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اخبار
مردم منتظر پاسخی روشن در حوزه
دیپلماسی به بدعهدیها هستند

س��خنگوی ش��ورای نگهبان با بی��ان اینکه
دیپلماته��ا باید بدانند ک��ه ایران نقض عهد
نکرده و زبان تهدی��د و تحریم اثری نخواهد
داشت ،گفت :مردم ایران منتظر پاسخی روشن
به بد عهدیها هس��تند .به گ��زارش «عصر
ایرانی��ان» ،عباس��علی کدخدایی س��خنگوی
ش��ورای نگهبان در صفحه شخصی خود در
توئیتر با اشاره به مناسبات دیپلماتیک جمهوری
اسالمی با س��ایر کشورها نوشت :ایران منعی
برای آمد و ش��د دیپلماتیک ندارد مشروط بر
اینکه آوردهای نقد داش��ته باشد .وی ادامه داد:
دیپلماته��ا باید بدانند ک��ه ایران نقض عهد
نکرده و زبان تهدی��د و تحریم اثری نخواهد
داشت ،چون سرو سرافراز ایران با این بادها به
لرزه نمیافتد .کدخدایی تأکید کرد :مردم ایران
منتظر پاسخی روشن به بد عهدیها هستند
نه صرف ًا گفتگو.
ایران به وعدههای اروپا
خوشبین نباشد

عضو فراکس��یون مس��تلقین والیی مجلس
ش��ورای اس�لامی در واکنش به اتمام مهلت
 ۶۰روزه اروپا تأکید کرد :جمهوری اس�لامی
ایران نبای��د چندان به وعدههای اتحادیه اروپا
خوشبین و امیدوار باش��د .عزتاهلل یوسفیان
م�لا در گفتوگو ب��ا خانه ملت با اش��اره به
گذشت یک ماه از فرصت  ۶۰روزه اروپا گفت:
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مقام حرف ادعا
میکنند که میخواهند کاری انجام دهند اما در
عمل از آمریکا میترس��ند .وی با بیان اینکه
اتحادیه اروپا منافع مشترک بسیاری با آمریکا
دارد تصریح ک��رد :معتقدم حتی اگر بخواهند
اقدامی انج��ام دهند ،نمیتوانن��د چراکه قادر
نیستند به برخی شرکتهای اروپایی که رابطه
و ش��راکت تجاری تنگاتنگی ب��ا آمریکا دارند
فش��ار بیاورند .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاس��بات مجلس میگوی��د اتحادیه اروپا
قابل اعتماد نیست چراکه کشورهای عضو این
اتحادیه نشان دادهاند در موقعیتهای حساس
و تعیینکننده به آمریکا وابسته هستند.
پکن بدون توجه به شرایط به توسعه
روابط خود با ایران ادامه میدهد

رئیسجمه��ور چی��ن در دیدار ب��ا روحانی در
قزاقس��تان تأکید کرد که پکن بدون توجه به
شرایط بینالمللی به توسعه روابط خود با ایران
ادامه خواهد داد .ب��ه گزارش فارس به نقل از
رویترز ،شی جین پینگ رئیسجمهوری چین
که در حاشیه اجالس شانگهای با رئیسجمهور
ایران کرده اس��ت به روحانی اطمینان داد که
کش��ورش بدون توجه به ش��رایط به توسعه
روابط خ��ود با تهران ادام��ه میدهد .احتما ًال
اشاره رئیسجمهور چین به فشارهای آمریکا
علیه تهران و پکن به ویژه در زمینه مس��ائل
اقتص��ادی و تجاری و تحریم اس��ت .روحانی
نی��ز در این دیدار تأکید کرده اس��ت که ایران
آم��اده تأمین نیازهای ان��رژی چین و تقویت
همکاریهای در هم��ه زمینههای اقتصادی
است .از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ»
در آمریکا ،اعمال تعرفههای شدید گمرکی از
س��وی کاخ س��فید باعث به وجود آمدن یک
جنگ تجاری میان ای��ن دو قدرت اقتصادی
جهان ش��ده اس��ت .بازگرداندن تحریمهای
هس��تهای علیه ایران در کن��ار جنگ تجاری
واشنگتن علیه پکن باعث تقویت همکاریها
میان ایران و چین شده است.
آمریکا به داعش کمک نکند فتنه را
ریشهکنمیکنیم

طالب��ان در واکن��ش ب��ه اظه��ارات مقامات
آمریکایی گفت که داعش در افغانستان تهدید
قابل توجهی نیست و اگر حمایت هوایی آمریکا
از این گروه تروریس��تی در ش��رق افغانستان
وجود نداشت والیت ننگرهار را نیز پاکسازی
میکردیم .تس��نیم ،ژن��رال «کن��ت فرانک
مککنزی» رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا
اظهار داشت که داعش از افغانستان قصد حمله
ب��ه آمریکا را دارد و حضور نظامیان آمریکایی
در این کش��ور از وقوع ای��ن حمله جلوگیری
کرده است .طالبان در واکنش به این اظهارات
گف��ت که «فتنه داع��ش» از ابتدای ظهور در
افغانستان از کمک آمریکا برخوردار بود و البته
داعش گروهی نیست که تهدیدی خوانده شود.
«ذبیحاهلل مجاهد» س��خنگوی طالبان تأکید
کرد که داعش را در بیش��تر مناطق افغانستان
از بین رفته است و دلیل ادامه حضور این گروه
تروریس��تی در مناطق ش��رقی افغانستان نیز
کمک نیروی هوای��ی آمریکایی و «همکاری
اطالعاتی» دولت افغانستان است.

اموال مسئوالن در ویترین شیشهای قرار بگیرد

امام جمع��ه موقت تهران گف��ت :باید رفتار
مسئوالن و اموالش��ان در ویترین شیشهای
باش��د تا همه ببینند که اگر دست از پا خطا
کردند ،قبل از اینکه قانون به سراغشان بیاید.
به گزارش فارس ،آیتاهلل سیداحمد خاتمی در
خطبههای نماز جمعه تهران با اشاره به رسم
و ادب مهماننوازی مقام معظم رهبری از آبه
اظهارکرد:پیامبراعظم (ص) میفرماید،کسی
که ایمان به خدا و روز قیامت دارد ،مهمان را

گرامی بدارد و رس��م و ادب مهماننوازی را
مقام معظم رهبری به خوبی رعایت کردند.
ایش��ان فرمودند ،ما در حس��ن نیت و جدی
بودن شما تردیدی نداریم و ژاپن را کشوری
دوس��ت میدانیم اگرچه گالیههایی داریم.
این رس��م مهماننوازی اس��ت .وی تصریح
ک��رد :آبه در این دیدار گف��ت که قصد دارم
پیام رئیس جمهور آمریکا را برسانم که مقام
معظم رهبری فرمودند ،من شخص ترامپ

را شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و هیچ
پاسخی به او ندارم و نخواهم داد .این سبک
سبکی است که پیامبر دستور داده است که
متکب��ران را باید تحقیر ک��رد و حق ترامپ
همین است .امام جمعه موقت تهران تصریح
کرد:آبه از قول ترامپ گفت که ما قصد تغییر
رژیم را نداریم که مقام معظم رهبری فرمودند
در این چهل سال همه رئیسجمهورها قصد
داش��تند و نتوانستند و اگر این هم قصد دارد

که نخواهد توانست .این موضع حضرت آقا
زیربنای قرآنی دارد .خداوند در سوره بقره آیه
 217میفرماید ،آنقدر میجنگند که ش��ما
دست از دینتان بردارد .آنها نمیتوانند و واقع ًا
هم نمیتوانند .البته پیشگویی موالست که
هرکس��ی با حق درافتاد ورافتاد .قطع ًا ترامپ
میداند که یارای مقابله با نظام دینی و نظام
حق را ندارد .وی ادامه داد :باید رفتار مسئوالن
و اموالشان در ویترین شیشهای باشد تا همه

جنگندههای رژیم صهیونیستی غزه را
بمباران کردند

ببینند که اگر دست از پا خطا کردند ،قبل از
اینکه قانون به سراغشان بیاید ،وجدانهای
عمومی یقهشان را بگیرد .این وضع و این راه
سالمسازی نظام اداری بوده و برگفته از کالم
امیرالمؤمنین (ع) است.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخستوزیر ژاپن :ترامپ را شایسته مبادله پیام نمیدانم

تجرب ه تلخ مذاکره با آمریکا را بههیچوجه تکرار نخواهیم کرد

رهبر معظم انقالب در دیدار آبه ش��ینزو نخستوزیر ژاپن
و هیأت همراه تأکید کردند :جمهوری اسالمی ایران هیچ
اعتم��ادی به آمریکا ندارد و تجرب��ه تلخ مذاکرات قبلی با
آمری��کا در چارچوب برجام را ب��ه هیچ وجه تکرار نخواهد
ک��رد زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فش��ار را
نمیپذی��رد .به گزارش «عصر ایرانی��ان» به نقل از پایگاه
اطالعرس��انی دفتر مق��ام معظم رهب��ری ،در ابتدای این
دیدار آبه ش��ینزو نخست وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم
رهب��ری گفت :من قصد دارم پی��ام رئیس جمهور امریکا
را به جنابعالی برس��انم .رهبر انقالب اس�لامی خطاب به
نخس��ت وزیر ژاپن گفتند :ما در حسن نیت و جدی بودن
شما تردیدی نداریم اما در خصوص آنچه از رئیس جمهور
امریکا نقل کردید ،من ش��خص ترامپ را شایسته مبادله
هی��چ پیامی نمیدانم و هیچ پاس��خی هم ب��ه او ندارم و
نخواهم داد .حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :مطالبی را
که بیان خواهم کرد ،در چارچوب گفتگو با نخس��ت وزیر
ژاپن است زیرا ما ژاپن را کشوری دوست میدانیم ،اگرچه
گالیههایی نیز وجود دارد .ایشان با اشاره به صحبتهای
نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ به او گفته «امریکا
قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد» ،تأکید کردند :مش��کل
ما با آمریکاییها موضوع تغییر رژیم نیس��ت ،زیرا آنها اگر
چنین قصدی هم داشته باشند ،قادر به اجرای آن نیستند،
همانطور که رؤس��ای جمهور قبلی امریکا ،در چهل سال
گذشته ،برای نابودی جمهوری اسالمی ایران تالش کردند
اما نتوانستند .رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :اینکه
ترامپ میگوید قصد تغییر رژیم را ندارد یک دروغ اس��ت
زیرا اگر میتوانست این کار را انجام دهد ،انجام میداد اما
نمیتواند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به صحبتهای
نخست وزیر ژاپن مبنی بر درخواست امریکا برای مذاکره
درباره موضوع هس��تهای ،گفتند :جمهوری اسالمی ایران

به مدت پنج ،ش��ش سال در موضوع هستهای با امریکا و
اروپاییها در قالب  ۵ + ۱مذاکره کرد و به یک نتیجه هم
رسید ،اما امریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد ،بنابراین
کدام فرد عاقلی اس��ت که دوباره با کش��وری که زیر تمام
توافقها زده ،مذاکره کند؟ رهبر انقالب اسالمی به بخش
دیگری از صحبتهای نخس��ت وزیر ژاپن مبنی بر عزم
امریکا برای جلوگیری از ساخت سالح هستهای بهوسیله
ایران اشاره کردند و افزودند :ما با سالح هستهای مخالفیم و
فتوای شرعی من حرام بودن ساخت سالح هستهای است
اما این را بدانید که اگر ما قصد س��اخت س�لاح هستهای
داشتیم ،امریکا هیچ کاری نمیتوانست بکند و اجازه ندادن
امریکا ،هیچ مانعی ایجاد نمیکرد .حضرت آیتاهلل خامنهای
با تأکید بر اینکه انباشت سالح هستهای نیز اقدامی خالف
عقل است ،خاطرنشان کردند :امریکا به هیچ وجه صالحیت

حرف زدن درباره اینکه کدام کشور سالح هستهای داشته
باش��د یا نداشته باشد ،ندارد زیرا امریکا ،چند هزار کالهک
هس��تهای در انبارهای خود دارد .ایشان با اشاره به سخنان
نخس��ت وزیر ژاپن مبنی بر اینکه امری��کا آماده مذاکرات
صادقانه با ایران اس��ت ،خطاب به آقای آبه گفتند :ما این
حرف را اص ً
ال باور نمیکنیم زیرا مذاکرات صادقانه از جانب
ش��خصی همچون ترامپ ،صادر نمیش��ود .رهبر انقالب
اسالمی تأکید کردند :صداقت در میان مقامات آمریکایی
بسیار کمیاب اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای خطاب به
نخس��ت وزیر ژاپن افزودند :رئیس جمهور امریکا چند روز
پیش با جنابعالی دیدار و گفتگو و درباره ایران هم صحبت
کرد ،اما بعد از بازگش��ت از ژاپن ،بالفاصله تحریم صنایع
پتروشیمی ایران را اعالم کرد ،آیا این پیام صداقت است؟ آیا
این نشان میدهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟ ایشان

تأکید کردند :ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال
اخیر با امریکا را تکرار نخواهیم کرد .رهبر انقالب اسالمی با
اشاره به روند مذاکره با آمریکاییها در چارچوب برجام گفتند:
بعد از توافق هس��تهای ،اولین کسی که برجام را بالفاصله
نقض کرد ،ش��خص اوباما بود ،همان کسی که درخواست
مذاکره با ایران کرده و واس��طه هم فرستاده بود .حضرت
آیتاهلل خامنهای افزودند :این تجربه ما است و جناب آقای
آبه بدانید که ما این تجربه را تکرار نمیکنیم .ایشان با اشاره
به س��خنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ گفته
«مذاکره با امریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد» ،تأکید
کردند :ما به لطف خداوند ،بدون مذاکره با امریکا و با وجود
تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید .رهبر انقالب اسالمی
با اس��تقبال از پیشنهاد نخس��ت وزیر ژاپن برای گسترش
روابط با جمهوری اسالمی ایران ،خاطرنشان کردند :ژاپن
کشور مهمی در آسیا است و اگر به گسترش روابط با ایران
تمایل دارد باید اراده قاطع خود را نش��ان دهد ،همانگونه
که برخی کشورهای مهم این اراده را نشان دادهاند .ایشان
با اش��اره به دشمنیهای چهلساله امریکا با ملت ایران و
ادامه این دشمنیها ،افزودند :ما معتقدیم از طریق مذاکره با
امریکا ،مشکالت ما حل نخواهد شد و هیچ ملت آزادهای،
مذاکره زیر فشار را قبول نخواهد کرد .رهبر انقالب اسالمی
همچنین با اش��اره به بخشی از سخنان نخست وزیر ژاپن
مبنی بر اینکه آمریکاییها همواره میخواهند طرز فکر و
عقاید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند ،گفتند :اینکه
ش��ما این واقعیت را تصدیق میکنید ،خوب است و این را
ه��م بدانید که آمریکاییها در تحمیل دیدگاههای خود به
هیچ حدی قانع نیستند .در این دیدار که آقای روحانی رئیس
جمهور کشورمان هم حضور داشت ،آقای آبه شینزو با اشاره
به مذاکرات خود در تهران ابراز امیدواری کرد این گفتگوها
زمینه گسترش بیشتر همکاریها را فراهم کند.

کارشناسان ردپای رژیمهای صهیونیستی و آلسعود را در حادثه دریای عمان مشهود میدانند

گروه سیاس�ی :صبح پنجش��نبه  23خرداد
گزارشهای��ی از وقوع انفجار در دو نفتکش
در دریای عمان منتشر شد .جزئیات منتشرشده
از این حادثه حکایت از آن داشت که نفتکش
«فرون��ت الت��ر» با پرچ��م جزایر مارش��ال و
«کوکوکا کاریجس» با پرچم پاناما به ترتیب
حام��ل محمولههای «اتان��ول» و «متانول»
بودند .نفتکش اول مدت��ی پس از بارگیری
در بندر ابوظبی دچار س��انحه ش��د و کشتی
دوم از «الجبیل» عربس��تان راهی س��نگاپور
بود .به گزارش القدس العربی به قلم «ابراهیم
نوار» ،این حادثه نش��ان داد که حضور ناوگان
پنجم نی��روی دریایی آمریکا در خلیج فارس،
نتوانسته است امنیت دریانوردی را تأمین کند
و طرفهایی که خواستار افزایش تنش هستند،
توانس��تهاند از راههای مختلف ،تالش کرده
و منطق��ه را وارد جن��گ احتمالی کنند که در
صورت وقوع ،از یمن در دریای س��رخ تا ایران
در شرق خلیج فارس امتداد خواهد داشت .بنا
بر این گزارش ،مهمتر از پیامدهای تجاری این
حادثه ،پیامدهای امنیتی و راهبردی آن است
و این اهمیت در س��ایه افزایش تنش ایاالت
متحده آمریکا علیه ایران به ویژه پس از خروج
دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از برجام
و تحمی��ل تحریمهای ظالمان��ه علیه آن ،دو
چندان ش��ده اس��ت .القدس العربی در ادامه
اعالم ک��رد که «برخی از طرفهای منطقهای
به ویژه سعودی و اسرائیل این تنش را افزایش
میدهند و در تالشند که از هر طریقی ،میزان
آن را شدت بخشند .در حال حاضر ،این طرفها
میکوشند به زعم اینکه ایران عامل این حادثه
(انفجار نفتکشها) بوده ،آمریکا را به سمت حمله
به ایران سوق دهند؛ هر چند هیچ دلیلی وجود
ندارد که نش��ان دهد ایران در این عملیات یا
حادثهای که ماه گذشته رخ داد (بندر الفجیره)،
دست داشته باش��د» .به گزارش این روزنامه،
ایران آشکارا گفته اس��ت که از تأمین امنیت

ش درخلیج فارس
نقشه عبری  -عربی برای افزایش تن 

دریان��وردی تجاری در خلی��ج فارس حمایت
میکند و خواستار برگزاری گفتوگوی جدی
منطقهای ب��رای توافق بر س��ر قواعد تأمین
امنیت حرکت دریانوردی است ،ولی طرفهایی
که در حمله به ایران سود دارند ،از اتهامپراکنی
علیه آن دست بر نخواهند داشت» .بنا بر این
گ��زارش ،عجیب آن بود که این حادثه زمانی
رخ داد که «آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن در
تهران حضور داش��ت و با مسئوالن ایرانی در
حال مذاکره بود تا چگونه تنش بین آمریکا و
ایران را آرام کند .این اقدام آبه ،با تأیید ترامپ
صورت گرفت؛ ش��خصی ک��ه هفته پیش در
ژاپن حضور داشت و با آبه مسئله واردات نفت
ایران توسط ژاپن را بررسی کرد .بیتردید این
حادثه تالش��ی از سوی برخی طرفهاست که
منفعتش��ان ،از بین ب��ردن میانجیگری ژاپن
اس��ت تا بتوانند تن��ش تهران و اش��نگتن را
افزای��ش دهند و راه را به روی هر گونه تعقل
یا آرامشی ببندند .اظهارات مقامهای آمریکایی
و اسرائیلی علیه ایران در حالی مطرح میشود
ک��ه برخی ،این ای��ده را مط��رح کردهاند که
ممکن اس��ت یک طرف خارجی مانند رژیم
صهیونیستی برای تشدید تنش در منطقه این
حمله را انجام داده باشد« .ابراهیم فریحات»
استاد فلسطینیاالصل دانشگاه «جرج تاون»
از جمله این کارشناس��ان اس��ت که میگوید
رژیم صهیونیستی عامل این حمله بوده است.
برخی از کارشناسان مانند «حزام الحزام» استاد
دانشگاه و کارشناس عربستانی مقیم لندن نیز
تأکید دارند که امارات همچنان امنیت منطقه را
پس از هدف قرار گرفتن نفتکشها در دریای
عم��ان به بازی گرفته و آن را به خطر انداخته
اس��ت و به همین دلیل پیش از حادثه اعالم
حالت فوقالع��اده کرده بود .دلیل این کار این
است که رضایت آمریکا برای حمله نظامی به
ایران و حمایت عمان و پاکستان را جلب کند.
مش�کوک بودن حوادث برای نفتکش ها


وزی��ر خارجه ترکیه ب��ا تأکید بر خرید حتمی س��امانه
اس ۴۰۰-از روسیه گفت که در صورت هرگونه اعمال
تحری��م از س��وی آمریکا ،ترکیه پاس��خ خواهد داد .به
گ��زارش مهر به نقل از العالم« ،چ��اووش اوغلو» وزیر
خارجه ترکیه بار دیگر تأکید کرد که این کشور سامانه
دفاع موش��کی اس  ۴۰۰-را از روسیه خریداری کرده

نگران کننده و هشدارآمیز است

سید عباس موسوی س��خنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به
اتهام زنی بی اس��اس مایک پامپئو وزیر امور
خارجه آمریکا اظهار داشت :مسئولیت تامین
امنیت تنگه هرمز ،بر عهده جمهوری اسالمی
ایران اس��ت و نش��ان دادیم که در سریعترین
زمان ممکن به کمک ملوانان کش��تی های
دچار س��انحه رفتی��م و آنها را نج��ات دادیم.
وی اف��زود :ظاهرا برای آقای پامپئو و س��ایر
دولتم��ردان آمریکایی متهم ک��ردن ایران در
حادثه مشکوک و تاسف بار برای نفتکش ها
راحت ترین و ساده انگارانه ترین کار است .در
حالیکه نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش
ها ،با نفر اول جمهوری اسالمی ایران در حال
دیدار اس��ت کدام دس��ت های پنهان بدنبال
اثرگذاری بر این تالشها در منطقه است و چه
کسانی از آن سود می برند؟! موسوی خطاب
به وزیر خارجه آمریکا گفت :آقای پامپئو! این
تشکیک نه تنها شوخی و خنده دار نیست بلکه
نگران کننده و هشدار آمیز است.
اپراتور ژاپنی ادعای ضدایرانی آمریکا را به

چالش کشید

یوتاکا کاتادا» رئیس ژاپنی ش��رکت کوکوکا
سانجیو روز جمعه اعالم کرد کارکنان کشتی
ما ش��اهد این بودهاند که کشتی با یک شیء
پرنده مورد حمله قرار گرفته اس��ت .به نوشته
نیویورک تایم��ز ،صحبتهای این فرد ژاپنی
دس��تکم بخش��ی از اظهارات مقامات آمریکا
مبنی بر اینکه ای��ران عامل حمله بوده را زیر
سوال میبرد .مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا
روز پنجشنبه مدعی شده بود برآورد نهادهای
اطالعاتی آمریکا نشان میدهد تهران پشت
حمله ب��ه دو نفتکش در خلی��ج عمان قرار
دارد .مقامات آمریکایی همچنین روز پنجشنبه
ویدئویی منتشر کردند و مدعی شدند این ویدئو
نشان میدهد سرنشینان یک قایق ایرانی در

حال برداشتن یک مین عمل نکرده چسبیده
به نفتکش «کوکوکا کوریجس» هستند .این
نفتکش متعلق به ش��رکت کوکوکا سانگیو
اس��ت .این در حالی است که کاتادا با اشاره به
اظهارات سرنشینان نفتکش فوق تاکید کرد:
من تصور نمیکنم یک بمب س��اعتی یا یک
شیء چس��بیده به کنار نفتکش ،در کار بوده
باشد .کاتادا در ادامه گفت که سوراخهای ایجاد
ش��ده در نفتکش کوکوکا کوریجس باالی
خ��ط آب این کش��تی بوده س��ت .وی افزود:
احتمال اینکه اژدر این سوراخها را ایجاد کرده
باشد صفر است.
ملوانان نجاتیافته از حمله به نفتکشها

از ایران تشکر کردند

ش��هروندان روسیه که روز پنجشنبه بهوسیله
ایرانیه��ا از تانکرهایی ک��ه در دریای عمان
موردحمله قرارگرفت��ه بودند ،نجات یافتند به
خاطر مهماننوازی ایرانیها از آنها تش��کر
کردند .یکی از ملوانان روس گفت« :از ما خیلی
خوب پذیرایی شد .به خاطر این مهماننوازی
گرم سپاسگزاریم .در بیمارستان هم همهچیز
خوب بود .م��ن خیلی تعجب کردم ».ملوانان
دیگ��ر نیز ب��ه خاطر کمک ایرانیها تش��کر
کردند.
آمریکا و موساد مظنون اصلی ناامن کردن

صادرات نفت هستند

حس��ین امیرعبداللهیان ،دس��تیار ویژه رئیس
مجلس در امور بینالملل در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی نوشت :سرویسهای
امنیتی آمریکا و موس��اد مظنون اصلی ناامن
کردن ص��ادرات نفت خلیج ف��ارس و دریای
عم��ان هس��تند .وی تأکی��د ک��رد :حماقت
عربستان ،امارات و بحرین نیز آتش افروزی در
منطقه را تقویت کرده است .جمهوری اسالمی
ایران با قدرت از منافع ملی خود و ثبات منطقه
حمایت ،دش��منان را ناامید و کاخ سفید را به
عقب میراند.

آنکارا:درصورتتحریمآمریکاعلیهترکیه،پاسخمیدهیم

و هرگ��ز از این معامله عقبنش��ینی نخواهد کرد .وی
با بیان اینکه ترکیه در مرحله تحویل این س��امانهها از
روس��یه اس��ت؛ تأکید کرد :اگر ایاالت متحده گامهای
منف��ی علیه ما ب��ردارد ما نیز اقدام��ات متقابل خود را
داریم .چاووش اوغلو همزمان نیز با درخواست از روسیه
برای فش��ار به دولت سوریه گفت :ادعای روسیه مبنی

بر عدم تأثیرش بر حکومت س��وریه قابل قبول نیست.
وزیر خارجه ترکیه در خصوص روابط آنکارا و ریاض نیز
گفت که پس از قتل جمال خاشقجی ،روابط دو طرف
تنزل پیدا کرده است اما ترکیه مشکلی با روابط دوجانبه
ندارد و حاکمان س��عودی هنوز نام فرد ترکیهای که در
قضیه قتل خاشقجی همکاری داشته را اعالم نکردهاند.

صهیونیس�ت ه�ا پش�ت پ�رده حمل�ه به

نفتکشها در دریای عمان

محم��د دهقان��ی ،نای��ب رئیس فراکس��یون
نمایندگان والیی مجلس با اش��اره به حمله به
دو نفتکش در نزدیکی آبهای ایران در زمان
حضور نخس��ت وزیر ژاپن در کشورمان ،گفت:
جمهوری اس�لامی باید به دنبال تشکیل تیم
حقیقت یاب برای این وقایع باشد که البته قطعا
رژیم صهیونیستی پشت پرده این بحران سازی
در منطقه اس��ت .نماینده مردم چناران ،طرقبه
و شاندیز در مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه
درباره انفجار نفتکش ها در هفته های گذشته
و امروز بیان داشت :پشت صحنه این اتفاقات که
در زمان های خاصی نیز صورت می گیرد ،رژیم
صهیونیس��تی حضور دارد که جریان را صحنه
گردانی می کند و تنها سود این آتش افروزی ها
به نفع آنها است .وی در ادامه به زمان بندی این
انفجارها اشاره و بیان کرد :انفجار نفتکش ها
در دریای عمان درست زمانی صورت پذیرفت
که نخس��ت وزیر ژاپن به ایران آمده و نودمین
سال روابط تجاری ،سیاسی و فرهنگی ایران و
ژاپن را پشت سر می گذاریم لذا کامال مشهود
و عیان اس��ت که این اتفاق یک فتنه انگیزی
از س��وی کسانی است که دل خوشی از توسعه
مناس��بات دو کش��ور ندارند .دهقانی ادامه داد:
کش��ورهای مستقل و آنهایی که وجدان آزادی
دارند ،این درک را دارند که ایران هیچ س��ودی
از این انفجارها نمی برد و آنقدر درایت دارد که
مرتکب عملی نشود که برای او ضرر داشته باشد
از این رو این انفجارها دست صهیونیست ها را
برای ژاپنی ها و س��ایر کش��ورها رو کرد .نایب
رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد :زمانی
که نخست وزیر ژاپن در ایران است و نفتکش
هایی در نزدیکی آب های ایران مورد هدف قرار
می گیرد ،س��وءنیت آنهای��ی که قصد تخریب
ایران را دارند رو می شود.

وی در ادامه گفت که حاکمان س��عودی هنوز نام فرد
ترکیهای که در قضیه قتل خاش��قجی همکاری داشته
را اعالم نکردهاند .مولود چاووش اوغلو درباره انفجار دو
نفتکش در دریای عمان نیز خواس��تار اجرای تحقیقات
ج��دی در این خصوص ش��د و گفت ک��ه در غیر این
صورت تحوالت به مسیر دیگری منحرف خواهد شد.

جنگندههای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی
دقایقی پیش اهدافی در جنوب غزه را هدف
حمله موش��کی ق��رار دادند .به گ��زارش آنا
به نق��ل از مرکز اطالعرس��انی فلس��طین،
س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعالم
کرد که نی��روی هوایی این رژیم اهدافی در
جنوب غ��زه را مورد حمله قرار داده اس��ت.
جنگندهه��ای رژی��م صهیونیس��تی تا این
لحظه بندر خان یونس را با س��ه موش��ک و
محله زیتون واقع در جنوب ش��رق غزه را با
 ۴موش��ک هدف قرار دادند .تاکنون گزارش
از تلفات و خس��ارات احتمالی گزارش نشده
است.
شرایط اقتصادی کنونی تاوان
شتابزدگی در تصویب برجام است

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس
معتقد اس��ت نیازمند اتحاد و انسجام داخلی
در ح��وزه سیاس��ت خارج��ی و همگرای��ی
بیش��تر دولت و مجلس برای حل مشکالت
اقتصادی هستیم که تحت فشارهای غرب
ایجاد ش��ده اس��ت .حس��ین مقص��ودی در
گفتوگو با خانه ملت با اش��اره به اتمام یک
م��اه از مهلت  60روزه ایران ب��ه اروپا برای
اجرای تعهدات خ��ود در حوزه برجام ،گفت:
نوع تصویب قصه پرغصه برجام و شتابزدگی
در آن مورد انتقاد بس��یاری از دلسوزان نظام
و کسانی اس��ت که همواره میگفتند درباره
برج��ام عجوالن��ه تصمیمگیری نش��ود لذا
معتقدیم تصویب آن بر اس��اس اندیشههای
امام (ره) و رهبری نبود .وی در ادامه با تأکید
بر اینکه نباید به سمت و سویی میرفتیم که
غرب به ما نش��ان میدهد ،عنوان کرد :باید
ابتدا درباره سندهای استعماری و استکباری
بیشتر تحقیق شده بعد درباره توافق با غرب
تصمیم گرفته ش��ود و اگر قرار بود تفاهمی
صورت گی��رد باید با عزت ب��رای دو طرف
باشد .مقصودی ادامه داد :تا زمانی که روی
پای خود نایستیم ،اقتصاد مقاومتی را در پیش
نگیریم و فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی را
یاد نگیریم قطع ًا دیگران برای ما حرمت قائل
نش��ده و تعصبی نشان نمیدهند لذا بهترین
راه مبارزه این اس��ت که هرچه زودتر مقابل
آنها بایس��تیم .الزم اس��ت در داخل اتحاد و
انس��جام در تصمیمگیریها به خصوص در
حوزه سیاس��ت خارجی داشته باشیم ضمن
اینکه باید همگرای��ی میان دولت و مجلس
افزای��ش یابد ت��ا تصمیم منس��جمی برای
شرایط سخت اقتصادی پیش رو بگیریم.
دیپلماسی صحیحی رهبر انقالب
آمریکا را خلع سالح کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان
اینک��ه پاس��خهای رهبر انقالب ب��ه ترامپ،
آمریکا را در زمینه نفس مذاکره خلع س�لاح
کرده است ،گفت :آمریکاییها فقط به دنبال
مذاکره صوری هس��تند .حشمتاهلل فالحت
پیشه در گفتگو با مهر با اشاره به دیدار نخست
وزیر ژاپن با مقام معظم رهبری گفت :پاسخ
رهبر انقالب به پیام ترامپ مبتنی بر کاهش
مناسبات سیاس��ی ایران و آمریکا به ویژه در
زمینه برجام بود .وی اظهار داشت :نقض عهد
در برج��ام از زمان اوباما آغاز ش��د و در زمان
ترامپ به اوج خود رس��ید .پاسخهای صریح
مقام معظم رهبری به معنای پایان دیپلماسی
نیست ،بدین معناست که اختالفات فی مابین
با هر نس��خهای حل نمیش��ود .آمریکاییها
عم ً
ال یک رژیم مذاکره مه��م مثل برجام را
برهم زدند و در حال حاضر نیز ایران اطمینانی
به ای��ن دولتمردان ندارد .رئیس کمیس��یون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح
کرد :این پیام ،پیام صریحی بود ،من معتقدم
این پیام صریح به معنای شکست دیپلماسی
نیس��ت ،بلکه به معنای واقعگرایانهتر شدن
دیپلماس��ی و خروج دیپلماس��ی بین ایران و
آمریکا از حالت حرف به عمل اس��ت .وی با
بیان اینکه پاس��خ مقام معظم رهبری تفاوت
موض��وع ایران با کره ش��مالی را نش��ان داد،
گفت :علیرغم اینکه مذاکرات مستقیمی بین
آمریکا و کره ش��مالی صورت گرفت و االن
مذاکرات سوم بین آمریکا و رهبر کره شمالی
مطرح اس��ت اما عم ً
ال هیچ گام کوچکی هم
برداشته نش��ده اس��ت .فالحت پیشه گفت:
پاس��خهای مقام معظم رهبری نشان داد که
شکل دیپلماسی برای جمهوری اسالمی ایران
مهم نیس��ت ،بلکه محتوای آن مهم است و
در واقع پاس��خی به مذاکره صوری است که
آمریکاییها مطرح میکنند .رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار
داش��ت :آمریکاییها دو راه را در پیش دارند،
اول از فضای جنگ روانی و چالش سیاس��ی
بازگردند چراکه انرژی آمریکا در این زمینه تا
حد زیادی به هدر رفته است ،دوم اینکه وارد
فاز عملی شوند و اوضاعی که خراب کردهاند
را مدیریت کنند و تحریمها را به حالت پیش
از نقض برجام بازگردانند .این امکان ،امکان
واقعگرایانهتری است.

