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اخبار
افزایش تعداد نمایندگان مجلس بار
مالی ندارد

رئیس کمیس��یون عمران مجلس تاکید دارد
که مخالفت دولت با افزایش تعداد نمایندگان
تضییع حقوق مردم است .محمدرضا رضایی
کوچی در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به
مخالفت دولت با افزای��ش تعداد نمایندگان،
گفت :بیش از دو دهه است که افزایش تعداد
نمایندگان در مجلس با مخالفت دولت مواجه
ش��ده که این مخالفت در واقع تضییع حقوق
مردم اس��ت .ضرورت دارد از س��وی مجلس
طرح��ی برای افزای��ش تع��داد نمایندگان و
احقاق حق��وق مردم تهیه و ارائه ش��ود .وی
با اش��اره به علت مخالف��ت دولت با افزایش
تع��داد نمایندگان بیان کرد :دولت بر این باور
اس��ت که افزایش تعداد نمایندگان بار مالی
دارد و ب��ا همین اهرم با طرح مجلس در این
زمینه اعالم مخالفت می کند ،شخصا اعتقاد
دارم افزایش تعداد نمایندگان بار مالی ندارد و
مجلس یازدهم باید هر چه سریعتر طرح این
موضوع را ارائه کند.
سیاستهای تحریمی آمریکا به بن
بست رسیده است

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با بیان
اینکه دول��ت آمریکا در تحری��م ایران به بن
بست رس��یده اس��ت ،گفت :تحریمی نمانده
ک��ه آمریکاییه��ا علیه جمهوری اس�لامی
ایران اعمال نکرده باش��ند .فداحسین مالکی
در گفتوگو با خانهملت ،با اش��اره به اظهارات
مش��اور امنیت ملی ترامپ درباره تحریمهای
ایالت متح��ده آمریکا علیه ایران ،گفت :پیش
از ای��ن جو بایدن با هدف حف��ظ آراء خود در
انتخابات آمریکا اظهارنظری درباره ایران کرد و
مشاور امنیت ملی ترامپ در پاسخ بایدن گفت
که آنقدر علیه ایران تحریم وضع کردهایم که
کار دیگری باقی نمانده اس��ت تا انجام دهیم.
آمریکاییها همانگونه که خودشان اذعان دارند
در ارتباط با تحریمها از هیچ ظلمی چشم پوشی
نکردهاند و تحریمی نمانده که علیه جمهوری
اسالمی ایران اعمال نشده باشد .لذا مسئوالن
جمهوری اس�لامی ایران نبای��د موضوعات و
مشکالت داخلی را به نتیجه انتخابات آمریکا
گره بزنند زیرا کار عبث و بیهودهای است .وی
معتقد اس��ت :مواضع جوبایدن و دونالد ترامپ
درباره جمهوری اسالمی ایران تفاوت چندانی
ندارد ،این افراد شاید در تاکتیکها اختالف نظر
داش��ته باشند اما هدف هر دو افزایش فشار به
مردم ایران اس��ت البت��ه هیچ تحریم جدیدی
وجود ندارد که علیه ملت ایران اعمال کنند.
شفافیت نباید امنیت ملی کشور را به
مخاطره بیاندازد

عضو کمیس��یون عمران مجلس معتقد است
م��واردی که مرب��وط به امنیت ملی کش��ور
میش��ود نبای��د علن��ی ش��ده و از مصادیق
ش��فافیت نیست .احمد دنیامالی در گفت و گو
ب��ا خانه ملت ،در تحلی��ل مزایا و معایب طرح
شفافیت آراء نمایندگان ،گفت :شفافیت در امور
مسئوالن بسیار مطلوب اس��ت و باید تالش
کرد عموم امور به صورت شفاف باشد .با این
حال بعضی موارد وجود دارد که به امنیت ملی
مربوط است و نباید علنی باشد که در تمام دنیا
نیز روال اس��ت .وی با بیان اینکه شفافیت به
معنای علنی شدن تمام اقدامات مسئوالن در
کشور نیست ،اظهار داشت :رقابت های جهانی
در س��طح بی��ن الملل وج��ود دارد که ممکن
است علنی شدن برخی امور ،آرا و نظرات این
موضوع را به مخاطره بیاندازد .تا جایی که الزم
ب��وده و امکان آن وجود دارد باید ش��فافیت را
اجرا کرد تا مردم از نظر نمایندگان مطلع شوند
که در این مس��یر علنی شدن برخی جلسات
کمیسیون ها منعی ندارد.
قانون سربازی برای  ۱۰۰سال قبل است

نماینده م��ردم ابهر در مجل��س گفت :قانون
فعل��ی س��ربازی ازدواج ،اش��تغال ،تحصیل و
تش��کیل خانواده جوانان را تحت ش��عاع خود
قرار داده است یعنی این پدیده طوری بر رفتار
تربیتی جوانان اثر گذاش��ته اس��ت که آثارش
در آینده مش��خص میش��ود .حجتاالسالم
حس��ن ش��جاعی در گفتگو با دانشجو ،درباره
قانون موجود س��ربازی ،اظهار کرد :متاسفانه
س��ربازی با قانون فعلی حدود دوسال از عمر
جوانان را به خ��ود اختصاص میدهد که این
دوسال یکی از بهترین و گران بهاترین دوران
یک جوان ایرانی اس��ت .وی ادامه داد :قانون
کنونی سربازی برای  ۱۰۰سال پیش است که
برای جامعه امروزی نه کمککننده برای جوان
کش��ور است و نه پیشرفتی برای کشور دارد و
فقط اسراف در عمر و امکانات نظام است.

برخورد شدیدی با عناصر تکفیری در نزدیکی مرزهای ایران میکنیم

فرمان��ده ارتش گف��ت :با حض��ور عناصر
تکفیری در نزدیکی مرزهای خود با شدت
و بیاغم��اض برخ��ورد خواهیم ک��رد .به
گزارش خبرگزاری مهر ،امیر سرلشکر سید
عبدالرحیم موسوی فرمانده قرارگاه پدافند
هوایی در بازدید و بررسی وضعیت آمادگی
پدافند هوایی ،با تأکید بر حفظ امنیت مردم

به ویژه مرزنشینان گفت :یگانهای پدافند
هوایی در منطقه ش��مالغرب تقویت شده و
در ص��ورت نی��از اضافه هم خواهند ش��د،
آرامش مردم برای م��ا دارای اهمیت ویژه
اس��ت .امیر سرلشکر موس��وی تأکید کرد:
احترام به تمامیت ارضی کش��ورها و حفظ
مرزهای رسمی بین المللی از اصول شناخته

ش��ده ماس��ت و تغییر در آنه��ا را تحمل
نخواهیم ک��رد و با آن مخالفت داش��ته و
داریم .وی در مورد حضور عناصر تکفیری
گفت :تروریس��تهای تکفیری ،داعش و
صهیونیس��تها ،عناصری مطرود در همه
عالم هستند و حضور آنها در هر کجا باعث
ایج��اد تنف��ر و نا امنی اس��ت .نیروهای ما

همانطور که بارها اثبات کرده اند با حضور
این عناص��ر در نزدیکی مرزه��ای خود با
ش�� ّدت و بی اغماض برخورد خواهند کرد.
فرمان��ده قرارگاه پدافند هوایی دس��توراتی
جهت تقویت یگانه��ای پدافند هوایی در
منطقه به نیروهای پدافند ارتش و س��پاه و
نیروی هوایی ارتش صادر کرد.

گستاخی رئیس جمهور فرانسه بیجواب نماند؛

خروش جهان اسالم علیه توهین به پیامبر اسالم

گروه سیاس��ی :در پ��ی توهین گس��تاخانه
فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص)،
در بس��یاری از کشورهای اس�لامی جهان
تظاه��رات ضدفرانس��وی برگزار ش��د .قتل
س��اموئل پتی ،معلم تاریخ یک��ی از مدارس
حوم��ه پاریس به دس��ت یک نوج��وان ۱۸
س��اله چچنیتبار به نام «عبداهلل یزیدویچ آ»
بهانهای شد تا دوباره فرانسویها به مقدسات
مس��لمانان توهین کنند ،انتشار کاریکاتوری
موهن در یک نش��ریه فرانسوی در دو هفته
گذشته خشم جوامع اس�لامی را برانگیخته
است.این خشم با سخنان «امانوئل ماکرون»
رئیس جمهور فرانس��ه ،در چهارشنبه هفته
گذش��ته که ب��ه حمای��ت از این اق��دام به
بهانه آزادی عقیده پرداخت��ه بود ،دو چندان
ش��ده و مقامات بس��یاری از کشورها موضع
رئیسجمهور فرانس��ه را محکوم کردهاند و
مردم در ش��ماری از کش��ورهای اسالمی در
اعتراض به این توهین تظاهرات برپا کردند.
شماری از مردم معترض به اقدام توهین آمیز
فرانسه در قدس اش��غالی ،مراکش ،سودان،
عراق ،تونس و س��وریه با در دس��ت داشتن
پالکاردهای ضد فرانسوی و با شعار «ال اله
اال اهلل محمد رس��ول اهلل» تظاهرات کردند.
همچنین در ش��بکههای اجتماعی هشتک
تحریم کاالهای فرانس��وی در صدر لیست
ترندهای توئیتر قرار گرفته است.

اهان�ت ب�ه پیامب�ر اک�رم (ص) در جهت

رضایت صهیونیستهاست

«س��ید عبدالملک الحوث��ی» رهبر انصاراهلل
یمن به مناسبت میالد پیامبر اسالم (ص) به
سخنرانی پرداخت و در ابتدای سخنان خویش
درب��اره مقام واالی این پیامبر عظیمالش��أن
س��خن گفت.به گزارش ش��بکه المسیره ،او
مسیر و راه و روش پیامبر اسالم را عزتمندانه
دانست و گفت که هرچند استقامت به همراه
خود مش��قتها و فداکاریه��ا دارد ،اما برتر
از زندگی در ش��رایط تسلیم است.عبدالملک
الحوثی ،میالد پیامبر اکرم (ص) را بزرگترین

رهگیری جنگندههای فرانسوی در
نزدیکی آسمان روسیه

(ص)

طراح تروریسم در کشور خود بدانید».

هش�دار پاری�س ب�ه آن�کارا در خصوص

دخالت در امور داخلی این کشور!

مناس��بتها دانست و گفت که در این روز ما
از نعمت بزرگ خداوند و رحمتش بر جهانیان
س��خن میگویی��م و مس��لمانان بای��د این
مناسبت را با پیوستهای فرهنگی و اخالقی
و دینی خود به پ��ا دارند و مانع تحریف این
ارزشها ش��وند.رهبر انص��اراهلل یمن ،گفت
ک��ه در عال��م واقع و در زندگی مس��لمانان،
زمان��ی که تحریف و انحراف ش��کل گرفت
و بر این ارتباط با رس��ول اکرم و ارزشهای
انسانی اثر گذاشت ،مشکالت بسیاری برای
مسلمانان ایجاد شد و فرهنگ آنها مختلف
از فرهنگ قرآن شد.او این انحراف فرهنگی
را عامل اصل��ی اهانتهای دیگران به قرآن
و رس��ول اعظم دانس��ت و گفت« :هنگامی
که بس��یاری از مس��لمانان فرهنگ و سیره
غیر اس�لامی را وارد زندگ��ی خود میکنند،
دیگران نیز تصورات اش��تباهی به سرش��ان
میزن��د و از آن ب��رای توهین به اس�لام و
رسول و قرآن سوءاس��تفاده میکنند».رهبر
انصاراهلل یمن ،س��خنان «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور فرانس��ه که گفته بود «اسالم

در تمامی مناطق در بحران به س��ر میبرد».
را س��خنی خصمانه علیه امت اسالمی و در
جهت رضایت صهیونیسمها دانست و گفت:
«پیش از این نیز گفته بودیم که در فرانسه یا
هر کشور غربی ،مانع از میشوند که چیزی
خالف رضایت یهودیان صهیونیسم به زبان
بیاوری یا حقیقتی از آنها را بر مال کنی .در
این موارد آزادی وجود ندارد و تمامی ادعاها
از بی��ن میرود ،اما ب��رای توهین به پیامبر و
اسالم ،راه باز اس��ت».عبدالملک الحوثی با
خطاب قرار دادن تمام��ی طیفهای یمنی،
گفت که این مرحله از مقاومت در برابر تجاوز
ائتالف سعودی ،مرحله بسیار حساسی است
و همگی در برابر خداوند مسئولیت دارند.
مس�لمانان س�رمایههای خود را از مراکز

فرانسوی خارج کنند

«احمد الخلیل��ی» مفتی ُعمان پویش به راه
افتاده در تحریم کاالهای فرانسوی به دلیل
توهین این کش��ور به پیامبر اکرم – ص -را
س��تود .وی ب��ا انتش��ار بیانی��های در توییتر
پیشنهاد کرد که مسلمانان برای خارج کردن

س��رمایهگذاریهای خ��ود از س��ازمانهای
اقتصادی که این «متجاوزان به مقام بزرگ
پیامب��ر -ص »-آن را اداره میکنند ،متفق
ش��وند و برای ایجاد یک اقتصاد جهانی آزاد
از وابستگی و مستقل تالش کنند.

ماک�رون ،ت�و تروریس�ت ش�ماره ی�ک

جهانی!

«ص�لاح مژییف» مفتی اعظ��م چچن روز
دوش��نبه گفت« :ماکرون ،تو تروریست اول
جهان هستی .با اهانت به پیامبر اسالم تو به
همه پیامبران و مذاهب توهین کردی».مفتی
اعظ��م چچن در ادامه گفت« :ماکرون ،تمام
ذات تروریس��م و افراط گرایی واقعی که بر
ارزشهای شبه غربی چند لیبرالیسمی پرورش
یافت��ه ،در ش��ما و هم نوعان ش��ما آش��کار
میشود«».رمضان قدیراف» رهبر جمهوری
چچن نی��ز با انتقاد از مواضع ضد اس�لامی
امانوئل کاکرون گفت« :اگر ش��ما [قاتل] را
تروریس��ت میخوانید  ،پس شما  100برابر
بدتر هس��تید ،زیرا تروریسم را القا می کنید.
ش��ما میتوانید با خیال راحت خود را رهبر و

جرالد دارمانین ،وزیر کش��ور فرانس��ه اظهار
کرد :ای��ن باید هر یک از ما را ش��وکه کند
که قدرتهای خارجی در آنچه در فرانس��ه
میگ��ذرد ،دخالت میکنند.فرانس��ه قب ً
ال به
دلیل اظه��ارات رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمه��ور ترکی��ه س��فیر خ��ود را از پایتخت
ترکیه فراخوانده ب��ود.در بحبوحه تنشهای
دیپلماتیک میان آنکارا و پاریس ،دیروز رجب
طی��ب اردوغان اظهارات چند روز پیش خود
را علیه امانوئل مکرون تکرار کرد و به دلیل
اس�لام س��تیزی او گفت مکرون باید تست
س�لامت عقل بدهد.رئیس جمه��ور ترکیه
ب��ه تازگی اظهارات همتای فرانس��وی خود
امانوئ��ل مکرون را هدف قرار دادن اس�لام
و مس��لمانان دانس��ت و سیاس��تهای او را
اسالم ستیزانه قلمداد کرد.رسانههای فرانسه
شامگاه جمعه دو هفته قبل از حمله با سالح
سرد در شهر پاریس خبر دادند .فردی که در
جریان این چاقوکشی به قتل رسیده بود یک
معلم تاری��خ بوده که به پیامبر (ص) توهین
ک��رده و کاریکاتورهای��ی از او در کالس به
نمایش گذاش��ته ب��ود .مظنون ای��ن حادثه
که یک جوان  ۱۸س��اله چچنی و وابس��ته
به گروهه��ای افراطی بود به دس��ت پلیس
کشته شد.به دنبال قتل این معلم در پاریس،
مکرون در اظهاراتی بی اساس اسالم را یک
دین «در بحران» در سراسر جهان توصیف
و خاطرنش��ان کرد که دولت سیاس��تهای
سکوالر س��ختتری را اعمال خواهد کرد.
رئی��س جمهور فرانس��ه برغ��م محکومیت
گس��ترده اظهاراتش ش��ب گذشته اظهارات
متحجران��ه خود را باز تک��رار کرد.اظهارات
مک��رون در خصوص اس�لام و مس��لمانان
واکنش کشورهای اسالمی را به دنبال داشته
است به گونهای که این کشورها تصمیم به
تحریم کاالهای فرانسوی گرفته اند.

سخنگوی دولت:

آمریکا باید بابت خروجش از برجام پاسخگوی خسارات ایران باشد

س��خنگوی دول��ت گفت :ب��رای ما فرقی
ندارد کدام رئیسجمه��ور آمریکا تصمیم
به بازگشت به برجام میگیرد ،آمریکا باید
پاسخگوی خسارت واردشده به مردم ایران
در قبال خروج یکطرفه از برجام باش��د .به
گزارش ف��ارس ،علی ربیعی س��خنگوی
دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران
ضم��ن تبریک هفته وح��دت گفت :نفس
ابتکار هفته وحدت ،نمادی است که نشان
می دهد این امت در کلیت محمدی خود
م��ی تواند اخت�لاف ها را و آش��فتگی ها
را تبدی��ل به نقطه قوت کن��د .وی افزود:
انقالب اسالمی پس از آن ممکن شد و در
افق رویت پذیر جامعه اسالمی قرار گرفت
که پیشگامان روش��نگری دینی از عالمه
نایینی تا اقبال الهوری و شهید مطهری و
ش��ریعتی و دیگر بزرگان موفق شدند یک
نوع اتص��ال و پیوند می��ان هویت ملی و
هویت امت بوجود آورند .سخنگوی دولت
گف��ت :هفته وح��دت به این اعتب��ار ،باید
تبدیل به یک فرصت جهت اندیشیدن به
موضوع صلح سازی در گستره همسایگانی
و منطقه ای شود .وی ادامه داد :ما همیشه

از نف��وذ تفرقه افکنانه ق��درت های برون
منطق��ه ای در منطق��ه س��خن گفته ایم.
اما باید توجه داش��ت که بس��تن راه نفوذ
قدرتهای جن��گ افروز و تفرقه افکن در
پیک��ره امت ،فقط با ش��عار وحدت ممکن
نخواهد ش��د .ربیعی گفت :ما باید مکانیزم
های حل و فصل اختالف همس��ایگانی را
نیز در س��طح مناس��بات منطقه ای ایجاد
کنیم .توانمندس��ازی س��ازمان همکاری
در منطقه یکی از ای��ن مکانیزها میتواند
باش��د که میتواند موجب تقویت وحدت
امت اس�لامی در منطق��ه و جهان گردد.
وی خاطرنش��ان کرد :از سوی دیگر هفته
وحدت فرصتی اس��ت تا مقومهای وحدت
س��از داخلی خود و الزاماتی را که همگان
باید برای حفظ وحدت به آن پایبند باشیم،
مرور کنیم .ربیعی گف��ت :امروز در داخل
کش��ور عزیزم��ان ایران،هم��ان گونه که
رهبری معظم نیز در دیدار با اعضای ستاد
ملی کرونا مطرح کردند ،نیازمند ش��ناخت
عمی��ق از مهمتری��ن مس��ائل و اقدامات
یکپارچه بی��ن ملت و حاکمیت هس��تیم.
وی تصری��ح ک��رد :همچنین بخش��ی از

فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در تقارن
ش
با هفته وح��دت ،معنابخش مس��یر پی 
روی قوا ،انسجام ملی و پشتوانه پشت سر
گذاشتن بحرانهایی اس��ت که کشور در
این مقطع با آن مواجه می باشد .در هفته
های اخیر ش��اهد هجمههای ناجوانمردان ه
زیادی به دولت بودیم .س��خنگوی دولت
گف��ت :اگ��ر ای��ن روی��ه ناص��واب ادامه
داش��ت و به جامعه تس��ری م��ی یافت،
قطعا آس��یبهای جبرانناپذیریی تحمیل
میک��رد؛ آس��یبهایی که فک��ر می کنم
وحدت و یکپارچگی کشور را نشانه گرفته
بود و اگر با هش��دار صری��ح رهبر انقالب
متوقف نمیش��د ،تضعیف ما را در مسائل
جهانی و منطقه موجب می ش��د و نهایتا
باع��ث انش��قاق ملی نی��ز میگردید .وی
عنوان کرد :همان ط��ور که رهبر انقالب
فرمودن��د باید بین نق��د و اهانت تفکیک
قائ��ل بود .نقد بخش��ی از ادب جمهوریت
اس��ت .اهانت و هتک حرم��ت نیز ناقض
ادب اس�لامی اس��ت و رهب��ری با درکی
عمی��ق از هر ای��ن دو مولفه ،نس��بت به
نارس��ایی ک��ه در حال ش��کلگیری بود،

هش��دار دادند .نارسایی که اخالق سیاسی
و انس��جام مل��ی را نش��انه گرفت��ه بود.
س��خنگوی دول��ت گفت :از مق��ام معظم
رهب��ری به خاطر روش��نگریهای مبتنی
بر بینش اس�لامی و منطق حکمرانی که
همواره رهنمون داش��تهاند؛ سپاس��گزارم.
دولت نیز همچون گذش��ته خ��ود را مقید
و موظف به تبعیت از رهنمودهای ایش��ان
دانسته و امیدواریم توجه به رهنمونهای
اخیر ایش��ان در شرایط فعلی کشور ،مورد
اهتمام هم��ه ارکان و گروهها قرار بگیرد.
وی اظهار داش��ت :پیشاپیش هفته وحدت
را به همه هموطنان عزیزم اعم از س��نی
و ش��یعه و همه اق��وام تبریک عرض می
کنم .انش��اهلل که پیرو راس��تین آن اس��وه
اخ�لاق و خوبیه��ا باش��یم .ربیع��ی در
بخش دیگری از نشس��ت خب��ری خود با
خبرن��گاران گفت :همچنی��ن تصمیماتی
که در س��تاد ملی کرونا که با حضور مقام
معظم رهبری اتخاذ ش��د ما را وارد مرحله
جدیدی کرده است .تاثیر گذاری کرونا بر
عرصه های س�لامت ،اقتصاد و جامعه و
حتی امنی��ت هر روز ابعاد جدیدی یافته و

در حال گس��ترش اس��ت .وی با تاکید بر
اینک��ه تص��ور آنکه کرون��ا در چند ماه به
پایان خواهد رس��ید ،امروز به یک خوش
خیالی خطرن��اک می ماند ،خاطر نش��ان
کرد :برخی حتی چش��م انداز  3ساله برای
دس��تیابی و امنیتی عمومی را مطرح می
کردند و برخی کرون��ا را ویروس ماندگار
مانند آنفوالنزا برای آن به کار بردند لذا ما
با خصوصیات بحرانی با طول زمان زیاد و
اثر شدید و ریسک باال و پرمخاطره روبرو
هس��تیم .جهش وی��روس غیرقابل پیش
بینی اس��ت .سخنگوی دولت گفت :امروز
اگر ما تا دیروز با دو متغیر جان  -سالمت
و جان  -معیش��ت روبرو بودیم امروز ابعاد
روان��ی و اجتماعی و امنی��ت اجتماعی به
آن افزوده ش��ده است .بنابراین ما نیازمند
حکمرانی مبتنی بر کرونا هس��تیم .ربیعی
تصریح ک��رد :بی توجهی و عدم همراهی
با پروتکل ها و دس��تورالعملهای بهداشتی
بناب��ر تحقیق صورت گرفت��ه و همچنین
تغییرات جهش��ی در وی��روس که ضریب
ابتال را از  1.3به  1.9رس��یده است باعث
افزایش ابتال به آن شده است.

آمریکاتحریمهایچینعلیهشرکتهایاینکشوررامحکومکرد

وزارت خارجه آمریکا اقدام چین در تحریم چند شرکت آمریکایی به دلیل
فروش س�لاح به تایوان را محکوم کرد .به گزارش فارس ،وزارت خارجه
آمریکا اقدام چین در تحریم ش��رکتهای پیمانکار صنایع جنگافزاری به
دلیل فروش سالح به تایوان را محکوم کرد .سخنگوی وزارت خارجه چین
روز دوش��نبه اعالم کرد پکن ش��رکتهای آمریکایی «الکهید مارتین»،
«بوئین��گ» و «ریتیون» را تحریم کرده اس��ت« .م��ورگان اورتاگوس»،
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانی��های در واکنش به تحریمهای
چین گفت« :همانطور که رئیسجمهور [رونالد] ریگان خاطرنشان کرده
کیفیت و کمیت عرضه س�لاح به تایون کام ً
ال منوط به تهدیدهای چین
خواه��د بود ».وی اضافه کرد« :توانمندیهای دفاعی تایوان چه به لحاظ
کم��ی و چه به لحاظ کیفی در براب��ر توانمندیهای جمهوری خلق چین
حفظ خواهند شد ».دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» روز  ۲۱اکتبر

کنگره این کش��ور را از فروش چندین نوع سالح خارجی به تایوان مطلع
کرد .عالوه بر این پنتاگون دوش��نبه اعالم ک��رد وزارت خارجه آمریکا با
فروش احتمالی  ۱۰۰فروند سامانههای پدافند ساحلی «هارپون» به تایوان
موافقت کرده اس��ت .به گ��زارش رویترز ،کاخ س��فید فروش  ۵مجموعه
تجهیزات نظام��ی به تایوان به ارزش بالغ ب��ر  ۲.۳۷میلیارد دالر را تأیید
کرد .این خبر در حالی منتشر شده است که برخی گزارشها حاکی از آن
است که نقل و انتقال سالحهای دیگری به تایوان در مراحل مختلفی از
تأیید قرار دارند و شامل پهپادهای مسلح «ام کیو ۹-ریپر» و یک سامانه
موش��کی دفاع س��احلی و س�لاحهای دیگری به ارزش بین پنج تا هفت
میلیارد دالر میش��ود .علیرغم آنکه دولتهای پیش��ین آمریکا توافقات
تسلیحاتی مش��ابهی امضا کردهاند« ،دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
انتقال تسلیحات را افزایش داده است و از زمان آغاز ریاستجمهوری خود

تاکنون ،در مجموع  ۱۵میلیارد دالر تسلیحات به فروش رسانده است .این
اقدامات تحریکآمیز ایاالت متحده در ش��رایطی صورت گرفته است که
پکن بارها هش��دار داده است که پاسخ متناسبی به واشنگتن خواهد داد و
هشدار داده که فروش هرگونه تسلیحات به تایوان ،بشدت به منافع امنیتی
چی��ن لطمه وارد میکند و روابط چین و آمریکا را خدش��هدار خواهد کرد.
علیرغم آنکه ایاالت متحده روابط رس��می با تایوان ندارد اما در تقابل با
چین ،از هر فرصتی برای حمایت از آن بهره میگیرد .پکن بارها واشنگتن
را ب��ه ت�لاش برای کمک به تایوان برای جدا ش��دن از چین متهم کرده
است .چین تایوان را بخشی از خاک سرزمین اصلی خود میداند و اعالم
ک��رده از طریق گفتوگو یا ب��ه روش نظامی آن را پس خواهد گرفت .در
حال حاضر سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای عضو آن ،تایوان را
کشور مستقل نمیدانند.

س��امانه پدافند هوایی منطقه نظامی جنوب
روس��یه دو جنگنده متعلق به نیروی هوایی
فرانس��ه را نزدیک آس��مان این کشور رصد
کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به
نقل از ش��بکه تلویزیونی روسیا الیوم ،مرکز
ملی مدیریت دفاعی وزارت دفاع روس��یه با
انتش��ار بیانیهای اعالم کرد :س��امانه پدافند
هوای��ی منطقه نظام��ی جنوب روس��یه دو
هدف را نزدیک آس��مان این کشور رصد و
جنگنده سو ۲۷-را به پرواز درآورد تا هویت
و هدف آنها را از نقض حریم هوایی روسیه
مش��خص کند .در ادام��ه ای��ن بیانیه آمده
اس��ت :این مرکز اطمینان یافته است که دو
ه��دف مذکور ،دو جنگنده مدل میراژ ۲۰۰۰
متعلق به نیروی هوایی فرانس��ه است .این
جنگنده روس��ی دو جنگنده فرانسوی را در
آسمان دریای سیاه رهگیری کرد تا این که
مسیرشان را تغییر دادند.
خسارت چند صد میلیون دالری
بزرگترین شرکت پتروشیمی خاورمیانه

شرکت سابیک عربستان سعودی از خسارت
چند صد میلیون دالری در  ۹ماهه نخس��ت
س��ال جاری میالدی خب��ر داد .به گزارش
تس��نیم ب��ه نق��ل از الجزیره ش��رکت ملی
صنایع اساسی عربستان سعودی «سابیک»
ک��ه بزرگترین ش��رکت صنایع پتروش��یمی
خاورمیانه اس��ت در میان کاهش چشمگیر
قیم��ت محصوالت آن در  9ماهه نخس��ت
س��ال  2020حدود  2.18میلیارد ریال (582
میلیون دالر) خس��ارت ثبت کرده است .این
ش��رکت علت این حجم از ض��رر و زیان را
کاه��ش میانگین قیمت محص��والت خود
ب��ه اضافه  414میلی��ون دالر کاهش بهای
س��رمایهها و داراییهای مال��ی اعالم کرد.
کل درآمدهای شرکت سابیک عربستان که
شرکت آرامکو این کشور سهام باالی در آن
دارد با کاهش  ٪18.9نسبت به سال گذشته
به  84.11میلیارد ریال ( 22.45میلیارد دالر)
از  103.72میلی��ارد ری��ال ( 27.69میلی��ارد
دالر) در مدت مش��ابه س��ال  2019کاهش
یافته است.
صادرات موشک از ایران به ونزوئال را
تحمل نمیکنیم

دول��ت واش��نگتن مدعی اس��ت ک��ه اجازه
نمیده��د ای��ران ب��ا ص��ادرات احتمال��ی
موشکهای خود به ونزوئال ،منافع آمریکا را
به مخاطره بیندازد .به گزارش مهر« ،الیوت
آبرام��ز» نماینده ویژه آمری��کا در امور ایران
که از مناس��بات تهران-کاراکاس به خش��م
آمده ،در مصاحبه با فاکسنیوز مدعی ش��د
که واش��نگتن صادرات احتمالی موش��ک از
ایران ب��ه ونزوئال را برنمیتابد .وی در ادامه
ادعای خود افزود :هرچه که الزم باشد برای
ممانعت از چنین اقدامی انجام میدهیم و اگر
هم این موشکهای دوربرد به ونزوئال برسد؛
آنها را منه��دم میکنیم .چندی پیش دولت
کلمبیا مدعی شد که ونزوئال در حال بررسی
گزینه خرید موشک از ایران است .نیکالس
مادورو رئیس جمهور ونزوئال هم در پاس��خ
به این ادعا ،گفت :این ایده (خرید موش��ک
از ای��ران) به ذهن خودم نرس��یده بود .وی
سپس در نشستی که در حال پخش از رسانه
ملی بود ،با لحنی شوخ ،خطاب به وزیر دفاع
ونزوئال اف��زود :پادرینو ،ببین چه ایده خوبی
است! بیا صحبتی با ایرانیها داشته باشیم تا
ببینیم چه موشکهای کوتاهبرد ،میانبرد و
دوربردی دارند ،بهخصوص که روابط خیلی
خوبی بین ما هست.
آینده روابط آمریکا با ایران را منافع
واشنگتن تعیین می کند

یک رس��انه غربی با طرح پرسش��ی مبنی بر
اینک��ه «برای ایران رئیس جمهوری از حزب
دموکرات بهتر است یا جمهوریخواه» با بررسی
روابط دو طرف در  ۷۰س��ال گذشته سعی در
یافتن پاسخی مناسب برای آن کرده است .به
گزارش مهر ،یورو نیوز در پاسخ به این پرسش
بعد از بررسی تحوالتی که در  ۷۰سال گذشته
میان آمریکا و ایران رخ داده و برجسته کردن
نکات مهم آن مینویسد :با نگاهی به رابطه
ایران با رؤسای جمهور وابسته به هر دو حزب
آمری��کا در  ۷۰س��ال اخیر ،این ب��اور تقویت
میش��ود که گویا رابطه واش��نگتن با تهران
در ادوار مختل��ف ،فارغ از آنکه قدرت اجرایی
آن کش��ور در دس��ت چه حزبی بوده ،همواره
از یک خط مش��ی روشن پیروی میکرده که
حفظ منافع آمریکا در منطقه بوده است .طبق
تجربه تاریخی فوقالذکر بنظر میرس��د که
اولویت نخست رئیس جمهوری آمریکا فارغ
از وابس��تگی حزبی او منافع کشورش باشد؛
واقعیتی که ماهیت پرسش مطرح شده را زیر
سوال میبرد .لذا روی کار آمدن دوباره دونالد
ترامپ یا به قدرت رس��یدن جو بایدن قاعدت ًا
دربرگیرنده چرخش صد و هشتاد درجهای در
سیاست خارجی ایاالت متحده نخواهد بود.

