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اخبار

قدردانی نماینده ولیفقیه در سپاه
از سردار حاجیزاده

در پی س��اقط کردن پهپاد فوقپیش��رفته
متجاوز گلوبالهاوک آمریکا توسط رزمندگان
پدافند نیروی هوافضای سپاه ،نماینده ولیفقیه
در س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی این اقدام
شجاعانه و تحسینبرانگیز را به فرمانده و آحاد
کارکنان این نیرو تبریک گفت.
ب��ه گزارش س��پاهنیوز ،در بخش��ی از پیام
حجتاالس�لام والمس��لمین حاجیصادق��ی
آمده است :انجام موفقیتآمیز سرنگونی پهپاد
جاسوسی فوقپیشرفته و مدرن آمریکا به دست
پرتوان رزمندگان غیور سپاه پاسداران انقالب
اسالمی که تنها گوش��های از توان و پیشرفت
صنعت دفاع��ی و پدافندی نیروهای مس��لح
اس��ت ،نماد عزت و اقتدار جمهوری اس�لامی
محس��وب میش��ود که بر خ��ود الزم میدانم
موفقیت جنابعالی را در این اقدام ش��جاعانه و
تحسینبرانگیز با وجود چنین همکاران مومن،
مصم��م ،توانمند علمی و عمل��ی و والیتمدار
صمیمانه تبریک عرض نمایم.

نگران  150نفر بودید؟ چند نفر را
با سالح هستهای کشتید؟!

وزیر امور خارجه درباره ادعای
رئیسجمه��ور آمریکا مبنی
بر اینک��ه بهخاطر جان 150
نفر ب��ه ایران حمل��ه نکرده،
پرسید :با ما راجع به  150نفر
صحبت میکنید؟ نگران  150نفر بودید؟ چند
نفر را با سالح هستهای کشتید؟ چند نسل را
با این سالحها نابود کردید؟ به گزارش فارس،
ظریف افزود :این ما هستیم که سردمدار مقابله
با این سالحها هستیم .ما هستیم که براساس
دیدگاه شرعی و استراتژیک خود هیچگاه دنبال
سالح هستهای نخواهیم رفت ،به خاطر اینکه
آن را مخل امنیت و انسانیت میدانیم .وی در
ادامه گفت :امروز بیش از  14س��ال از تصویب
کنوانسیون شیمیایی میگذرد و هنوز آمریکا
سالحهای شیمیایی خود را از بین نبرده است.
آن وقت اینها میتوانند ادعا کنند مخالف سالح
کشتار جمعی هستند؟
جرمی هانت:

حتی تصور ورود به جنگ با ایران
را هم نداریم

وزیر خارجه انگلیس میگوید :انتظار نداریم
آمریکا از ما برای ورود به یک اقدام نظامی علیه
کشور دیگر درخواستی داشته باشد .به گزارش
فارس ،جرم��ی هانت در اظهارنظر جدید خود
درباره ایران گفت :لندن انتظار ندارد واشنگتن
از این کش��ور برای پیوس��تن به جنگ با ایران
تقاضا کند و انگلیس نیز بعید است با پیوستن
به این کش��مکش موافقت کند .هانت که در
پارلم��ان این کش��ور صحبت میک��رد ،افزود:
«آمریکا نزدیکترین متحد ما اس��ت ،ما با آنها
همیش��ه صحبت میکنیم و هر درخواس��تی
که آنها میگویند را با دقت بررس��ی میکنیم
اما من نمیتوانم تصور کنم ش��رایطی که آنها
از م��ا بخواهند یا اینکه ما با آنها موافقت کنیم
وارد یک جنگ شویم» .اظهارات هانت در حالی
مطرح میشود که وی چند روز پیش گفته بود
در کنار آمریکا ایستادهایم و هر درخواستی که
واشنگتن مطرح کند آن را بررسی خواهیم کرد.

پهپاد آمریکایی  ۷کیلومتر درون
آبهای سرزمینی ایران بود

رئیس س��ازمان جغرافیایی نیروهای مس��لح
اعالم کرد پهپاد جاسوس��ی آمریکایی که توسط
نیروهای نظامی کش��ور مورد هدف قرار گرفته و
س��قوط کرد به طور قطع در آبهای سرزمینی
ایران بوده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،سرتیپ دوم
مجی��د فخری در جمع خبرنگاران در پاس��خ به
اینکه آیا پهپاد جاسوس��ی آمریکایی که توس��ط
نیروهای نظامی ایران مورد هدف و س��قوط قرار
گرفت در آبهای س��رزمینی کشور بوده است یا
خیر؟ اعالم کرد :درباره پهپاد جاسوسی آمریکایی
که در خلیجفارس س��قوط کرد ،اقدامات اولیه و
موقعیت سقوط توسط یگانهای دریایی به طور
کامل مش��خص ش��د و باید اعالم کرد این پهپاد
به طور قطع در آبهای س��رزمینی ایران بوده و
 4مای��ل یا  7کیلومتر درون آبهای س��رزمینی
ایران قرار داشته و موقعیت آن کام ً
ال واضح است.
وی بیان کرد :موقعیت پروازی پهپاد جاسوس��ی
آمریکایی پس از اینکه م��ورد هدف قرار گرفت،
مق��داری انحراف داش��ته در نتیجه به طور قطع
در آبهای سرزمینی ایران بوده و تالش استکبار
جهانی برای مبرا ش��دن از این واقعیت بینتیجه
است .سردار فخری با اشاره به اینکه مرز سرزمینی
جمهوری اس�لامی ایران  ۱۲مای��ل از خط مبدا
لب س��احل فاصله دارد و مرز هوایی و دریایی به
یک صورت اس��ت ،اظهار کرد :وقتی پهپاد داخل
آبهای سرزمینی ایرانی س��قوط کرده ،در حال
تجاوز به حریم سرزمینی ایران بوده است و کشور
ما حق دارد از منافع خود دفاع کند.
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روحانی ضمن تقدیر از عوامل ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا ،استفاده از یک سامانه کام ً
ال ایرانی در این باره را کاری عظیم توصیف کرد

ت دفاع و سپاه را میبوسم
دست وزار 

گ�روه سیاس�ی 5 :روز پس از اق��دام قاطع نیروی
هوافضای سپاه در انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا در
حریم هوایی ایران ،حسن روحانی طی اظهاراتی در
این باره اعالم موضع کرده و اقدام سپاه را ارزشمند
توصیف کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،در ش��رایطی که اقدام
قاطع س��پاه در س��رنگون کردن پهپاد جاسوسی
آمری��کا ب��ا حمایتهای مل��ی مواجه ش��ده و از
نمایندگان مجلس گرفته تا جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم از این اقدام سپاه تقدیر و تشکر کردهاند،
رئیسجمهور نیز روز گذش��ته طی سخنانی گفت
دس��ت همه آنهایی که این صنع��ت داخلی را در
وزارت دفاع ساخته و آنهایی که از این ابزار در سپاه
پاسداران انقالب اس�لامی بخوبی استفاده کردند،
میبوس��د .روحانی این اظهارات را یک روز پس از
تحریمهای جدید آمریکا علیه برخی مقامات ایران و
از جمله محمدجواد ظریف بیان کرد.
حس��ن روحانی که در دیدار ب��ا وزیر و مدیران
ارش��د وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
سخن میگفت ،اظهار داشت :خوشبختانه کاری که
آمریکا در این روزها انجام میدهد به معنای ناموفق
بودن حتمی برنامهها و شکست قطعی آن است و
از لحاظ سیاسی ،هیچ تردیدی در آن وجود ندارد.
رئیسجمهور اف��زود :ام��روز در هیأت حاکمه
آمری��کا یک س��رخوردگی عجیب و س��ردرگمی
بزرگ بهوجود آمده اس��ت؛ آنها سرخورده شدهاند،
چرا که هر اقدامی میکنند به نتیجه نمیرس��د و
تأثیری ندارد ،به گونهای که آنها توقع داشتند کشور
را در م��دت  2-3ماه برهم بریزند اما میبینند هر
اقدامی میکنند ،ملت ایران مستحکمتر ،محکمتر،
س��رزندهتر و با روحیه بهتر در عرصههای مختلف
حرکت میکند .وی با بیان اینکه اخیرا ً آمریکاییها،
س��ردرگم ش��ده و کارهای عجیب و غریب انجام
میدهند که تا به حال در دنیای سیاس��ت سابقه
نداش��ته اس��ت ،اظهار داش��ت :آنها دچار ناتوانی
ذهنی ش��دهاند و امروز کاخ سفید دچار معلولیت
ذهنی ش��ده و نمیداند چ��ه کاری انجام میدهد.
رئیسجمهور با اش��اره به انهدام پهپاد جاسوس��ی
آمریکا در تجاوز به حریم هوایی کشورمان گفت :از
لحاظ نظامی کشف پهپاد به دلیل شرایط ساختمان
تشکیالتی و اندازه فیزیکی آن آسان نیست ،ضمن
اینکه این نوع پهپاده��ا در ارتفاع باالی  50هزار پا
پرواز میکنند .روحانی ادام��ه داد :گاهی پرندهای
حریم هوایی کشور را نقض میکند و فرصت برای
مقابله ب��ا آن وجود دارد اما در برخورد با این نقض
حریم هوایی کش��ور در دقایق اولیه با آن برخورد
کردیم و این پهپاد پس از نقض حریم هوایی ایران
و عدم توجه به چندین اخطار بالفاصله با استفاده از
یک سامانه کام ً
ال ایرانی مورد هدف قرار گرفت که

پسابرجام گ�روه سیاس�ی :دبیر ش��ورای
عالی امنیت ملی طی یادداشت
مهمی اعالم کرد« :از  ۱۶تیرماه ،گام دوم کاهش
تعهدات برجامی ایران در چارچوب بندهای  ۲۶و
 ۳۶برجام با جدیت آغاز خواهد شد تا کشورهایی
که از «صبر» جمهوری اس�لامی برداشت ضعف
و بیعملی داش��تهاند ،متوجه ش��وند پاسخ ایران
به تجاوز پهپ��اد آمریکایی به مرزه��ای هوایی با
واکنش نسبت به تالش فریبکارانه سیاسی برای
محدودس��ازی حقوق مس��لم مردم ایران تفاوتی
نخواهد داشت».
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،دریاب��ان «علی
ش��مخانی» نماینده مقام معظ��م رهبری و دبیر
شورای عالی امنیت ملی در یادداشت اختصاصی
خ��ود که در اختیار خبرگزاری ف��ارس قرار داده،
آورده است :با نزدیک شدن به  ۱۶تیرماه و آغاز گام
دوم کاهش تعهدات برجامی ایران ،فشار کشورهای
اروپایی برای وادارسازی کشورمان به تداوم اجرای
تعهدات پذیرفتهشده در برجام بدون انجام تعهدات
متقابل سایر طرفها افزایش یافته است.
بیانی��ه اخیر وزرای خارجه  3کش��ور اروپایی،
آخرین اقدام از این نوع است که بهواقع نمیتوان
نام��ی به غیر از «وقاحت سیاس��ی» ب��ر روی آن
گذارد .اگر تاکنون سهم بیشتری برای ناتوانی اروپا
در براب��ر آمریکا قائل بودی��م ،اکنون قائل به عدم
وجود اراده در اروپا برای اجرای تعهداتش هستیم.
اشاره ش��مخانی به بیانیه مش��ترک  3کشور
اروپایی عضو برجام است که عصر دوشنبه پس از
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره
بررسی سرنگونی پهپاد آمریکایی در روز پنجشنبه
گذشته تشکیل شد خواستار اجرای کامل قطعنامه
 ۲۲۳۱و تعهدات ایران در توافق هس��تهای شدند.
کریستف هاسگن ،نماینده آلمان که این بیانیه را
قرائت کرد ،اظهار داش��ت :عمیقاً از افزایش تنش
در منطق��ه خلیجفارس پس از س��رنگونی پهپاد
آمریکای��ی از س��وی ای��ران در  20ژوئ��ن ،نگران
هس��تیم .این تنش ،خطر اش��تباه محاس��باتی و
درگیری را افزایش میدهد .وی ادامه داد :بار دیگر
با شدیدترین شکل ،حمله به نفتکشها در دریای
عمان ،خرابکاری علیه  4کشتی در بندر الفجیره و
تهدید آزادی ناوب��ری و صلح و امنیت در منطقه

پاتروشف :پهپاد آمریکایی در حریم
هوایی ایران هدف قرار گرفته است

این بسیار ارزشمند است .رئیس جمهور افزود :اگر
این پهپاد به وسیله سامانهای مانند اس 300مورد
هدف ق��رار میگرفت آنق��در اقدامی حائز اهمیت
بهشمار نمیرفت اما این سامانه ،موشک و رادار آن
ساخت ایران است و من دست همه آنهایی که این
صنعت داخلی را در وزارت دفاع س��اخته و آنهایی
که از این ابزار در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی
بخوبی استفاده کردند ،میبوسم .روحانی تأکید کرد:
ما دنبال تحقیر آمریکا نیستیم اما این اقدام ،موجب
ایجاد روحیه بزرگ برای ملت ایران شد و ثابت کرد
که ما توانمندی الزم را در مقابله با تهدید دشمنان
دارا هستیم .رئیسجمهور ادامه داد :این اقدام نمونه
بارزی از این اس��ت که میگوییم «از آمریکا ترسی
نداریم ،اما صبری راهبردی خواهیم داشت» ،یعنی
متجاوز در حریم هوایی کشور ما پس از چند دقیقه
منهدم میشود و این نشاندهنده قدرت ما است.
روحان��ی تأکید ک��رد :صبر ما ت��ا ابتدای خط
قرمزهای ما اس��ت و مرزهای کش��ور خط قرمز ما
است و وقتی هواپیمایی از مرزهای ما عبور میکند،
از خط قرمز ما عبور ک��رده و اجازه دفاع از خود را
داریم .رئیس شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت:
آمریکاییها اعم از پنتاگون ،س��نتکام و کاخ سفید
در ای��ن مدت به طور کامل از این اقدام س��ردرگم
ش��دند و در این بین مشغول اقدامات غیرمعقول و
یاوهگویی شدهاند.
■■تحریمهای اخیر آمریکا خندهدار است

اقدام اخیر آمری��کا در اعمال تحریمهای جدید
علیه برخی مقامات جمهوری اس�لامی ایران محور
دیگر سخنان دیروز رئیسجمهور بود .روحانی در این
باره گفت :تحریم باالترین مقام سیاسی ،اجتماعی،
دینی و معنوی یک کشور که نهتنها رهبر ایران ،بلکه
رهبر عاشقان انقالب اسالمی و مسلمانان و شیعیان
در سراسر جهان است ،اقدامی مضحک و وقیح است.
رئیسجمه��ور افزود :امروز جمع کثیری از مردم در

لبنان ،سوریه ،افغانستان ،پاکستان ،هند و سایر نقاط
جهان اعم از شیعه و غیر شیعه ،عالقهمند ،عاشق و
مطیع فرامین رهبر معظم انقالب هستند و اینکه یک
انس��ان عقل خود را از دست داده و دست به اقدامی
وقیحانه بزند ،خندهدار است .روحانی با اشاره به اینکه
آمری��کا در تحریم جدید خود تصرف اموال رهبری
را عنوان کرده اس��ت ،گفت :اموال رهبری تنها یک
حسینیه و یک خانه س��اده است؛ رهبر ایران مانند
سایر رهبران دنیا نیست که در حسابهای خارجی
خود میلیونها دالر داشته باشد که بخواهند آن را
تصرف یا مسدود کنند .رئیسجمهور ادامه داد :این
نشان میدهد دشمن ملت ایران امروز در یک شرایط
و رفت��ار غیرعادی قرار گرفته اس��ت و این اقدامات
روحیه مردم را افزایش داده و مردم میفهمند دشمن
از مسیر عقالنی به طور کامل خارج شده است.
■■دروغگویی آمریکاییها ثابت شد

واکن��ش به اقدام  2روز پیش آمریکا در تحریم
محمد جواد ظریف موضوع دیگری بود که روحانی
به آن پرداخت .وی در این راس��تا س��ر دادن شعار
مذاکره از س��وی آمریکاییها و تصمیم به تحریم
وزی��ر امور خارجه ای��ران همزمان با آن را نش��ان
دروغگویی دش��منان ملت ایران دانس��ت و گفت:
آمریکاییها خودش��ان بالفاصل��ه دروغگویی خود
را ثابت کردند ،چ��را که اگر دنبال مذاکره بودند از
شرایطی که به واس��طه مذاکره بهوجود آمده بود،
خارج نمیشدند .رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات
فش��رده و طوالنیمدت ظریف بهعن��وان وزیر امور
خارجه جمهوری اس�لامی ایران با وزرای خارجه
آمریکا از جمله تیلرسون ،گفت :آمریکاییها خود
عهد و پیمانشان را زیر پا گذاشتند و امضای خود را
باطل و اعالم کردند که دنیا نمیتواند به آنها اعتماد
کند و هیچ اعتباری برایشان باقی نمانده است .در
این شرایط چگونه آنها توقع دارند مجددا ً و از ابتدا
با ایران مذاکره کنند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه  3کشور اروپایی را وقاحت سیاسی خواند

16تیر گامدوم کاهش تعهدات برجامی

را محکوم میکنی��م .حمالت به نفتکشها مخل
آزادی ناوبری و حملونقل دریایی است و ظرفیت
بیثباتی را که در منطقه پیش از آن وجود داشته
است ،فعال میکند .نماینده آلمان در سازمان ملل
متحد با اش��اره به برگزاری نشست شورای امنیت
ب��رای ارائه گزارش دورهای دبیرکل س��ازمان ملل
درباره چگونگی اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱اضافه کرد:
فرانس��ه ،آلمان و انگلیس بار دیگر بر اجرای کامل
ای��ن قطعنامه و حفاظت از برجام تاکید میکنند.
هاس��گن تاکید کرد :معتقدیم اجرای برجام و این
قطعنامه ،مشارکت در کاهش تنشهای منطقه و
منع گسترش تسلیحات اتمی در جهان است.
در همین حال ،خبرگزاری رویترز هم به نقل
از  3دیپلمات اروپایی که نام آنها ذکر نشده ،نوشت:
این  3کش��ور در یک یادداشت رسمی که روز ۲۲
ژوئ��ن (اول تیرم��اه) تحویل ایران ش��د ،به ایران
هشدار دیپلماتیک رسمی درباره کاهش تعهدات
برجامی این کشور ارسال کردهاند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری
از یادداشت خود افزود :با گذشت یک سال از خروج
آمریکا از برجام و «صبر» ایران برای فرصتدادن به
دیپلماسی ،کشورهای اروپایی نشان دادند اگرچه
در کالم ،مواضع متفاوتی نس��بت به آمریکا اتخاذ
میکنن��د اما در عمل به تقویت بُردارهای فش��ار
واش��نگتن علیه ایران یاری رساندند .اروپا تاکنون
حاضر نشده هیچ هزینهای برای نجات برجام که

دستاوردی تاریخی برای این اتحادیه است پرداخت
نماید و به نظر میرس��د از تداوم ش��رایط موجود
که ثمره آن ،فش��ار آمریکا به ایران و بهرهبرداری
سیاسی و امنیتی اروپا از آن است ،احساس رضایت
میکند .بدون شک ،بیانیه اخیر وزرای خارجه 3
کشور اروپایی و بازی تحریمی ترامپ 2 ،روی یک
سکه است که نقوش آن پس از گذشت یک سال
از گفتوگوهای بیحاصل با اروپا بیش از پیش در
حال نمایانشدن است.
ش��مخانی در پایان این یادداش��ت اعالم کرد:
«براساس تصمیم ش��ورای عالی امنیت ملی۱۶ ،
تیرماه ،گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران در
چارچ��وب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام با جدیت آغاز
خواهد شد تا کشورهایی که از «صبر» جمهوری
اس�لامی برداش��ت ضعف و بیعملی داشتهاند،
متوجه ش��وند که پاس��خ ایران به تج��اوز پهپاد
آمریکایی به مرزهای هوایی با واکنش نس��بت به
تالش فریبکارانه سیاسی برای محدودسازی حقوق
مسلم مردم ایران تفاوتی نخواهد داشت».
مرور تحرکات اروپاییه��ا در هفتههای اخیر
نکات بااهمیتی درباره یادداشت علی شمخانی به
دست میدهد .بر این اس��اس «اندرو موریسون»
مع��اون وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آس��یا
که روز یکشنبه برای دیدار با چند تن از مقامات
کشور به ایران سفر کرده بود بالفاصله پس از این
دیدارها بار دیگر به اتهامزنی به جمهوری اسالمی

دبیر شورای امنیت ملی روسیه بعد از دیدار با
«جان بولتون» و «بنیامین نتانیاهو» در فلسطین
اشغالی تأیید کرد پهپاد جاسوسی آمریکا در حریم
هوایی ای��ران هدف قرار گرفته اس��ت .به گزارش
فارس« ،نیکالی پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی
روسیه بعد از دیدار با «جان بولتون» مشاور امنیت
ملی کاخ سفید و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی تأکید کرد
ایران یکی از شرکای کلیدی روسیه در مبارزه علیه
تروریس��م اس��ت .این مقام روسیه به ساقط شدن
پهپاد جاسوس��ی آمری��کا در حری��م هوایی ایران
اشاره کرد و گفت« :بر اساس دادههای وزارت دفاع
روس��یه ،ایران پهپاد آمریکایی را در حریم هوایی
خود هدف قرار داده اس��ت» .پاتروشف پس از این
نشست سهجانبه در جمع خبرنگاران به اتهاماتی
که واشنگتن و تلآویو درباره حادثه نفتکشها در
دریای عمان به ایران وارد کرده بودند اشاره کرد و
گفت« :درباره حمله به نفتکشها تحقیق کنید .ما
اتهامات علیه ایران درباره حمله به نفتکشها را قبل
از تحقیق نمیپذیریم» .وی تأکید کرد« :حمالت
اسرائیل به سوریه نامطلوب است و هرگونه تالش
ب��رای تهدید جل��وه دادن ایران بهعن��وان تهدید
بینالمللی غیرقابل قبول است».
ریاس��ت جمهوری ،روحان��ی ادام��ه داد :در تاریخ
انقالب ایران سابقه نداشته وزیر امور خارجه ایران
با وزیر خارجه آمریکا ،به طور مداوم  17شبانهروز با
هم مذاکره داشته باشند اما در جریان توافق برجام
این اتفاق افتاد و نشان داد ما اهل مذاکره هستیم و
در آن مذاکره هم به نتیجه رسیدیم.
رئیس جمهور با اش��اره به اینک��ه آمریکاییها
تا به امروز اعالم میکردن��د با دولت ایران مخالف
هستند اما به ملت ایران با عبارات زشت و تروریست
خواندن توهین کردند ،خطاب به دولتمردان آمریکا
خاطرنش��ان کرد :هدف شما به زانو درآوردن ملت
و نظ��ام بزرگ ایران اس��ت اما بدانی��د هر چه در
این مس��یر جلوتر بروید س��رخوردهتر ش��ده و هر
راه��ی را که انتخاب کنید ،در نهایت به بنبس��ت
خواهید رسید .روحانی با بیان اینکه ملت ایران در
یکسالونیم گذش��ته از اردیبهشت سال گذشته
بخوبی در برابر مش��کالت و سختیها ایستادگی و
مقاومت کرده اس��ت ،گفت :دولت در ماههای اخیر
اقدامات بسیار مهمی در زمینه کاهش تعهدات خود
در برجام انجام داده که البته آمریکاییها بهرغم آنکه
برجام را معاهدهای بد میدانستند اما از این کاهش
تعهدات بشدت عصبانی هستند.
ایران پرداخت!
در این زمینه ،وزارت خارجه انگلیس به نقل از
موریسون نوشت« :من در تهران درباره نگرانیهای
دیرینه انگلس��تان درباره فعالیتهای ایران در آن
منطقه ،صریح بودم» .معاون وزیر خارجه انگلیس
افزود« :من به صراحت گفتم که انگلستان به ایفای
نقش کامل همراه با شرکای بینالمللی برای یافتن
راهکار بینالمللی جهت کاهش تنشهای کنونی
ادام��ه میدهد .من بر عزم انگلس��تان برای حفظ
توافق هستهای که به نفع منافع امنیتی مشترک ما
است ،تأکید کردم .من تصریح کردم که ایران باید
به پایبندی کامل به تعهدات خود ذیل این توافق
ادامه دهد ،از جمله در زمینه ذخایر اورانیوم با غنای
پایین» .وی در ادامه بیانیه وزارت خارجه انگلستان
اتهام نقشآفرینی ای��ران در انفجار  2نفتکش در
دریای عمان را تکرار کرد .موریس��ون گفت« :من
تأکید کردم ارزیابی انگلستان این است که تقریبا
قطعا ایران مسؤول حمالت اخیر به نفتکشها در
دریای عمان بوده است .چنین اقدامی که ریسک
باالی س��وء محاسبه را به همراه دارد ،باید متوقف
شود تا تنشهای فزاینده فورا کاهش یابد».
از س��وی دیگ��ر ،فدریکا موگرینی ،مس��ؤول
سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز در یادداشت
اختصاص��یای که روز ش��نبه اول تیرم��اه برای
خبرگزاری ایلنا نوش��ت به صراح��ت عنوان کرد:
«ما بش��دت امیدوار هستیم که ایران بار دیگر به
برجام متعهد بماند و از برجام خارج نشود و بتوانیم
ایران را در برجام نگه داریم .ما از ایران میخواهیم
که تمام تعهدات برجامی خود را به صورت کامل
اجرا کند» .موگرینی در این یادداشت اظهار کرد:
«ما معتقدیم برجام ایران را از دستیابی به سالح
هس��تهای باز م��یدارد .در واقع هدف ما هم عدم
دس��تیابی ایران به سالح هستهای است ،بنابراین
برای حفظ برجام تالش میکنیم ،چراکه برجام ما
را به این هدف میرساند .بنابراین ما به این توافق
نیاز داریم».
گفتنی اس��ت ،پیش از این ه��م هایکو ماس،
وزیر خارجه آلمان در س��فر به تهران و در جریان
کنفرانس مشترک با محمدجواد ظریف رسما اعالم
کرد :تالش میکنیم به تعهدات خود در برجام عمل
کنیم ،البته معجزه هم نمیتوانیم بکنیم.

اخبار

آمریکا در صورت وقوع جنگ
هزینه زیادی را پرداخت خواهد کرد

فرمان��ده ق��رارگاه مرک��زی
خاتماالنبیا(ص) گفت :اقدامات
مداخلهجویانه آمریکا و تحریک
بعض��ی همراه��ان منطقهای
آنه��ا آرامش و ثبات منطقه را
به خطر میاندازد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،سردار سرلشکر پاسدار «غالمعلی رشید»
در بازدی��د از یکی از پایگاههای نیروی هوافضای
سپاه پاسداران در استان اصفهان ،انهدام هواپیمای
جاسوس��ی مدرن آمریکایی در شرق تنگه هرمز
بر فراز آبهای س��رزمینی جمهوری اس�لامی
ایران را نمونهای روش��ن از این دفاع ش��جاعانه
دانست .فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا(ص)
تصری��ح کرد :این عملیات ب��ا  4ویژگی دقت در
هدفگذاری ،محاسبه بسیار دقیق ،تصمیمگیری
و اقدام بموقع همراه بود که از این اقدام بموقع و
عملیات بسیار درخشان نیروهای قرارگاه پدافند
هوایی ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران و بویژه
پدافند هوایی نیروی هوافضای س��پاه پاسداران
انقالب اس�لامی باید تشکر کرد .سرلشکر رشید
منافع ملتهای منطقه را به هم پیوسته دانست
و خاطرنش��ان ک��رد :اقدام��ات مداخلهجویان��ه
آمریکاییه��ا و تحری��ک بعض��ی از همراه��ان
منطقهای آنها ،صلح ،آرامش و ثبات منطقه را به
خطر میاندازد و این در حالی است که در صورت
وقوع جنگ هزینه زیادی را پرداخت خواهند کرد.

تیر تحریمهای اقتصادی آمریکا
به سنگ خورد

نماینده مردم مش��هد گفت:
ب��ازی آمریکاییها در ارتباط
با ایران بهگونهای اس��ت که
کش��ور ما را مجددا پای میز
مذاکره بیاورن��د و امروز تیر
آنها در تحریمهای اقتصادی به س��نگ خورد
و نتیجه نداد .به گزارش فارس ،حجتاالسالم
والمس��لمین نصراهلل پژمانفر در نشست علنی
سهشنبه طی تذکر شفاهی اظهار داشت :بازی
آمریکاییها در ارتباط با ایران بهگونهای اس��ت
تا کش��ور ما را مجددا پای میز مذاکره بیاورند
و امروز پ��س از آنکه تیر آنه��ا در تحریمهای
اقتصادی به س��نگ خورد و نتیجه نداد ،بازی
جدیدی را شروع کردهاند .نماینده مردم مشهد
و کالت در مجلس شورای اسالمی افزود :اینکه
آنها اشخاص را تحریم میکنند نشان میدهد
ایران در حوزه تحریمهای اقتصادی ،آمریکا را به
بنبست رسانده و مهم است آمریکا در ارتباط با
این موضوع به نتیجه مدنظر خود نرسیده است.

دشمن شیطنتی در خلیجفارس انجام
دهد ،جان سالم به در نخواهد برد

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :دش��من
میداند اگر شیطنتی در خلیجفارس انجام دهد،
جان سالم به در نخواهد برد و دیگر شکست آن
تنها آسیب تجهیزاتی نیست .به گزارش مهر ،امیر
دریادار حسین خانزادی با اشاره به آماج تهدیدات
و تحریمهای ظالمانه از س��وی دش��من گفت:
دشمن میداند اگر شیطنتی در خلیجفارس انجام
دهد ،جان سالم به در نخواهد برد و دیگر شکست
آن تنها آسیب تجهیزاتی نیست.

 ۱۰طرح اقدام پیشدستانه
علیه آمریکا اعالم وصول شد

هیاترئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی ۱۰
طرح فراکسیون اقدامات پیشدستانه علیه آمریکا
را اع�لام وصول کرد .به گزارش مهر ،در جلس��ه
علنی روز سهشنبه مجلس  ۱۰طرح برای مقابله با
اقدامات آمریکا اعالم وصول شد.
این  ۱۰طرح بدین شرح است:
 -1طرح حمایت از امنیت آبهای سرزمینی ایران
 -۲ط��رح ال��زام دولت ب��ه اق��دام مقتضی علیه
کش��ورهای همس��ایه میزبان پایگاههای نظامی
آمریکا
 -۳ط��رح ال��زام دولت ب��ه اق��دام قانونی علیه
ش��رکتهایی که به تحریمهای ضدایرانی ایاالت
متحدهآمریکاپیوستهاند.
 -۴طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات
ناش��ی از اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا علیه
اتباع ایرانی
 -۵ط��رح الزام دولت به پیگی��ری حقوقی اقدام
جنایتکارانه آمریکا در اسقاط هواپیمای مسافری
ایران
 -۶ط��رح الزام دولت به تأس��یس موزه جنایات
آمریکا
 -۷طرح الزام دولت به تعیین س��رفصل جنایات
آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
 -۸طرح ال��زام دولت به حمایت همهجانبه از
افراد و مؤسس��ات ایرانی که از اقدامات آمریکا
متضرر شدهاند.
 -۹طرح تشکیل باشگاه کشورهای تحریمشده
توسط ایاالت متحده آمریکا
 -۱۰طرح مقابله با تحریمهای آمریکا از طریق
جایگزینی کاال و خدمات

