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دکتر حسین کنعانی مقدم

این گوی و این میدان !

س��خنرانی روز دوش��نبه «مایک پمپئو» ،وزیر خارجه جنجالی آمریکا در
«بنیاد هریت��ج» برای اعالم راهبرد جدید کاخ س��فید در قبال جمهوری
اس�لامی ،بیش از آنکه تش��ریح مبانی و جزییات بهاصطالح استراتژی
نوین واش��نگتن در برابر ایران را در بر داشته باشد ،رنگ و بوی یک بیانیه
خوانی تکراری و ماللآور را داش��ت .وزیر خارج��ه آمریکا در تمام مدتی
که مش��غول نطق بود ،تالش میکرد تا باجخواه��ی دولت ترامپ که به
روشهای گانگستری شباهت داشت را با ژست دیپلماتیک بزککرده و
وانمود کند که استراتژی جدید ،راهکاری بیبدیل در راستای حفظ امنیت
آمریکا و جهان است .این در حالی اس��ت که پمپئو رئیس سابق سازمان
سیا ،تنها ش��روط قلدرمآبانه و البته نخنما شدهای را برای مذاکره جدید و
عادیسازی پرونده ایران مطرح کرد که در عمر  40ساله انقالب اسالمی،
بارها از تریبونهای رسمی رؤسای جمهور آمریکا شنیدهشده بود .در این
خصوص ،نکات ذیل قابلاعتنا به نظر میرسند.
 .1ش��اید اگر متن اظهارات پمپئو از زبان فرد دیگری قرائت میشد ،این
برداشت صورت میگرفت که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آن را تهیه
و تدوین کرده است .دلیل این سخن آن است که از  12شرط اتهام گونهای
که دستگاه دیپلماسی آمریکا متوجه ایران اسالمی کرد 8 ،مورد از آنها به
مسائل منطقهای و موشکی اختصاص دارد .این شروط هم تازگی ندارند و
مقارن با نقش برجسته ایران در شکستن کمر تروریستهای موردحمایت
غرب در بوق و کرنا شده بود .رژیم صهیونیستی از زمان ورود مستشاری
ایران به سوریه ،نقش منطقهای ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت خود
عنوان کرد و بهعنوان نمونه« ،موشه یعلون» ،وزیر دفاع سابق این رژیم،
در کنفرانس امنیتی مونیخ س��ال  2015مدعی شد« :ایران برای اسرائیل
از داعش خطرناکتر است»! به دنبال بسته شدن پرونده داعش در عراق
و س��وریه و اس��تقرار یگانهای مقاومت در نزدیکی مرزهای فلس��طین
اشغالی ،ترجیعبند خطر منطقهای ایران از زبان صهیونیستها و وکالی
آمریکایی آنها در کاخ سفید ،تکرار و دغدغه مشترک تلآویو – واشنگتن
در بهاصطالح راهبرد اخیر آمریکا متبلور گردید.
 .2آمریکاییها همواره خود را قدرت برتر دنیا میپندارند که اگر اراده کنند،
میتوانند هر کشوری را از نقشه جغرافیا نیست و نابود کنند .باید از مقامات
کاخ سفید پرسید که کدامیک از سیاستهای آنان از بدو پیروزی انقالب،
به ثمر نشسته که حاال به راهبرد تازهشان دلخوش کردهاند ؟ جمهوری
اسالمی استاد تغییر تهدید به فرصت اس��ت و از جنگ تحمیلی گرفته تا
فتنهها ،تحریمه��ا و  ...هیچ تهدیدی را نمیتوان آدرس داد که به تقویت
توان و اقتدار جمهوری اسالمی منتهی نشده باشد .به مصداق «الفضل ما
شهدت به االعداء»( ،فضیلت آن است که دشمنان به آن شهادت بدهند)،
یادآوری دو نمونه از تحلیلهای دش��منان و معان��دان در خصوص آینده
روشن ایران اس�لامی خواندنی اس��ت« .امیلی الندو» ،کارشناس ارشد
امنیتی صهیونیس��ت در مقالهای در روزنامه «جروزالم پست» دراینباره
اقرار میکند« :واقعیت این اس��ت که تهران در یک دهه آینده به قدرتی
مهمتر در برابر قدرتهای جهانی تبدیل خواهد شد و هیچکس نمیتواند
یا تمایل نخواهد داش��ت که در آن دوره در مقابل ایران بایستد« ».دیدیه
بیون» ،کارشناس فرانسوی مسائل راهبردی و بینالمللی نیز پیشبینی
مش��ابهی دارد و اس��تدالل کرده اس��ت که به دلیل قرار داشتن شاهکلید
بس��یاری از چالشهای منطقهای و بینالمللی در دست ایران ،جمهوری
اسالمی «تا  15 - 10سال آینده قدرت بالمنازع منطقه خاورمیانه خواهد
ب��ود ».بنابراین ،آنچه پمپئو بر زبان راند را چیزی جز بلوف و هذیانگویی
آمریکا که از شکستهای پیدرپی سرچشمه میگیرد ،نمیتوان نامید.
 .3پمپئو از همکاری نزدیک وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا س��خن
به میان آورد و تلویح ًا گزینه نظامی را به رخ کش��ید .همچنین رجز خواند
ک��ه جبهه مقاومت و هر نیروی که تحت حمایت ایران باش��د را پایمال و
نابود خواهد کرد .اگر مرد میدان هستید ،این گوی و این میدان ،بسماهلل !
یانکیها باید بدانند که دوران بزن در رو تمامش��ده و بر اساس محاسبات
مراکز نظامی آمریکا ،قوای مس��لح جمهوری اس�لامی قادرند به هر نوع
تجاوزی ،پاسخی دندانشکن بدهند .یکی از برآوردهای مهم پنتاگون در
رزمایش مجازی « »Millennium Challengeدر سال  2002از
سوی نیروهای آمریکایی و باهدف سنجش توان ایران در آبهای دریایی
انجام گرفت و نیروهای فرضی ایران با موش��کهای کروز و قایقهای
کوچک و پرس��رعت در س��تونهایی پرشمار به س��مت ناوهای بزرگ
آمریکا حمله کردند .نتایج این مانور آنقدر مخرب بود که آمریکاییها را
مجبور به اتمام مانور پیش از جمعبندی نهایی کرد ،چراکه ش��دت ضعف
نیروهای آمریکایی در نبرد دریای��ی با نیروهای ایرانی در روز اول جنگ،
موجب میش��د کل ناوگان آمریکا در منطقه غرقشده و حداقل  20هزار
نفر از نیروهای این کشور نیز جان خود را از دست بدهند .نتایج ذکرشده به
 16س��ال قبل بازمیگردد که بهطور حتم ،با قدرت بازدارندگی و تخریب
فعلی نیروهای مسلح کش��ورمان قابلمقایسه نیست اما اگر همچنان در
اقتدار کوبنده ایران اسالمی تردید دارند ،فیلم زانو زدن سوپر کماندوهای
متجاوزشان در س��ال  94در برابر تکاوران نیروی دریایی سپاه را بازبینی
کنند که در آنجا برای اولین بار ،تصاویری ذلتبار از عجزوالبه ماهرترین
نیروهای نظامیشان منتشر شد.
 .4طرحی که آمریکا برای اعمال بیسابقهترین تحریمهای اقتصادی علیه
ایران اس�لامی تدارک دیده ،رؤیایی غیرقابلتعبیر است ،چراکه سازوکار
جهانی به س��مت چندقطبی بودن رفته و دنیای امروز ،شاهد قطبهای
اقتصادی قدرتمند در ش��رق آسیا اس��ت .از طرفی ،بر هیچکس پوشیده
نیست که تحریمها نقش کاتالیزور در تشدید مشکالت اقتصادی را بازی
میکنند و بحرانهای این بخش را میتوان با همدلی مردم و مسئولین،
حول سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی برطرف کرد .همانگونه که کوران
تهدیدات ،قدرت سخت و نرم انقالب اسالمی را در برابر توطئههای پیچیده
نظام سلطه آبدیده کرد ،امید میرود که اقتصاد کشورمان از این رهگذر از
چنان مقاومتی برخوردار شود که این روزنه تهدید نیز یکبار برای همیشه
کور شده و به فرصتی برای اعتالی انقالب اسالمی بدل گردد.
و باالخره اینکه س��ران متوهم آمریکایی بدانند که خطوط قرمز نظام در
مؤلفههای منطقهای و نظامی ،بههیچوجه قابلمذاکره و مصالحه نیست
و با مقاومت و اتحاد ملی در برابر این دور از زیادهخواهیهای کاخ س��فید،
بینی آنها مثل همیشه به خاک مالیده خواهد شد.

خبرکوتاه

امیر جهانشاهی خبر داد

تغییرات ۱۷گانه در ساختار نزاجا

امیر جهانش��اهی معاون هماهنگکننده نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران گفت :بر اساس تغییرات ساختاری که بر اساس تهدیداتی
که در منطقه احساس میشد ،نیاز بود که یگانهای ما از تحرک و تهاجم
الزم برخوردار باشند که ما برابر فرمایش فرماندهکل قوا در حکم انتصاب
فرمانده نیروی زمینی ارتش ،تغییرات ساختاری در سطح یگانهای نزاجا
بهوجود آوردهایم .وی در گفتوگو با تسنیم ،افزود :در همین راستا 17تغییر
ساختاری برای ارتقای تحرک و آمادگی رزمی یگانهای نزاجا تدوین شده
که در سال جاری اجرا میشود.

برخیرسانههایآمریکاییبهسخنانوزیرامورخارجهکشورشاندربارهشروط12گانهعلیهایرانواکنشنشاندادند

راهبرد احمقانه پمپئو براساسآرزوهای خیالی
در پی اظه�ارات زی�اده خواهانه مایک
پمپئ�و و تعیین ش�روط  12گان�ه علیه
جمهوری اسالمی ایران ،برخی نشریات
آمریکای�ی ب�ه ای�ن رویکرد سیاس�ت
خارج�ی کشورش�ان واکن�ش نش�ان
دادند و سخنان پمپئو را احمقانه و مبتنی
ب�ر آرزوهای خیالی و توهم انگیز تحلیل
کردند.
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه تازه کار آمریکا
دوشنبهشب در بنیاد هریتیج(اندیشکده وابسته به
محافظهکاران آمریکایی مستقر در واشنگتن) طی
سخنانی سراسر توهین و بیادبی به مردم ایران
و جمهوری اس�لامی ،بیش��تر از آنکه در قامت
رییس دستگاه دیپلماس��ی ظاهر شود در قامت
رییس دستگاه جاسوسی ظاهر شد .این سخنان
مضحک ،با واکنشهای گسترده داخلی و خارجی
روبرو شد .در همین رابطه ،حجتاالسالم حسن
روحانی رییسجمهوری ،اظهار داش��ت :اینکه
یک آقایی که س��الها در یک مرکز جاسوس��ی
مشغول فعالیت بوده ،حاال بخواهد از جایگاه وزیر
خارجه امور آمریکا برای ایران و دیگر کش��ورها
تعیین تکلیف کند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
ش��ما چه کارهاید که میخواهید ب��رای ایران و
جهان تصمی��م بگیرد و بگویید ای��ران در زمینه
فناوری هستهای چه بکند و چه نکند .همچنین
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ساعتی پس
از س��خنرانی تند و ضدایرانی وزی��ر امور خارجه
آمری��کا در صفح��ه ش��خصی خ��ود در فضای
مجازی نوش��ت :دیپلماس��ی دغلکارانه آمریکا
چیزی ج��ز تنزل به عادات قدیمی نیس��ت .این
دیپلماسی که در حصار توهمات و سیاستهای
شکستخورده قرار دارد و گروههای فاسد دارای
منافع خاص آن را دیکته میکنند ،انتخابهای
نادرس��ت یکس��انی را تکرار میکند و در نتیجه،
هم��ان محصوالت ناخوش��ایند پیش��ین را درو
خواهد کرد .ایران ،در عین حال ،در حال همکاری
با شرکا برای راهکارهای برجامی در دوران پس
از آمریکا است .اس��حاق جهانگیری معاون اول
رییسجمه��وری هم در صفحه ش��خصی خود
در فضای مجازی نوش��ت :وزی��ر خارجه ترامپ
۴۰س��ال از زمان عقب اس��ت ،اساس ًا ملت ایران
انق�لاب کرد تا کس��ی نتواند به آنه��ا امر و نهی

کند .وزارت امور خارجه هم در پاسخ به اظهارات
سخیف و مداخلهگرایانه وزیر خارجه آمریکا طی
بیانیهای ،اعالم کرد :آمریکایی که همه مصائب
منطق��ه ما ،از عراق و س��وریه و لبن��ان گرفته تا
فلسطین و یمن و افغانس��تان ،ثمره دخالتها و
دستاندازیهای او و حکومتهای دیکتاتوری
قرون وس��طایی متحد اوس��ت ،حق ندارد برای
سیاستهای ایران در منطقه خود تعیین تکلیف
کند .محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت نیز در
نشست خبری خود در پاس��خ به سخنان پمپئو،
گفت :اگر بخواهن��د تجربه را ب��از تجربه کنند،
چیزی جز ندامت برای آنها باقی نخواهد گذاشت.
وی افزود :با وجود همه تحریمها و فش��ارها ،ما
ماندیم و اس��توارتر ش��دیم و تاریخ این را نشان
میدهد .همچنین مجی��د تختروانچی معاون
سیاس��ی دفتر رییسجمهوری ،هی��أت حاکمه
آمریکا را تحت تاثیر صهیونیستها و گروههای
تروریستی دانست.
برجام بدیلی ندارد
در ادامه واکنشها ب��ه اظهارات پمپئو که پس از
مطرح کردن شروطی 12گانه ،خواستار مذاکره
با ایران ش��ده بود« ،فدریکا موگرینی» مسئول
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ه��م در بیانیهای
اعالم کرد :توافق هستهای ایران و ادامه حمایت

از آن دستاورد بزرگ دیپلماسی بین المللی است
و تضمین کرده اس��ت که برنامه هستهای ایران
حآمیز باقی بماند .وی
منحصرا برای اهداف صل 
افزود :برجام نتیجه بی��ش از یک دهه مذاکرات
پیچیده و حساس براس��اس رویکرد دو سویه در
قبال ایران بود و بدیلی ندارد .همچنین «بوریس
جانسون» وزیر خارجه انگلیس در اظهارنظری،
چش��مانداز توافق جدید با ایران را بس��یار دشوار
دانس��ت« .زمیر کابولوف» ریی��س بخش امور
آسیای وزارت خارجه روس��یه هم در این رابطه،
در زمینه افزایش فش��ارها علیه ایران هشدار داد
و گفت که این مس��اله باعث رادیکالتر ش��دن
شرایط خواهد شد.
آمریکا به دنبال براندازی است
روزنام��ه آمریکای��ی واشنگتنپس��ت نی��ز در
یادداش��تی بعد از س��خنرانی ضد ایرانی پمپئو،
آن را احمقانه توصیف کرد و نوش��ت :هیچکدام
از س��خنان پمپئو مس��ئل ه ت��ازهای نیس��تند و
س��خنرانی او ،س��واالت زیادی را درباره راهبرد
دولت ترام��پ علیه ایران بیپاس��خ گذاش��ت.
این روزنام��ه آمریکایی ادام��ه داد :فرض اینکه
مردم ای��ران از دولت خود بخواهن��د که در برابر
خواسته های آمریکا سر تسلیم فرود آورد ،خیالی
بیش نیست .واشنگتنپس��ت یادآوری کرد که

علی شمخانی:

پرونده هسته ای به هیچ وجه گشوده نمی شود

علی شمخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی درباره نتایج مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی در
مورد برجام ،گفت :این مذاکرات آخرین آزمون اروپا برای اثبات استقالل آنها در برابر سیاستهای
دیکته ش��ده آمریکاس��ت و در صورتی که نخواهند یا نتوانند به هر نح��و از منافع خود و جمهوری
اس�لامی ایران در براب��ر رویکردهای غیر قانونی و ب��ی منطق ترامپ دفاع کنن��د ادامه کار با آنها
بی فایده اس��ت .وی افزود :اگر به این نتیجه برس��یم که اروپا در اجرای تعهدات خود ناتوان اس��ت
و یا به دنبال سوءاس��تفاده از خروج آمریکا از برجام برای فش��ار به ایران در س��ایر موضوعات است
قطعا در رویکرد فعلی سیاس��ت خارجی تجدید نظر خواهد شد .شمخانی درباره طرح اتهامات علیه
سپاه پاسداران از سوی وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد :آنچه پمپئو وزیر خارجه آمریکا در قالب به
اصطالح استراتژی جدیدی علیه ایران مطرح کرد حرف جدیدی نبوده و تنها مجموعهای از آرزوها
و رویاهای ترامپ است .وی گفت :سپاه بخشی از حاکمیت و بازوی قدرتمند انقالب اسالمی بوده
و ماموریتهای این نهاد و سایر بخشهای نیروهای مسلح که جمهور اسالمی ایران در چارچوب
سیاستها و تصمیمات نظام و مورد حمایت کامل است .شمخانی با اشاره به رسمیت شناخته شدن
برنامه غنی سازی جمهوری اسالمی در چارچوب قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد،
افزود :چگونگی تداوم برنامه هستهای ایران بر اساس توافق بینالمللی برجام مشخص شده و پرونده
بسته شده مذاکرات هستهای تحت هیچ شرایطی مجددا گشوده نخواهد شد.

این رویکرد ترامپ در مذاکره با کره شمالی ،ثمر
بخش بوده ،اما مشکل اینجا است که ایران ،کره
شمالی نیست .این روزنامه نوشت :بر خالف کره
شمالی ،ایران را به راحتی نمیتوان منزوی کرد
و متحدان و شریکان آمریکا با این راهبرد آمریکا
همراهی نمیکنند .واشنگتنپس��ت همچنین
نوش��ته مطالبات ترامپ که ترک غنیسازی از
س��وی ایران و پایان دادن ب��ه حمایت از تمامی
نائبانش است« ،غیرواقعبینانه» هستند .نشریه
آمریکایی «فارین پالیس��ی» ط��رح 12مادهای
پمپئو را درباره ایران صرفا فهرستی از آرزوهای
مبتنی بر توهم خواند و نوشت :این طرح نشان داد
تیم دولت ترامپ بیتجربه است و راهبردی برای
دوره پسابرجام ندارد« .سوزان مالونی» تحلیلگر
برجسته آمریکایی در اندیشکده «بروکینگز» هم
در این زمینه ادعا کرد :پمپئو راهبردی را تدوین
نکرده ،بلکه این درخواستها مشتی افکار واهی و
پوچ است که تنها میتوان آنها را درخواستی برای
تغییر نظام ایران تفسیر کرد« .ریچارد نفیو» مقام
سابق وزارت خارجه آمریکا نیز گفت :اینها اهداف
یک توافق نیستند بلکه ش��رایطی برای تسلیم
شدن ایران هستند .شرکا و متحدان ما در مذاکرات
نیز این درخواستهای آمریکا را به همین شکل
مشاهده میکنند .با این سخنرانی مجاب ساختن
ش��رکا به امضای تحریمها غیرممکن میشود.
علیرغم موضعگیری جامع��ه جهانی در مقابل
سخنان پمپئو« ،بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم صهیونیس��تی با اس��تقبال از سخنان وزیر
خارجه آمریکا ،مدعی ش��د :اگر ته��ران حقیقتا
خواهان یک برنامه هس��تهای صلحآمیز اس��ت
حتی به یک س��انتریفیورژ هم نیاز ن��دارد« .انور
قرقاش» وزیرامورخارجه ام��ارات هم ادعا کرد:
پمپئو رویکرد درس��تی در قبال ایران اتخاذ کرده
است .به گزارش خبرگزاریها ،وزارت امور خارجه
بحرین نیز با اعالم حمایت از طرح جدید آمریکا
برای فشار بر ایران ،مدعی ش��د :این استراتژی
نشان دهنده عزم واشنگتن برای مقابله با خطرات
برنامه موشکی ایران است .پس از تهدیدات اخیر
آمریکاییها ،شرکت بریتیش پترولیوم هم اعالم
کرد ،به دلیل بازگشت دوباره تحریمهای آمریکا
علیه ایران همکاری با ش��رکت ملی نفت ایران
در پروژه میدان گازی رهام در دریای ش��مال را
متوقف خواهد کرد.

محمدجواد الریجانی:

چیزی از برجام باقی نمانده است

محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوقبشر و تحلیلگر استراتژیک مسائل بینالملل در برنامه جهانآرا
درخصوص خروج آمریکا از برجام گفت :وقتی میگوییم این قرارداد بین ایران و پنج كش��ور دیگر
باقی است ،این بدین معنی است که این توافق دیگر برجام نیست بلکه اصال چیز دیگری است.
وی افزود :چرا به اروپاییها میگوییم که باید تضمین بدهید؛ این جوک است ،چون مرکل صدراعظم
آلمان در یک جایی به صورت توهین آمیز گفته است که آنها در توهم به سر میبرند .تحلیلگر ارشد
مسائل سیاس��ی ادامه داد :دولت ترامپ معتقد است که ایران به خاطر فشارهای اقتصادی از داخل
به هم میریزد و مجبور میش��ود پای میز مذاکره بیاید و آن وقت است که ما با ایران پشت یک میز
مینشینیم و یک معاهده که دیگر آویزان نباشد با ایران میبندیم.
وی اظهار داش��ت :پاتکی که اکنون باید در مقابل تحوالت آمریکا بزنیم یک تعلیق تعهداتمان
اس��ت تا معلوم ش��ود از برجام چقدر مانده است و این یک اس��تراتژی است و اینها را به تالش
وادار میکند و برای این تعلیق مدت بگذاریم دو ماه فرصت تعلیقی بگذاریم بعد از آن هم هیچ
چیزدیگر نیست .الریجانی با بیان اینکه نکات بسیار ریز مدیریتی است که تئوری استیصال را
از بیخ و بن دور میاندازد ،گفت :این تئوری استیصال تئوری خطرناکی است .تئوری استیصال
معادل اضمحالل تمام ملت ما اس��ت و این البته یک پیچ بزرگ تاریخی در کش��ور ما است که
من مطمئنم از این پیچ ما رد میش��ویم.

سفیر فلسطین در ایران:

ابتکار نامگذاری روز قدس نشان از افق نگاه امام(ره) بود
صلاح زواوی گف�ت :امام راحل ب�ا ابتکاری که داش�تند،
آخرین جمعه م�اه مبارک رمضان را به عن�وان روز قدس
نامگذاری کردند که این نش�ان از افق دیدگاه ایش�ان را
داشت.

سفیر فلس��طین در ایران در نشس��تی پیرامون مسئله فلسطین به
عنوان اولین مسئله جهان اسالم ،اظهار داشت :ما در مرحله سختی
در جهان عرب و اس�لام قرار داریم و حجم توطئهها علیه فلسطین
زیاد شده است.
وی افزود :جهان اسالم نباید به طور ساده با مسئله فلسطین برخورد
کند ،گام اول توطئه دشمنان علیه ما در  ۱۸۹۷آغاز شد و هرتزل پدر
صهیونیسم گفته بود که اگر کسی تا  ۵۰سال آینده زنده باشد تشکیل

دولت اسرائیل را خواهد دید و همینطور هم شد.
زواوی ،اظهار داشت :دو جریان در میان مقامات رژیم صهیونیستی
وج��ود دارد که یک��ی از آن جریان را نتانیاهو رهب��ری میکند و به
دنبال تش��کیل اسرائیل بزرگ اس��ت و جریان دیگر را شیمون پرز
دنب��ال میکرد که میگفت اس��رائیل چرا بای��د روی به درگیری و
مبارزه بیاورد در حالی ک��ه میتواند به لحاظ اقتصادی و تکنولوژی
بر تمام کشورهای منطقه سیطره داش��ته باشد و مردم آن کشور را
کارگران خودش کند.

آمریکا دنبالهروی سیاستهای صهیونیستهاست
وی افزود :ش��رایط ما در جهان اسالم متاس��فانه بسیار بد است چرا
که برخی از کش��ورهای اس�لامی به سوی عادیس��ازی روابط با

رژیم صهیونیستی روی آوردهاند که این اقدام آنها به لحاظ شرعی
حرام محسوب میشود .سفیر فلس��طین در ایران با اشاره به اینکه
یک توطئه بینالمللی توس��ط رییسجمهور آمری��کا در حال اجرا
شدن است ،ادامه داد :ما باید این مسئله را بدانیم که آمریکا سیاست
واحدی در خصوص منطقه ندارد و تنها دنبالهرو سیاستهای رژیم
صهیونیستی است.
به گزارش مهر ،س��فیر فلسطین در ایران با اشاره به اینکه فلسطین
متعلق به همه مسلمانان ،مسیحیان و آزادگان جهان هست و خواهد
بود و با بیان اینکه در ایران ،مسئله فلسطین مسئله اول است ،اظهار
داش��ت :امام راحل با ابتکاری که داشتند ،آخرین جمعه ماه مبارک
رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردند که این نشان از افق
دیدگاه ایشان را داشت.

با اعتراض نمایندگان مجلس

الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد
وکالی مل�ت ب�ا ارج�اع مج�دد الیح�ه
الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به
کنوانس�یون بینالمللی مب�ارزه با تأمین
مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ابتدای جلسه
علنی روز گذش��ته خود بررس��ی الیحه عضویت
ایران در کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی
تروریسم را در دس��تور کار داشتند که این موضوع
ب��ا اعتراض نمایندگان روبرو ش��د .علی الریجانی
رییس مجلس در پاس��خ به اعتراض نمایندگان و
مس��کوت ماندن یا غیرعلنی شدن جلسه مجلس
برای بررس��ی الیحه الحاق جمهوری اسالمی به
کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ،اظهار
داشت :عد های از همکاران امضایی جمع کردند برای
ننامهای
مس��کوت ماندن این الیحه اما از نظر آیی 
مس��کوت ماندن الیح��ه منوط به قب��ول نماینده
دولت است و چون معاون پارلمانی رییسجمهوری

این موضوع را نپذیرفت��ه ،بنابراین باید این الیحه
در دس��تور کار قرار گیرد .این س��خنان الریجانی
س��بب ش��د تا نمایندگان در اخطارهای و تذکرات
قانون اساس��ی خواهان تعویق بررسی این موضوع
ش��دند .مهرداد الهوتی نماینده لنگرود با اس��تناد
به م��اده  176آییننامه مجلس ،گفت :در جلس��ه
غیرعلنی موض��وع  FATFمطرح و مش��خص
شد که این کنوانس��یون ارتباطی به مبارزه با تأمین
مالی تروریس��م ن��دارد .همچنین ن��ادر قاضیپور
نماینده ارومیه با استناد به مواد  153و  152و اصل
 3قانون اساسی بیان داشت :الیحه مبارزه با تأمین
مالی تروریسم مانند قرارداد ترکمنچای و گلستان
اس��ت و نباید این قرارداد ننگین و مبهم در دستور
کار مجلس قرار گیرد .سیدحس��ین نقوی حسینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس هم گفت :این کمیس��یون گزارشی درباره
الیحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی
تروریس��م به مجلس ارائه نکرده است .الریجانی
هم در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی نماینده تهران

در اینخصوص که گفته بود بهتر اس��ت از رهبری
مایه گذاشته نشود و با تاکید بر اینکه اگر بخواهند با
فشار از فرمایشات رهبری مصوبهای را لحاظ کنند
درست نیست ،تأکید کرد :رهبر معظم انقالب درباره
الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین
مالی تروریس��م نظری نداشته و معتقدند مجلس و
دولت خود تصمیمگیرنده باشند .پس از این بحثها،
نمایندگان مجلس با  138رأی موافق با بازگش��ت
الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریس��م به مدت دو
هفته به کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
موافقت کردند .در ادامه گزارش کمیس��یون اصل
نود قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانکها
قرائت ش��د .در بخش��ی از این گزارش آمده است:
نتایج جلس��ات برگزار ش��ده و بررسیهای صورت
گرفته پیرامون آس��یبها و عوامل مؤثر در ایجاد و
رشد مطالبات غیرجاری در  ۲بخش عوامل درونی
که این عوامل ناش��ی از ضعف سیستمهای داخلی
در اعطای تس��هیالت و وصول مطالبات هستند و
عوامل بیرونی که ناشی از عملیات بانک در اعطای

تس��هیالت نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری
نقش داشتهاند دستهبندی میشود.
کارت زرد مجلس به حجتی
در ادام��ه کار مجل��س محم��ود حجت��ی وزی��ر
جهاد کش��اورزی که برای پاس��خ به سوال شهروز
برزگر کلش��انی نماینده مردم سلماس در مجلس
درخصوص نوس��انات گوشت سفید و قرمز ،با بیان
اینکه در حوزه تولید و عرضه گوشت قرمز با مشکل
مواجه هس��تیم ،گفت :با اقدامات ژنتیکی در حال
رفع مش��کل تامین گوشت کشور هس��تیم .وی با
اش��اره به وضعیت ب��ازار گفت :ما اص�لا نیازی به
واردات گوش��ت س��فید نداریم و ظرفیت تولید این
نوع گوش��ت در کش��ور بیش از  2میلی��ون و 400
هزار تن بوده اس��ت .به گ��زارش خانه ملت ،پس از
پاسخهای وزیر ،نمایندگان با  126رأی موافق56 ،
رأی مخالف و  7رأی ممتنع از مجموع  215نماینده
حاضر در جلسه ،این پاسخها را قانع کننده ندانستند
و وزیر جهاد کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت.

گزیده ها

نماینده سابق ولیفقیه
در آذربایجان غربی درگذشت

حجتاالس�لام غالمرض��ا
حسنی نماینده سابق ولیفقیه
در اس��تان آذربایجان غربی و
ام��ام جمع��ه پیش��ین ارومیه
دوشنبهشب بدلیلکهولت سن
دارفانی را وداع گفت .بر اساس
ا ع�لا م بی��ت مر ح��و م
حجتاالس�لام حسنی چهارش��نبه دوم خرداد ماه سال  ۹۷مراسم
تشییع پیکر آن مرحوم ساعت  9:30صبح از سمت میدان والیتفقیه
به سمت میدان انقالب ش��هر ارومیه برگزار میشود .بر اساس این
گزارش ،پس از تشییع ،پیکر حجتاالسالم حسنی امام جمعه سابق
ارومیه در قطعه شهدا باغ رضوان ارومیه جنب یادواره شهید باکری
این شهرستان به خاک سپرده میش��ود .به گزارش خبرگزاریها،
همچنین در پی این ضایعه ،اس��تاندار و نماینده ولیفقیه در اس��تان
ضمن تس��لیت با صدور اطالعیهای 3روز عزای عمومی در استان
آذربایجان غربی اعالم کردند.

سرلشکر سلیمانی
شخصیت برجسته ملی است

ن بروجردی رییس
عالءالدی�� 
کمیس��یون امنی��ت مل��ی و
سیاس��ت خارجی مجلس روز
گذشته در جمع خبرنگاران در
ارزیابی از روند مذاکرات دولت
با طرفه��ای اروپایی و اینکه
مقام معظم رهبری گفتهاند که
به اینها هم اعتماد ندارند ،گفت :نکتهای که رهبری فرمودند بحق
است .به هر حال تصمیمگیری مجموعه شورای عالی امنیت ملی این
بود که این مذاکرات انجام شود چون اتمام حجت مهم بود .بروجردی
با تاکید بر اینکه باید در این شرایط هوشمندانه کار را انجام داد ،افزود:
این مذاکرات اتمام حجت با اروپاییها است .آنها در مقابل آزمون مهم
تاریخی قرار دارند ،قرار نیس��ت برای همیشه در آینده تاریخ جهان
کشوری چون آمریکا با سیاس��تهای مستکبرانه و زورگویانه خود
حاکم باشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی در واکنش به نام بردن
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ،از سوی
وزیر خارجه آمریکا ،گفت :این نشان میدهد سرلشکر سلیمانی نماد
موفقیتهای جمهوری اس�لامی ایران در منطقه است و مهمترین
چهره تاثیرگذار در شکست طرح آمریکا و گروهکهای تروریستی
در منطقه به ویژه داعش محس��وب میش��ود به همین دلیل آنها با
نگرانی و ناراحتی از این شخصیت برجسته ملی ما یاد میکنند.

تکذیب ایجاد هرگونه استان جدید
توسط وزارت کشور

اس��ماعیل جب��ارزاده معاون
سیاسی وزیر کشور با اشاره به
برخی ش��ایعات مبنی بر ایجاد
استان های جدید در تقسیمات
کشور گفت :هیچگونه طرحی
ب��رای ایجاد اس��تان جدید در
وزارت کش��ور مطرح نیست و
تمامی ش��ایعات در این خصوص نادرس��ت و ناشی از تلقیات ذهنی
طراحان اینگونه مطالب است .وی با تاکید بر اینکه بحث تقسیمات
کشوری تابع الگوها و الزامات منطقه ای است ،افزود :متاسفانه گاهی
برخی افراد بدون لحاظ حساسیت های منطقهای که می تواند باعث
بروز نارضایتیها و ناآرامیهایی ش��ود ،مطالبی را درباره تقسیمات
کشوری مطرح میکنند که الزم است با دقت عواقب اظهارات خود
را بس��نجند و در نهایت برابر با قانون ،وزارت کش��ور فصلالخطاب
بررس��ی و اجرای تقسیمات کش��وری بوده و هرگونه اظهارنظر در
اینگونه موارد غیر قابل اعتناست.

ارتباط خوب ایران
با همه طیفهای مردم عراق

ایرج مسجدی سفیر جمهوری
اس�لامی ایران در عراق اظهار
داشت :جمهوری اسالمی ایران
ضمن استقبال و حمایت از اراده
م��ردم ع��راق در برگزی��دن
نماین��دگان پارلم��ان به کلیه
احزاب ،گروهها و ائتالفهایی
که در انتخابات موفق به کس��ب کرسی ش��ده اند تبریک میگوید.
مسجدی افزود :جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از رابطههای
حس��نه و دوس��تانه با همه طیفهای مردم عراق ،با تم��ام گروهها و
ائتالفهایی که حائز بیشترین کرس��ی در چهارمین دوره انتخابات
پارلمانی شدهاند نیز رابطهای سازنده دارد و همه این گروهها و ائتالفها
برادران عزیز و خوب ما هس��تند .وی در گفتوگو با العالم در رابطه با
ادعای وجود اختالف میان جمهوری اس�لامی ایران با مقتدی صدر
ضمن تکذیب اینگونه ادعاها با تبریک به ائتالف سائرون که بیشترین
کرسیها را در انتخابات اخیر پارلمانی بدست آورده است اظهار داشت:
«س��ید مقتدی صدر» از دوستان و برادران عزیز و تاثیرگذار در کشور
دوست و همسایه ما عراق میباشد رابطه جمهوری اسالمی ایران و
ایشان یک رابطه تاریخی و ریشهدار بوده چنانکه جمهوری اسالمی
ایرانبادوشهیدبزرگوارسیدمحمدباقروسیدمحمدصادقصدر(عمو
و پدر ایشان) دارای رابطهای عمیق بوده است.

ادعای ضدایرانی فرمانده نیروی
هوایی ارتش رژیم صهیونیستی

«آمیکام نورکی��ن» فرمانده
نی��روی هوای��ی رژی��م
صهیونیس��تی با رد اظهارات
سخنگوی ارتش مبنی بر اینکه
 20راک��ت به س��مت جوالن
اشغالی شلیک شده بود ،اظهار
داشت :تعداد آنها  32فروند بوده
کهفقط 4فروندازآنهارهگیریشد.نورکینطیسخنرانیدرهمایش
امنیتی هرتزلیا گفت که مابقی راکتها نیز به مناطقی خارج از محدوده
تحت اشغال رژیم صهیونیس��تی برخورد کرده است .وی همچنین
مدعی ش��د :حین عملیات جنگندههای رژیم صهیونیستی بر فراز
سوریه علیه اهدافی که آنها را ایرانی خواند ،بیش از 100فروند موشک
 TAKAبه سمت پرندههای آنها شلیک ش��ده است .به گزارش
فارس ،نورکین با بیان اینکه رژیم صهیونیستی اولین دولتی است که
از جنگندههای  35-Fساخت آمریکا در عملیاتهای نظامی استفاده
ک��رده ،ادعا کرد :جنگندههای  35-Fما برفراز تمام خاورمیانه پرواز
میکنند و تا کنون دو بار در جبهههای مختلف عملیات داشتهاند.

