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اخبار
گفتمان جهادی را به گفتمان عمومی
تبدیل کنیم

یک عض��و دفتر حفظ و نش��ر آث��ار حضرت
آی��تاهلل خامنهای گف��ت :در دی��دار اعضای
گروهه��ای جهادی با رهبر انقالب ایش��ان بر
ض��رورت تبدیل گفتمان حرک��ت جهادی به
گفتمان عمومی جامعه تأکید کردند.به گزارش
خبرگزاری مه��ر ۴۲ ،نفر از اعضای گروههای
جهادی پنجشنبهش��ب  -۱۰/۵/۹۸-در دیدار
صمیمانه با رهب��ر انقالب گ��زارش اقدامات
خ��ود را در مناطق محروم ارائ��ه کردند .علی
عسگری عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیتاهلل خامن��های درباره جزیی��ات این دیدار
در توییت��ر نوش��ت :معظمله ضم��ن تقدیر از
ای��ن جوانان مؤمن انقالب��ی فرمودند «هرچه
ممک��ن اس��ت تالش کنی��د و پی��ش بروید.
هرچه ممکن اس��ت فکر کنی��د و این فکر را
به مرحله عمل دربیاوری��د».وی ادامه داد :در
تأیید این حرکته��ای انقالبی ،رهبر انقالب
فرمودن��د «بگذارید ما مجموع��ه عظیمی از
نسل انقالب اس�لامی را در کشورمان شاهد
باشیم که ازلحاظ سطح فهم ،مسائل مدیریتی،
خدمترسانی ،ایجاد عدالت و قیام به قسط ،به
جایی رسیده باشد که ذهنهای معمولی بشر
به آنجا نرس��یده و بای��د از او الگو بگیرند».به
نوش��ته این عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
انق�لاب ایش��ان در ضرورت گفتمانس��ازی
اینگونه فعالیتها فرمودند «گفتمان حرکت
جهادی ،ش��ماها را به وجود آورده .ما بایستی
کاری کنیم ک��ه این گفتمان به یک گفتمان
عموم��ی تبدیل ش��ود ...عدهای هس��تند که
محرومیت زندگی و جس��مانی ندارن��د اما از
خدمتگزاری [به محرومان] محرومند .به آنها
هم خدمت کنید».
آمریکادرآشفتگی سیاسی
دست و پا میزند

وزیر دفاع در واکنش بهتحریم وزیر امور خارجه
ن آمریکا با این
کشورمان تأکید کرد :سردمدارا 
اقدام نش��ان دادن د اهل هیچ منطق و معیاری
نیس��تند .به گزارش فارس،امیر سرتیپ امیر
حاتمیدر یادواره شهدای بخش مرکزی نوشهر
مازندران با بیان اینکه آمریکاییها این روزها در
یک آشفتگی سیاسی دست و پا میزنند ،اظهار
داشت :سران کاخ سفیدبا رفتارهای غیرقانونی،
فاقد وجاهتهای بینالمللیبوده و واماندگی،
درماندگی و اس��تیصال تاریخی خودشان را در
برابر منطق به حق و جهانی جمهوری اسالمی
نشان دادهاند.امیر سرتیپ حاتمی در واکنش به
تحریم وزیر امور خارجه کشورمان که منادی
ت و گفتمان ملت بزرگ ایران
به حق مظلومی 
ن آمریکا
اس�لامی است ،تأکید کرد :سردمدارا 
با این اقدام نش��ان دادن�� د اهل هیچ منطق و
معیاری نیس��تند .وزیر دف��اع تأکید کرد :نظام
دیکتاتوری آمریکا با تحریم وزیر امور خارجه
قانونی یک دولت و مس��ئوالن عالی و ارش��د
کشور نشان دادند در اصرار چندباره برای
یک 
مذاکره بدون پیش ش��رط با ایران هم صادق
نیس��تند و با این لفاظیها ب��ه دنبال عملیات
ی و شوی تبلیغاتی برای فریب
روانی ،عوامفریب 
افکار عمومی هستند.
مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور
کار مسئوالن باشد

امام جمعه موقت تهران گفت :مبارزه عالمانه،
مس��تمر و مجاهدانه با فساد اقتصادی باید در
دس��تور کار هم��ه قوا و مردم ق��رار بگیرد .به
گزارش تس��نیم ،حجتاالسالموالمس��لمین
محمدج��واد حا ج علیاکب��ری در خطبههای
نماز جمعه تهران اظهار کرد :مبارزه با فس��اد
و به ویژه فساد اقتصادی گام بسیار بلندی در
تحقق عدالت علوی یعنی آرمان بزرگ انقالب
اسالمی اس��ت .وی افزود :یکی از آرمانهای
انقالب اسالمی ،مبارزه با فساد بود که در رژیم
ش��اه نهادینه شده بود .در تمام سالهای پس
از انقالب ،مس��ئله مبارزه با فساد اقتصادی و
تحقق عدالت اقتصادی و علوی صدر مطالبات
ام��ام خمینی (ره) و رهبر انقالب بوده اس��ت،
پرچمداری مبارزه با فس��اد در همه سالها به
دست رهبری بوده است و از نگاه ایشان تحقق
عدالت با مبارزه با فس��اد به صورت مس��تمر
امکانپذیر اس��ت .در س��خنان و نوشتههای
رهبر انقالب طی سه دهه گذشته همواره این
مطالبه را میبینیم .بیش از  4هزار بار مس��ئله
مبارزه با فس��اد در سخنان رهبری آمده است.
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به فرمان 8
مادهای رهبر انقالب بیان داشت :در بیانیه گام
دوم انقالب هم رهبری چهارمین مأموریت و
توصیه راهبردی که مطرح فرمودند عدالت و
مبارزه با فساد است .در آنجا مطلب را با تعابیر
هوشمندانه تبیین فرمودند.

توقیف کشتی روباه پیر لحن دشمنان را در قبال ما نرمتر کرد

نماینده بم در مجلس گفت :توقیف کشتی
انگلیس��ی ،لحن لن��دن را در قبال تهران
نرمت��ر ک��رده و اگر این اق��دام نبود ما در
مراحل بع��دی به مش��کل برمیخوردیم.
حبیباهلل نیکزادی پن��اه نماینده مردم بم
در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با
فارس ،با اشاره به توقیف کشتی انگلیسی
و تاثیر این اقدام بر توان دیپلماسی کشور،
گفت :همیشه در همه جای دنیا هر کسی

اگ��ر بخواهد حرف خودش را به کرس��ی
بنش��اند قطع��ا باید از یک ق��درت جانبی
هم برخوردار باشد و طرف مقابل هم باید
نس��بت به این موضوع وقوف داشته باشد.
وی افزود :اگر ایران پاسخ مناسب را گروه
متخاصم و زورگوی انگلیسی نمیداد قطعا
م��ا در بحثهای بع��دی و مراحل بعدی
هم با چال��ش مواجه میش��دیم .نماینده
مردم بم در مجلس اظهار داش��ت :باید در

هر مذاک��ره و اقدام یک توان مضاعف در
کنار مذاکرهکنندگان و تیم دیپلماسی باشد
و اقدام س��پاه در توقیف کشتی انگلیسی
مثل همیش��ه یک اقدام مفید برای کشور
بود .نیکزادیپناه خاطرنشان کرد :توقیف
کش��تی انگلیس��ی بر رفت��ار دیپلماتیک
آمری��کا و انگلی��س در قبال کش��ورمان
تاثیر گذاش��ته و موضع نرمتر و بهتری را
در قبال ایران اتخاذ میکنند .آنها همیشه

آمریکا رسم ًا از « »INFخارج شد

وقوف داش��تهاند که ایران جوالنگاه افکار
خصمانه آنها نیس��ت اما بعضا رفتارهایی
را از خود نش��ان میدهند که خوشبختانه
قوای نظامی ما در ارتباط با مسائل نظامی
همیشه پاسخ مناس��بی را بهآنها دادهاند.
نماینده مردم بم در مجلس در پایان گفت:
ش��اهد هس��تیم که رفتار انگلیس��یها در
قبال ایران آرامتر و بهتر ش��ده اما باید در
ادامه ببینیم که این آرامش دائمی است یا

موقتی و قطعا رفتارهای به موقع نیروهای
نظامی ما مخصوصا س��پاه همیشه مثبت
ب��وده و طبیعتا آنها هم حواسش��ان جمع
است نمیتوانند درگیر رفتاری غیرمنطقی
باشند.

اسپانیا هم پس از آلمان و ژاپن درخواست آمریکا برای مشارکت در ائتالف دریایی را رد کرد

گروه سیاس�ی :استقبال سرد کشورهای غربی و عربی از
پیش��نهاد ترامپ برای تشکیل ائتالف دریایی در منطقه
خلیج فارس نشان از فهم جدید آنها از واقعیتهای موجود
در خاورمیانه دارد .درخواس��ت آمریکا برای تشکیل یک
ائتالف دریایی در منطقه خلیج فارس به بهانه اسکورت
کشتیها در این منطقه و محافظت از امنیت خلیج فارس
تاکنون با استقبال س��رد نه تنها همپیمانان اروپایی این
کشور بلکه همپیمانان عرب خود نیز روبهرو شده است.
در وهله نخست آلمان از مخالفت خود با پیوستن به این
ائت�لاف خبر داد .بعد از آن دولت ژاپن اعالم کرد که در
این ائتالف مش��ارکت نخواهد داشت .اسپانیا هم پس از
آلمان و ژاپن درخواست آمریکا برای مشارکت در ائتالف
دریایی را رد کرد .منابع دیپلماتیک در دولت اسپانیا اعالم
کردند که مادرید در حمایت از آلمان ،هرگونه همراهی در
طرح ائتالف دریایی به سرکردگی آمریکا در تنگه هرمز
به بهانه واهی اسکورت کشتیهای تجاری و نفتکشها
را رد کرده است« .ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین
چندی پیش گفته بود که واش��نگتن از آلمان ،فرانسه و
انگلستان خواس��ته به ائتالف مورد نظر کشورش برای
حض��ور نظامی در تنگه هرمز و خلی��ج فارس بپیوندند؛
درخواستی که فوراً با پاسخ سرد آلمانها مواجه شده بود.
ایران نیز اعالم کرده اس��ت که این ائتالف س��رانجامی
نخواهد داشت .سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران
تأکید کرده است :ایجاد ائتالف آمریکایی در خلیج فارس
ناکام خواهد ماند .دشمن باید بداند نمیتواند کاری انجام
دهد؛ همانطور که ائتالفهای گذشتهاش ناکام مانده،
قطع ًا این ائتالف هم روی آب اس��ت و شکل نمیگیرد.
در این میان روس��یه نیز با انتقاد از تش��کیل این ائتالف
اعالم کرده که هدف ترامپ از تشکیل ائتالف دریایی در
منطقه خلیج فارس کشاندن منطقه به یک جنگ و تنش
و درگیری است .دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد
دارد با تش��کیل این ائت�لاف دریایی به بهانههای واهی
در منطقه خلیج فارس مجدداً دالرهای نفتی کشورهای

ائتالف روی آب آمریکا

اس��تقبال نکرده اند و این بی توجهی اعراب به پیشنهاد
ترامپ نشان از فهم و درک جدید آنها از واقعیت منطقه
و قدرت گس��ترده ایران برای تأمین امنیت خلیج فارس
و تنگه هرمز دارد .کش��ورهای عربی باید امنیت خود و
منطق��ه خاورمیانه را در جایی به غیر از آغوش آمریکا و
کشورهای غربی جستجو کنند.
اروپا حاضر نیست به ائتالف آمریکائی بپیوندند


عرب��ی این ح��وزه را به جیب بزند چرا ک��ه وی همواره
این سخن معروف خود را مبنی بر اینکه آمریکا از امروز
ب��ه بعد دیگر حمایت مجانی از هیچ کش��وری به عمل
نمی آورد و کش��ورهای عربی باید هزینه حمایت خود را
بپردازن��د بر زبان می راند .یکی از اهداف طرح های گاه
و بیگاه آمریکا برای منطقه و نس��خه پیچیدن های بی
دلیل وی برای خاورمیانه دوش��یدن کشورهای عربی از
جمله عربستان و کش��یدن دالرهای نفتی از این کشور
است .طرح ائتالف دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس
تاکنون تنها با استقبال انگلیس و هم پیمان نزدیک وی
یعنی بوریس جانس��ون روبهرو شده است؛ البته بوریس
جانس��ون درواقع به ترامپ انگلیس معروف شده چرا که
به ش��دت دنباله رو افکار تندرویانه وی اس��ت .بر کسی
پوش��یده نیست که مس��ئولیت تأمین امنیت هر منطقه
از جه��ان به عهده کش��ورهای حوزه آن منطقه اس��ت؛
بدیهی است که کش��ورهای حوزه خلیج فارس مسئول
تأمی��ن امنیت این منطقه و تنگه هرمز هس��تند نه آنکه

یک کش��ور از سر دیگر جهان به همراه همپیمانان خود
ائتالف تشکیل داده و برای ایجاد تنش و جنگ افروزی
خود را به زور وارد این منطقه مهم از جهان کنند .ترامپ
به دنبال آن اس��ت تا با مشتنج کردن منطقه و در سایه
شکس��ت تمام تالش هایش علیه ایران که با ابزار فشار
و تحریم صورت گرفته ،تهران را مجبور به نشس��تن بر
س��ر میز مذاکره کند .این هیاهوی جدید رئیس جمهور
آمریکا نیز در همین راس��تا صورت می گیرد .مقام های
ایران��ی بارها اعالم کرده اند که هرگز آغاز کننده جنگ
نخواهند بود اما به هیچ عنوان از دفاع از کش��ور دس��ت
نمی کشند و پایگاه های آمریکا در منطقه پاسخ دردناکی
در براب��ر هر تجاوزی به ای��ران دریافت خواهند کرد .در
کنار اس��تقبال سرد همپیمانان اروپایی آمریکا از تشکیل
این ائتالف دریایی باید به بی توجهی کش��ورهای عربی
و س��کوت آنها در برابر این درخواست آمریکا اشاره کرد.
در نهایت باید گفت که کشورهای غربی و عربی ازبهانه
تازه ترامپ برای حض��ور نظامی در منطقه خلیج فارس

امیرعلی ابوالفتح ،کارشناس مسائل آمریکا در خصوص
شکل گیری ائتالف ضدایرانی به رهبری آمریکا در خلیج
فارس گفت :به موازات افزایش تنشها در خلیج فارس و
تنگه هرمز درخواست آمریکاییها به عنوان کشوری که
سالها در این منطقه تحرکات نظامی دارد برای تشکیل
ائتالف ضد ایرانی قابل پیش بینی بود .وی با بیان اینکه
تا االن براساس شواهد آشکار پیشنهاد آمریکاییها برای
ایجاد ی��ک ائتالف جهانی به منظور تامین امنیت خلیج
فارس و تضمین انتقال آزاد انرژی به نتیجه نرسیده است،
گفت :اصوال کش��ورهای دیگ��ر خیلی قابلیت و ظرفیت
آنکه کمک حال آمریکا باش��ند را ندارند .ابوالفتح افزود:
مثل ائتالف علیه عراق و افغانس��تان تمرکز اصلی آنها
بر توان نظامی ایاالت متحده است و بقیه کشورها بیشتر
به لحاظ تاثیر سیاسی و روانی به آمریکا میپیوندند و به
لحاظ عملیاتی و استعداد نیروها چندان نمیتوانند کمک
حال آمریکاییها باشند به ویژه آنکه حداقل در مورد اروپا
بای��د گفت :چندان از این پیش بینی اس��تقبال نکردند و
به نظر میرس��د تالش اروپا این اس��ت که اگر ائتالفی
بخواهد شکل بگیرد حول محور اروپاییها باشد نه اینکه
به ائتالف آمریکا بپیوندند .این کارشناس مسائل آمریکا
تصریح کرد :در روند این پروسه آمریکاییها اعالم کردند
که ائتالف اروپا و آمریکا میتواند با هم همکاری داشته
باش��ند ،اما آن طور که تصور میش��د که در مورد عراق
ائت�لاف ضد ص��دام به وجود آمد و بع��د به ائتالف ضد
داعش تبدیل شد بعید به نظر میرسد این روند در دستور
کار باشد و عمال به نتیجه برسد.

سعید جلیلی:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
دش��من از مقاومت ملت ایران و الگو شدن
آن در دنی��ا واهمه دارد .ب��ه گزارش فارس،
س��عید جلیلی پیش از خطبههای نماز جمعه
همدان با تس��لیت سالروز شهادت امام جواد
(ع) اظهار کرد :باید س��یره این امام همام را
در زندگ��ی اجتماعی و ف��ردی خود مد نظر
قرار داده و در این مس��یر حرکت کنیم .وی
با بیان اینکه ایران اسالمی به واسطه ارادت
به اهل بیت (ع) سرافراز است ،گفت :بنده در
پیشگاه خداوند متعال شهادت میدهم ،مردم
ایران از مردم صدر اسالم بهتر هستند .عضو
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره
به اینکه مردم نش��ان دادهان��د در راه خدا با
دشمنان خدا دشمنی و با دوستان خدادوستی
میکنند ،افزود :ملت بزرگ ایران دعوت خدا
و پیامب��رش را لبیک گفته و ام��روز به این
عزت رس��یده اس��ت .وی با تأکید بر اینکه
مردم ای��ران با انقالب اس�لامی یک دوره
پرافتخار را برای خ��ود رقم زدند ،بیان کرد:

دشمن از الگو شدن مقاومت ایران واهمه دارد

ملت ایران  40س��ال در مقابل ظلم مقاومت
کرده و در این راه در مقابل دش��من سر خم
نکرده اس��ت .جلیلی با بیان اینکه دشمن از
مقاوم��ت ملت ایران نگران اس��ت بنابراین
تمام تالش خود را برای مقابله با این رویکرد
به کار بس��ته است ،گفت :البته به لطف خدا
و بصیرت مردم هی��چ جوابی از توطئههای
خود نگرفته اس��ت .وی فش��ار حداکثری بر
کش��ور را یکی از ترفندهای دشمن دانست
و با تأکید بر اینکه باید مراقب باش��یم ،ادامه
داد :آنهایی که میخواستند نگذارند در ایران
جشن چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب را
بگیریم باز هم شکست خوردند و این جشن
با افتخار برگزار شد.

موفقیته�ای ای�ران اسلامی ب�ه خاطر

هوشمندی ولی فقیه است

عضو شورای عالی امنیت ملی ،موفقیتهای
ایران اس�لامی را به خاطر هوشمندی ولی
فقیه و پیروی مردم از ایش��ان دانس��ت و با
گریزی به بمباران نماز جمعه همدان توسط

سردبیر روزنامه رأی الیوم در مطلبی با اشاره به اقدامات
تحریکآمیز آمریکا در خلیج فارس نوشت ،صبر ایران
در برابر واش��نگتن حد و مرزی دارد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،عبدالباری عطوان ،س��ردبیر روزنامه
رأی الیوم ،در یادداشت امروز خود نوشت :برای ما درک
این مسئله که چرا دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا،
حریصانه میخواهد ائتالفی متشکل از  ۶۰کشور برای
«تضمین دریانوردی در تنگه هرمز» تشکیل دهد ،سخت
است .مسئولیت تأمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز یا
آبهای خلیج(فارس) بر عهده کشورهای مشرف بر این

دش��من در دوران جنگ تحمیلی ادامه داد:
دش��من از اول انقالب تاکن��ون از هر راهی
برای شکست ایران و همراهی ملت با خود
وارد ش��د اما به نتیجهای نرس��ید .در جریان
بمباران نماز جمعه همدان مردم ثابت کردند
حت��ی در اوج جنگ نیز برای تعظیم ش��عائر
دین��ی حضور مییابن��د و وقتی هم که نماز
جمعه بمباران ش��د باز هم این فریضه الهی
در آن روز تعطیل نش��د .جلیلی با بیان اینکه
دشمن از الگو شدن ایران در دنیا واهمه دارد،
افزود :آنها میخواهند مانع از رش��د این الگو
در دنیا شوند زیرا افزایش گستره این الگو در
کشورها جلوی منافع آنها در دنیا را میگیرد.
وی «فریب» را دیگر ترفند دشمنان عنوان
کرد و افزود :زمانی که نتوانند با زور و سلطه
به اهداف خود دست یابند ،به خدعه و فریب
روی میآورند بنابراین در این زمینه نیز باید
مراقب و هوشیار بود .فشار حداکثری دشمن
ب��ر روی ملت نیز راه به جایی نبرده اس��ت
زیرا باز هم این ملت بزرگ در مقابل دشمن

ایستادهاند و این مقاومت ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص آنهایی که هنوز به گفتوگو
با غرب امیدوار هس��تند ،گفت :دشمن بارها
تزویر و دروغگویی خود را ثابت کرده اس��ت
اما هنوز عدهای میگویند گفتوگو موضوع
بدی نیست و آنها هم دنبال جنگ نیستند ،در
صورتی که گفتوگو فقط یک فریب است.
امروز دشمن جنگ خود با ایران را از طریق
فشار اقتصادی آغاز کرده است و میخواهد
از ای��ن طریق تعهدات جدید خ��ود را به ما
تحمیل کند .در ارتباط با توافقات هس��تهای
با وج��ود اینکه  15بار گزارش ش��ده ایران
تعه��دات خود را انجام داده اس��ت اما منکر
اصل توافق میشوند و دوباره دم از گفتوگو
برای دریافت تعهدات بیشتر میزنند.

«دیپلماس�ی در برابر فشار» به هیچ وجه

عقالن�ی نیس�ت /راهب�رد «ژس�ت کوچک»
مکرون

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه
داد« :دیپلماسی در برابر دیپلماسی» پسندیده

رأی الیوم :صبر ایران هم حدی دارد

تنگه یعنی ایران و کشورهای عربی خلیج (فارس) است.
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،ش��جاعانه و با جسارت،
همس��ویی با این درخواس��ت آمریکا را رد و مالحظات
خود را درباره آن بیان و خود و دولتش را از این طرح دور
کرد ،زیرا به گامهای حس��اب نشده ترامپ اعتماد ندارد
و از خطرهای آن میترس��د و به همین سبب در بیانیه
رسمی که دولت مرکل صادر کرد ،تاکید شده است که
دولت او به گزینه مسالمتآمیز برای حل بحران خلیج
فارس پایبند است ،زیرا خروج آمریکا از توافق هستهای
عامل تنش کنونی در منطقه است و آلمان از جمله شش

کشوری اس��ت که این توافق را امضا کرده و همچنان
به آن پایبند اس��ت .تنها کس��ی که تا به این لحظه به
درخواست دونالد ترامپ برای تشکیل ائتالف در خلیج
فارس پاسخ مثبت داده ،بوریس جانسون ،نخست وزیر
جدید انگلیس ،است؛ کس��ی که رئیس جمهور آمریکا
را پدر معنوی نژادپرس��تی غربی جدی��د میداند که به
شیوهای شبیه نازیها برای سفیدپوستان فعالیت میکند.
عطوان در ادامه نوش��ت :معتقدم که صبر ایران در برابر
آمریکا حد و مرزی دارد .مقامات ایران در هر مناس��بتی
تاکید میکنند که خواهان جنگ نیس��تند و آغازگر آن

اس��ت اما نه «دیپلماس��ی در برابر فشار» به
هی��چ وجه عقالنی نیس��ت .وی با تأکید بر
اینکه دش��من بعد از انواع و اقسام فشارها و
ناکام��ی در این حوزه با پرچم گفتوگو جلو
آم��ده تا به اه��داف خود دس��ت یابد گفت:
باید این تزویر دش��من را روش��نگری کرد.
رئیس جمهور فرانس��ه طی اظهاراتی اعالم
کرده ما بر س��ر اینکه تعه��دات جدیدی از
ایران بگیری��م اختالفی نداری��م ،فقط باید
ژستهای کوچک هم بگیریم تا ایران را سر
میز مذاکره بیاوریم .وی در تش��ریح «ژست
کوچک» بیان کرد :منظور از آن این اس��ت
که تو اجازه بده گلویت را بفشاریم؛ برای دو
ماه میگذاریم ،نفس بکش��ی! عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ملت
ایران با مقاومت تهدیدها را به فرصت تبدیل
کرده اس��ت ،افزود :مراقب باشیم زیرا امروز
دشمنان ما در برابر این ملت ائتالف کردهاند،
هرچند با پیروی مردم از ولی فقیه و مقاومت
نمیتوانند نقشههای خود را عملی کنند.

نخواهند ب��ود ،اما اگر جنگی رخ دهد ،پاس��خ ایران به
گون��های خواهد بود که پایگاهه��ای آمریکا را در خلیج
(فارس) و نیز اهداف حیاتی اس��رائیل را در فلس��طین
اشغالی خواهد لرزاند .در پایان این یادداشت آمده است:
ترامپ میخواهد از ائتالف دریایی برای دوشیدن بیشتر
از کشورهای خلیج (فارس) استفاده کند؛ چرا که جملهای
که خیلی زیاد از زبان او میش��نویم این است ”از امروز
به بعد آمریکا مجانی از کشورهای خلیج (فارس) حمایت
نمیکند و این کشورها باید خزانههای خود را باز کنند و
بهای حمایت از آنها را بپردازند“ .

طراح عملیات ترور بن الدن ادعای ترامپ درباره لغو حمله به ایران را رد کرد

یکی از مقامهای سابق پنتاگون که طراح عملیات حمله به محل اختفای رهبر
س��ابق القاعده بوده در ادعای رئیسجمه��ور آمریکا در خصوص لغو حمله به
س��ه نقطه در داخل ایران را رد کرد .به گزارش فارس« ،ویلیام مکریون» ،از
مقامهای سابق پنتاگون که بین سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۴ریاست «فرماندهی
مشترک عملیات ویژه آمریکا» را به عهده داشت درباره ادعای «دونالد ترامپ»،
رئیسجمهور آمریکا در خصوص لغو حمله به سه نقطه در ایران تشکیک کرد

دروغگوییهای مکرر ترامپ

و آن را ادعایی دانست که باور کردن آن دشوار است .به نوشته سیانان ،ریون
بر اساس تجربیاتش در موقعیتهای مشابه گفته تخمین شمار تلفات ،بخشی از
گزارش مفصلی است که در مراحل اولیه درخواست گزینههای نظامی از سوی
رئیسجمهور و مش��اور امنیت ملی تحویل آنها میشود .این نظامی بازنشسته
آمریکایی که به مناسبت رونمایی از گزارش جدید «سازمان بینالمللی بحران»
در خصوص ایران در یک تماس تلفنی با خبرنگاران ش��رکت کرده بود گفت:

«وقتی شنیدم که رئیسجمهور در  ۱۰دقیقه آخر بود که متوجه شد آن حمالت
تلفات نظامی خواهد داش��ت گفتم باور این س��خت است چون تخمین شمار
تلفات ،تقریب ًا همیشه بخشی از گزارش نظامی است که هنگام تصمیم به حمله
به یک هدف تحویل میشود ».مکریون البته تنها نظامی باسابقه آمریکایی
نیست که در ادعای ترامپ تردید میکند .قبل از او شمار زیادی از کارشناسان
و مقامهای سابق ادعای ترامپ را زیر سوال بردهاند.

کش��ورهای آمری��کا رس��م ًا از معاه��ده منع
موشکهای هس��تهای میانبرد خارج شدند
و منابعی در واش��نگتن نیز از آغاز آزمایشات
موش��کی این کش��ور در آین��ده نزدیک خبر
دادن��د .به فارس« ،مای��ک پامپئو» وزیر امور
خارجه آمریکا روز جمعه از خروج رسمی این
کشور از معاهده «منع موشکهای هستهای
میانبرد» موسوم به  INFخبر داد .پامپئو در
صفحه ش��خصی توئیتر خود با تکرار ادعای
عدم پایبندی روس��یه به این معاهده ،نوشت:
«در تاری��خ دوم فوریه  ،2019ایاالت متحده
به روس��یه  6ماه فرصت داد تا به پایبندی به
معاهده من موش��کهای هستهای میانبرد
بازگردد .روسیه مخالفت کرد ،پس این توافق
امروز پایان مییابد» .وی با انداختن مسئولیت
فروپاشی این توافق امنیتی بر گردن روسیه،
افزود« :آمریکا بخشی از توافقی نخواهد بود
که طرف دیگر آن را نقض میکند .روس��یه
تنها مقصر [فروپاش��ی این توافق] اس��ت».
خبرگ��زاری «رویترز» نیز بع��د از این توئیت
پامپئو ،ب��ه نقل از چند مقام ارش��د در دولت
آمریکا (که نامشان را فاش نکرد) گزارش داد
که واشنگتن از این به بعد خود را مقید به عدم
ساخت و ذخیره موشکهای میانبرد با قابلیت
حمل کالهکهای هستهای نخواهد دانست.
تحریم ظریف نشاندهنده بیسر و
سامانیدیپلماتیکآمریکاست

مذاکرهکننده ارشد آمریکا در توافق هستهای
با ایران تحریم وزیر امور خارجه کش��ورمان
را نشاندهنده افزایش بحران دیپلماتیک در
دولت آمریکا دانس��ت .به گزارش آنا به نقل
از اس��کاینیوز ،وندی ش��رمن اق��دام وزارت
خزانهداری آمری��کا را در تحریم محمدجواد
ظری��ف ،در تناقض با اعالم معافیت  ۹۰روزه
از تحریمهای هس��تهای ایران عنوان کرد .از
سویی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا دم
از مذاکره بدون پیشش��رط با ایران میزند و
از س��وی دیگر وزیر امور خارجه این کشور را
تحری��م میکند .این دو موضوع در تناقض با
یکدیگر هستند .مذاکرهکننده ارشد آمریکا در
توافق هستهای با ایران در دولت باراک اوباما
تصریح ک��رد :اقدام دولت آمری��کا در اعمال
تحریم علیه ظریف ،هدف آنها را برای مذاکره
بدون پیششرط با ایران دچار چالش میکند و
موجب افزایش خطر میشود .با تحریم ظریف
ب��ه نظر میآید بح��ران دیپلماتیک در داخل
دولت آمریکا افزایش یافته است.
شرکت ایتالیایی صادرات سالح به
عربستان و امارت را متوقف کرد

یک شرکت ایتالیایی پیرو مصوبه پارلمان این
کشور صادرات سالح به عربستان و امارت را
به دلیل استفاده از آنها در جنگ علیه مردم
مظلوم یم��ن متوقف کرد .به گزارش مهر به
نقل از آناتولی ،شرکت ایتالیایی «»RWM
تولیدکننده کالهکهای تسلیحات موشکی با
کالیبر متوسط و بزرگ ،اعالم کرد که صادرات
س�لاح به عربستان سعودی و امارات متحده
عربی را به دلیل استفاده از آن در جنگ یمن
به مدت  ۱۸ماه متوقف کرده است .بر اساس
گزارش رس��انههای ایتالیا ،شرکت مذکور با
ارس��ال نامهای به کارخان��ه و تولیدکنندگان
داخلی در این کش��ور ،تصمیم خود در ارتباط
با متوقف کردن صادرات سالح و مهمات به
عربستان س��عودی و امارات متحده را اعالم
کرده است .این ش��رکت در نامه خود ضمن
تأکی��د بر احترام ب��ه اراده دول��ت و مجلس
ایتالی��ا اعالم ک��رد که از پای��ان ماه جوالی
تمام مجوزهای مربوط ب��ه صادرات قطعات
موش��کی به عربس��تان و ام��ارت را به مدت
 ۱۸ماه به حالت تعلیق درآورده است .گفتنی
اس��ت ،مجلس نمایندگان ایتالیا در  ۲۶ژوئن
سال جاری میالدی الیحه ممنوعیت صادرات
بمبافکن و موش��ک به عربستان سعودی و
امارات را تصویب کرد.
چین محصوالت کشاورزی آمریکا را
پس زد

چین پس از تحریمهای اخیر آمریکا علیه این
کش��ور ،وعده خرید محصوالت کشاورزی از
آمریکا را کنار گذاشت .به آنا به نقل از رویترز،
ترامپ در اقدامی غیرمنتظره اعالم کرد تعرفه
گمرکی  ۳۰۰میلی��ارد دالر کاالهای وارداتی
از چی��ن را  ۱۰درص��د افزای��ش خواهد داد.
رئیسجمهور امری��کا چین را متهم کرده که
به وعدهاش برای خرید محصوالت کشاورزی
بیشت��ر از آمریکا عمل نکرده اس��ت .انتظار
میرود چین نیز به زودی در یک اقدام متقابل،
تعرفه اقالم وارداتی از آمریکا به این کشور را
افزایش بدهد .تعرفه جدید تنها یک روز پس
از بازگش��ت هیئت مذاکرهکننده آمریکایی از
چین اعالم شده است .به نظر میرسد هیئت
آمریکایی به سرپرس��تی استیو منوچین وزیر
دارایی این کشور در مأموریتش ناموفق بوده
زیرا دونالد ترامپ که اخیراً موافقت کرده بود
در جریان مذاکرات تعرفهای بیش��تری وضع
نکند ولی این کار را انجام داد.

