کش��ور است.
جلیلی با اظهار تاس��ف از وقوع حادثه سقوط
هواپیمای مسافربری و جان باختن تعدادی از
هموطنان و مس��افران این پرواز ،عنوان کرد:
حادثه تلخ هواپیمای مسافربری همهی ملت
را داغدار کرد اما همین ملت دنبال ترمیم این
زخم اس��ت و به دولت آمری��کا که وجودش

آلوده به دش��منی با ملت ایران اس��ت ،اجازه
نمیدهد تا این زخم را عفونی کند.

اس�تاد خارج�یاش گفت اگر مس�لمانان

اینطور هستند ،باید در شناخت اسالم تجدید
نظر کنیم

در ادامه س��خنان پدر شهید جبلی را در این
دیدار میخوانید:وقتی پسرم قصد عزیمت به
فرودگاه را داشت لباس خاکی به تن داشت؛
مادرش به او گفت لباس��ت را عوض کن! با
این اتفاقاتی که افتاده و محاسنی که تو داری

کمی احتیاط کن که در خارج از کشور برایت
مشکل نشود؛ حتی من نیز به او گفتم شلوار
لی بپوش اما او به جلوی آینه رفت و با خنده
میگفت شبیه شهدا شدهام و همینطور خوب
اس��ت .به او گفتم بابا خیلی نور باال میزنی!
هوای خودت را داشته باش .حتی در فرودگاه
یکی از دوس��تانش که به بدرقه آمده بود به
او گف��ت حرف م��ادرت را گوش میکردی و
لباس دیگری میپوشیدی؛ با خنده در جواب
به دوستش گفت اگر زیاد اصرار کنید گوشه

لب��اس خاکیام مینویس��م ش��هید قاس��م
سلیمانی!تا همان روز آخر میگفت من هنوز
عزادار س��ردار سلیمانی هستم؛ مادرش به او
گفت حاال نرو ،ممکن اس��ت جنگ بش��ود؛
پس��رم گفت اگر جنگ شد ،اولین نفری که
برمیگردد من هستم؛ این پسر با این روحیه
رفت.م��ن این بچ��ه های ام��روز را با زمان
خودمان مقایس��ه میکنیم و میبینم اینها به
س��رعت از ما سبقت گرفتند؛ در جبهه ما دل
به دریا میزدیم اما اینها از ما جلوتر زدند؛ خوشا

به سعادتشان.با خود یک جانماز و مهر کربال
برد و گفت این تربت را به عنوان سکینه دل
و آرام��ش قلبم میبرم .در کان��ادا با اینکه در
ایام ماه رمضان روزهای طوالنی داشت ،روزه
هایش ترک نشد و به نمازش مقید بود.یکی
از اساتیدش از دانشگاه تورنتو وقتی فهمید او
هم جزء جانباختگان بود ،ویدئویی از او دیدم
که وقتی درباره پس��ر م��ن صحبت میکرد،
چنان گریه میکرد که نمیتوانس��ت به خوبی
سخن بگوید.یکی دیگر از اساتیدش در مورد
او گفته بود اگر مس��لمانان اینطور هستند ما
باید در شناختمان از اسالم تجدید نظر بکنیم
؛ روحیات فداکار ،مهربانی و مساعدت های
اجتماعی او کاری ک��رده بود که آنها به این
فکر فرو رفت��ه بودند.فرزند من اینگونه بود؛
حاال اما در ش��بکه های ماه��وارهای عکس
او را نش��ان میدهن��د و مص��ادره به مطلوب
میکنند .احساس��ات مردم را تحریک کرده و
از جانباختگان این پرواز سوء استفاده میکنند؛
اگر اطالع رس��انی به موقع صورت میگرفت
اجازه این اتفاق را هم نمیدادیم.بعد از اعالم
ماجرا ابتدا منقلب ب��ودم اما چون خود زمان
جنگ را درک کردم میدانم که در جبهه نیز
وقتی نیروی خود اشتباهی مورد اصابت گلوله
یا خمپاره قرار میگرفت ،او ش��هید محسوب
میشد.در چنین شرایطی که رئیس جمهور نیز
گفت شرایط جنگی بوده است ،این حادثه هم
ناشی از همان جنگ است و ما این مسئله را
درک کردیم.

ادعای روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز:

هواپیمای اوکراینی  30ثانیه قبل از اصابت موشک ارسال سیگنال را متوقف کرده بود

روزنامه نیویورکتایمز در آخرین گزارش خود درباره جزئیات س��انحه سقوط
هواپیمای اوکراینی در ایران ادعا کرد :بررس��ی کارشناس��ان نش��ان میدهد
هواپیما  20تا  30ثانیه قبل از اصابت موشک ارسال سیگنال را متوقف کرده
بود .به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس ،روزنامه آمریکایی
نیوی��ورک تایمز در آخرین گزارش خود درباره س��قوط هواپیمای اوکراینی در
ایران به دلیل اصابت موش��ک پدافندی به ص��ورت لحظه به لحظه از زمان
حمله بزرگ ایران به پایگاه عین االسد آمریکا در عراق تا لحظه سقوط هواپیما
ی اطالعات پرواز ،جزیات
پرداخته اس��ت .این روزنامه ادعا کرده اس��ت :بررس 
رهگیری هواپیمای مذکور ،و فیلمهای موجود از اصابت موش��ک به هواپیما
نش��ان میدهد که هواپیمای اوکراینی  20تا  30ثانیه قبل از اصابت موشک،
مخابره س��یگنال شناسایی را متوقف کرده اس��ت .ایان پتچنیک ،سخنگوی
مؤسس��ه رهگیری خطوط پروازی فالیت رادار  ،24که به صورت شبانهروزی
موقعیت مکانی و جزئیات پرواز هواپیماهای مس��افری در سراسر جهان را به
صورت زنده ارائه می دهد و از جمله معتبرترین مؤسسات در این زمینه است،

یک شبکه روس��ی به نقل از منبعی در وزارت خارجه
این کش��ور گزارش داد مس��کو آغاز مکانیس��م حل
اختالف برجام را غیرقابل قب��ول میداند .به گزارش
گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،یک منبع در وزارت
خارجه روس��یه روز سهش��نبه آغاز فرایند مکانیس��م
ح��ل اخت�لاف در برجام توس��ط کش��ورهای آلمان،
انگلیس و فرانس��ه را محکوم کرد .این منبع به شبکه
«ریانووستی» گفت مسکو توسل کشورهای اروپایی
به مکانیسم حل اختالف را «غیرقابل قبول» دانسته
و از آن انتقاد کرد .این منبع دیپلمات روس همچنین
توضیح داد« :ما اقدام��ات تروئیکای اروپایی را که با
اهداف و روح توافق هس��تهای در تضاد هست ،قبول
نمیکنیم» .ظهر روز گذشته بود که سه کشور اروپایی

میگوید :هواپیماهای تجاری و مس��افربری خ��ود را از طریق مخابره دائمی
سیگنال شناس��ایی به رادارهای فرودگاههی و س��امانههای پدافندی معرفی
میکنند که این سیگنال از طریق یک دستگاه به نام ترانسپاندر که در هواپیما
نصب شده اس��ت ،به صورت دائم مخابره میشود .نیویرک تایمز در گزارش
ویدئویی که از این حادثه منتش��ر کرده نیز مج��ددا ادعای خود را تکرار کرده
میگوید هواپیمای اوکراینی  20تا  30ثانیه قبل از اصابت موشک مخابره این
سیگنال شناسایی را متوقف کرده است .جان کاکس،خلبان و کارشناس سوانح
هوایی و مدیرعامل مؤسس��ه سیفتی آپریتینگ سیس��تمز ،میگوید :نرمافزار
س��امانه پدافندی تور از طریق رادار ،تشخیص عینی یک هواپیما و همچنین
اس��تفاده از سیگنال ترنس پاندر برای شناس��ایی هواپیماها ،پرندهها و اهداف
احتمالی استفاده میکند .در صورتی که سیگنال شناسایی هواپیما اشتباه باشد و
یا اینکه برای یک پرنده هیچ سیگنالی مخابره نشود نرم افزار سیستم تور اعالم
خطر میکند .وی میگوید :از اینجا به بعد موشک از طریق رادار هدایت شده
و زمانی که به نزدیک هدف میرسد منفجر میشود و ترکشهای زیادی را به

هدف میزند .معموال پس از شلیک نخستین موشک ،یک موشک دیگر نیز
توسط سامانه به سمت هدف و برای حصول اطمینان از اصابت راهی میشود.
سامانه پدافندی تور یک سامانه موشکی متحرک است که به  8موشک مجهز
اس��ت .این س��امانه میتواند بدون نیاز به اتصال به دیگر سامانههای پدافند
هوایی به صورت مجزا عمل کند .سامانه تور هم رادار تشخیص اهداف دارد و
هم از یک سامانه شلیک موشک برخوردار است .در دهه  1970میالدی این
س��امانه توسط ش��وروی و برای دفاع در برابر اهداف هوایی در ارتفاع پایین و
متوسط ساخته و توسعه داده شد .روسیه در سال  2005و در قالب یک قرارداد
دفاعی یک میلیارد دالری س��امانه تور را برخالف میل آمریکاییها به ایران
فروخت که البته روسها این سامانه را به چند کشور دیگر نیز فروختهاند .بنابر
این گزارش ،پیش از بررس��یهای دقیق اطالعات جعبههای س��یاه هواپیما و
ی دقیق اطالعات ثبت شده
دیگر اطالعات فنی مرتبط با آن ،در کنار بررس�� 
رادار سامانه پدافند هوایی و موشک ،هر نوع اظهار نظر تنها یک ادعا محسوب
شده و نمیتوان درباره آن به صورت قطعی قضاوت کرد.

روسیه آغاز مکانیسم ماشه را غیرقابل قبول دانست
آلمان ،انگلیس و فرانسه با انتشار بیانیهای در بروکسل،
مکانیسم حل اختالف در برجام را فعال کردند .در بیانیه
فرانسه آمده اس��ت« ،با توجه به اقدامات ایران ،هیچ
انتخاب دیگری نداشتیم ،برای ثبت نگرانیهایمان و
اینک��ه ایران به تعهداتش در برجام پایبند نیس��ت به
کمیسیون مشترک رجوع میکنیم»« .جوزپ بورل»
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش
به فعال شدن مکانیسم حل اختالف در برجام ،با بیان
اینک��ه جایگزینی برای توافق هس��تهای ایران وجود
ن��دارد ،گفت حفظ برجام اکن��ون از هر زمانی بیشتر
اهمیت دارد .این مکانیسم روندی است که در صورت
طی کردن کامل مراح��ل ،به بازگرداندن تحریمهای
س��ازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد ش��د .با این

نماینده مردم فالورجان در مجلس به حضور سفیر انگلیس در تجمع آشوبگران
تهران اشاره کرد و گفت :قطع ًا این اقدام جاسوسی در کشور محسوب می شود و
دولت باید بالفاصله تصمیم قاطعی بگیرد و او را از کشور اخراج کند و اگر سفیر
دیگری قرار است به ایران بیاید ،حتما باید با شرایطی که ایران مشخص می
کند در کشور حضور پیدا کند« .حجت االسالم ناصر موسوی الرگانی» نماینده
مردم فالورجان در مجلس در گفت و گو با شبکه اطالع رسانی راه دانا ضمن
محکوم کردن حضور س��فیر انگلیس در تجمع آشوبگران تهران اظهار داشت:
سفارت خانه انگلستان از گذشته و از اوایل انقالب تا اآلن اقدامات زیادی را علیه
جمهوری اس�لامی ترتیب داده است و در واقع سفارتخانه انگلستان جایگزین
النه جاسوسی آمریکا شده است .وی با بیان این که انگلیسی ها دخالت های
زیادی در امور داخلی کش��ور ما داش��تند گفت :این مسئله برای ما آشکار شده
است و یک مدتی هم تعطیلی سفارتخانه انگلستان را داشتیم ،اما اخیراً رفتارهای
جاسوس��ی سفارت انگلس��تان در ایران به نوعی آشکار شده است .این نمانیده
مجلس خاطر نشان کرد :در بحث فتنه بنزینی هم اطالعات دقیقی در دست

حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این
تصمیم حفظ توافق هستهای از طریق بحث و رایزنی
با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است،
نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل.
مکانیسم ماشه چیست؟


مکانیس��م ماش��ه ،بخش نهای��ی از س��از و کار حل
اختالف ذیل برجام اس��ت که میتواند قطعنامههای
پیشین س��ازمان ملل را که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱
تعلیق ش��ده بودند ،باز گردان��د .در حقیقت منظور از
مکانیسم ماش��ه بخش پایانی همان «ساز و کار حل
اختالفات» در بندهای  ۳۶و  ۳۷در برجام اس��ت .این
 ۲بن��د از آنجا که رجوع به آنها میتواند به بازگش��ت
خودکار تحریمهای بینالمللی علی��ه ایران بینجامد،

چرا سفیر روباه پیر اخراج نمیشود؟

است که حتی قبل از شروع این فتنه ،انگلیسی ها سفرای کشورهای اروپایی را
دعوت کردند و به آن ها خبر دادند که قرار است بنزین در ایران گران می شود
و مردم به خیابان ها می آیند و ما باید از این فرصت استفاده کرده و آشوبگرها
را حمایت کنیم .موسوی الرگانی این اقدام سفیر انگلیس را رفتار سخیفی خواند
و افزود :این که س��فیر انگلیس در خیابان حاضر شود و فیلم برداری کند و به
نوعی دنبال جمع آوری خبر و ترغیب این هنجارش��کنان به اغتش��اش باشد؛
کام ً
ال غیر قانونی اس��ت .وی ادامه داد :اآلن عده اندکی از آش��وبگران هم که
به خیابان ها آمدند و شعارهای هنجار شکنانه دادند ،این ها را سفیر انگلستان
فیلم برداری کرد تا به جاهای دیگر مخابره کند .قطع ًا این اقدام جاسوس��ی در
کشور محس��وب می شود و دولت باید بالفاصله تصمیم قاطعی بگیرد و او را
از کش��ور اخراج کند و اگر س��فیر دیگری قرار است به ایران بیاید ،حتما باید با
ش��رایطی که ایران مشخص می کند در کشور حضور پیدا کند .نماینده مردم
فالورجان در مجلس ابراز کرد :ما باید س��طح روابطمان با انگلستان را کاهش
دهیم تا انگلستان در کشور ما سفیر نداشته باشد .موسوی الرگانی در پاسخ به

به «مکانیس��م ماش��ه» معروف شد ه اس��ت .بند ۳۷
برجام عنوان میکن��د« :متعاقب دریافت ابالغ طرف
شاکی ،به نحو مش��روح در فوق ،به همراه توضیحی
از تالشهای توأم با حس��ن نیت آن طرف برای طی
فرآیند حل و فصل اختالف پیش بینی شده در برجام،
شورای امنیت سازمان ملل متحد میبایست منطبق با
رویههای خود در خصوص قطعنامهای برای تداوم لغو
تحریمها رای گیری کند .چنانچه قطعنامه فوقالذکر
ظرف  ۳۰روز از تاریخ ابالغ به تصویب نرس��د ،سپس
مفاد قطعنامههای س��ابق شورای امنیت سازمان ملل
متحد مجدداً اعمال خواهند ش��د ،مگر اینکه شورای
امنیت س��ازمان ملل متحد به نح��و دیگری تصمیم
گیری کند».

این س��وال که «مجلس در این خصوص چه اقداماتی کرده است؟» گفت :در
تذکرات و صحبت هایی که نمایندگان مجلس داشتند ،این موضوع مطرح شد
ولی قطع ًا کمیسیون امنیت ملی باید به این مسئله ورود کند و وزیر امور خارجه
را به کمیس��یون دعوت و از وی توضیح بخواهد تا یک راهکاری برای مقابله
با اقدام سفیر استعمار پیر انگلستان اتخاذ شود .وی در پاسخ به سوال دیگری
مبنی بر این که «تا کی باید شاهد ماجراجویی های انگلیسی ها باشیم؟» گفت:
این مسئله بیشتر به مسئولین اجرایی کش��ور و کوتاهی هایی که وزارت امور
خارجه در این زمینه دارد ،بر می گردد؛ اس��تعمار پیر انگلس��تان قبل از انقالب
دخالت هایی زیادی در کشور ما داشته است و بعد از انقالب نیز جای پایش به
صراحت در خیلی از حوادث دیده می شود؛ این اهمال کاری و این عدم برخورد
با س��فیر انگلستان به نظر می رسد کوتاهی وزارت خارجه و دولت را به همراه
دارد و آن ها هستند که کوتاهی کردند .موسوی الرگانی در پایان گفت :بعضی
از مسئولین ما چشمشان به خارج از کشور است و معتقدند اگر به سفیر انگلستان
بگوییم باالی چشمت ابرو است به کراباتش بر می خورد.

وزیر امور خارجه روس��یه گفته است چگونه
آمری��کا از ای��ران دعوت میکند ت��ا بدون
پیش ش��رط مذاک��ره کند در حالیکه فش��ار
تحریمه��ا را همچن��ان پی��ش میب��رد .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک ،سرگئی الوروف ،وزیر
امور خارجه روس��یه امروز س��ه شنبه پس از
دیدار با مقامات سریالنکا در یک کنفرانس
خب��ری گفت آمریکا فقط ادع��ا میکند که
بدون پیش شرط آماده مذاکره با ایران است.
الوروف ضمن اعالم آمادگی مس��کو برای
پیش��برد گفتوگوهای دو جانب��ه به منظور
رف��ع تنشه��ا در خاورمیانه گف��ت :آمریکا
میگوید آماده آغاز مذاکرات با کش��ورهای
خاورمیانه اس��ت .آنها آماده اند بدون پیش
شرط مذاکره کنند ،اما در حالی پیشنهاد آغاز
مذاکرات را میدهد که تحریمهای خصمانه
علیه ای��ران در حال افزایش اس��ت .چگونه
آمریکا از ایران دعوت میکند تا بدون پیش
شرط مذاکره کند ،اما شرط فشار تحریمها را
همچنان پیش میبرد.
مقتدی صدر خواستار تظاهرات
میلیونی عراقیها ضد حضور نظامی
آمریکاییها شد

رهبر جریان الصدر عراق مردم این کشور را
به برگزاری تظاهرات میلیونی در محکومیت
حض��ور نظامیان آمریکا و تج��اوزات آن در
عراق ،فراخواند .به گزارش فارس« ،مقتدی
الص��در» مردم این کش��ور را ب��ه برگزاری
تظاه��رات میلیون��ی در محکومیت حضور
نظامی��ان آمریکای��ی فراخواند .به نوش��ته
پایگاه خبری ش��بکه «المیادین» ،الصدر با
بیان اینکه نیروهای متجاوز آس��مان عراق
و حاکمی��ت آن را نقض کردهاند ،خطاب به
م��ردم عراق گفت« :عراق ش��ما را به فریاد
میخوان��د ،سس��تی و کوتاه��ی نکنید و به
فریادش برسید».
راهبرد ضدایرانی ترامپ ممکن است
موجب شکستش در انتخابات شود

روزنام��ه نیوی��ورک تایمز نوش��ت اقدامات
رئیسجمهور آمریکا در چارچوب تنشآفرینی
با ایران ممکن است به بهای از دست دادن
آرای رایدهن��دگان در انتخاب��ات آتی تمام
شود .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تحلیلی
نوشت :جنگطلبی اخیر ترامپ در قبال ایران
برخی از حامیانش را نگران کرده و پیروزی
او را در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰به
خطر انداخته است .در این تحلیل آمده است:
تقریبا چهار سال پیش ،دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا ،در ایالت آیووا از جنگها در
خاورمیانه که موجب ش��ده است بسیاری از
خانوادهها دختران و پسران خود را به جنگ
بفرستند ،انتقاد کرد .وی در یک تجمع چند
صد نفری در این ایالت گفت خواهان جنگ
نیست و قول داد اگر نیروی نظامی به جایی
اعزام کرد« ,چنان قدرتمند باش��د که کسی
نتواند در کارمان مداخله کند».
اجازه نمیدهیم از اقلیم کردستان
عراق به ایران تعدی شود

یکی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان
ع��راق تاکید کرد که اربیل اجازه نخواهد داد
که از منطقه کردستان علیه جمهوری اسالمی
ایران اقدامی صورت گیرد .به گزارش فارس،
«صالح فقی» عضو اتحادیه میهنی کردستان
عراق عضو حزب اتحادیه میهنی کردس��تان
ع��راق ،گفت ک��ه دولت منطقه کردس��تان
عراق اج��ازه نخواهد داد ک��ه از این منطقه
برای تعدی به کش��ورهای همسایه استفاده
شود .وی در گفتوگو با پایگاه خبری «بغداد
الیوم» تصریح کرد :دولت منطقه کردس��تان
ع��راق دارای سیاس��ت احترام ب��ه حاکمیت
کش��ورهای همس��ایه به ویژه ایران ،است و
ع�لاوه بر آن ،روابط خوب��ی با تهران داد که
مبتنی بر اصل حسن همجواری و احترام به
حاکمیت اس��ت .این مسئله موجب میشود
که منطقه کردس��تان از هرگونه تالش برای
استفاده از خاک آن برای تعدی به کشورهای
دیگر جلوگیری کند .این عضو حزب اتحادیه
میهنی کردستان عراق افزود« :ما با کردهای
ای��ران ،همدردی میکنیم اما این به آن معنا
نیس��ت که به دیگران اجازه خواهیم داد تا از
اراضی ما در ایران ،هرج و مرج ایجاد کنند».
منطقه کردس��تان عراق از ش��رق با ایران از
ش��مال با ترکیه و از غرب با س��وریه هممرز
اس��ت .ایران ب ه عنوان یک��ی از قدرتهای
منطق��ه ،دارای روابط��ی تاریخی و دیرینه با
منطقه کردستان عراق است .هرچند که این
روابط در مقاطع مختلف همواره دچار فراز و
نشیبهایی شده ،اما به اذعان مقامات منطقه،
حمایتهای همیشگی جمهوری اسالمی از
کردها در مقاطع حس��اس و تاریخی و تایید
حقوق و سهم آنها در حاکمیت عراق ،موجب
شده تا دو طرف روابط دوستانه داشته باشند.

