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سیاسی

وطن امروز شماره 2770

اخبار

درخواست دادستانکل کشور
برای انتقال شیخ زکزاکی به ایران

دادستان کل کشور در نامهای
به مقام��ات قضایی نیجریه،
ضمن محکومی��ت اقدامات
نظامیان علیه شیخ زکزاکی،
خواس��تار انتقال وی به ایران
برای انجام مراحل درمانی شد.
بهگزارشتسنیم،حجتاالسالموالمسلمین
منتظری طی نامهای به مقامات قضایی نیجریه
خواستار حمایت از حقوق عالمه شیخ زکزاکی
شد .متن این نامه ب ه شرح ذیل است:
بسمهتعالی

ذین آ َمنوا»
«إ ِ َّناهلل یُداف ُِع َع ِن ال َّ َ
اخبار واصله از وخامت و وضعیت س�لامت
ابوالشهدا رهبر جنبش اسالمی نیجریه «عالمه
آیتاهلل شیخ ابراهیم زکزاکی» موجب تاسف و
تأثر و جریحهدار ش��دن دلهای حامیان مردم
مظلوم نیجریه ش��ده اس��ت .اینجانب ضمن
محکوم کردن اقدامات سردمداران این جنایت و
نظامیان ستمکار و دولت نیجریه و اعالم شکایت
به مجامع قضایی بینالمللی و مدعیان حقوق
بشر ،بهعنوان دادس��تان کل کشور جمهوری
اسالمی ایران از مقامات قضایی کشور نیجریه
مصرا ً میخواهم در جهت اس��تقالل قضایی و
ّ
حمایت از ش��هروند گرفتار در بند خود ،زمینه
آزادی و انتق��ال وی را بهمنظ��ور درم��ان ب��ه
جمهوری اسالمی ایران فراهم سازند .همکاری
و مساعدت مجامع حقوقی بینالمللی در انجام
این مهم را خواستارم.

واکنش شمخانی به اظهارات بولتون
در نفی حق غنیسازی ایران

دبیر ش��ورای عال��ی امنیت
مل��ی در واکنش به اظهارات
مداخلهجویانه جان بولتون،
غنیس��ازی اورانی��وم را حق
همه کشورهای عضو معاهده
 NPTخواند که قابل س��لب و اعطا نیست .به
گزارش فارس ،دریابان علی شمخانی روز جمعه
در یادداشتی کوتاه در واکنش به اظهارات جان
بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشت:
 -۱غنیسازی اورانیوم برای مصارف صلحآمیز،
حق همه کشورهایی اس��ت که عضو معاهده
 NPTهستند و قابل سلب یا اعطا نیست.
 -۲آمریکاییها چنین تفسیری از  NPTنداشتند
و ایران در س��ال  ۱۳۹۱وادارش��ان کرد به چنین
حقی اعتراف کنند و بعد پای میز مذاکره بنشینند.
 -۳پذیرش حق قانونی ایران برای غنیس��ازی
اورانیوم از سوی آمریکا ،شرط ورود این کشور
به مذاکرات هستهای بود و نه نتیجه آن.
 -۴کشورهای  5+1در موافقتنامه برجام بر حق
قانونی ایران برای داشتن غنیسازی اورانیوم از
سوی  5+1صحه گذاردند و بر آن تاکید کردند.
 -۵قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
متحد ،حق غنیسازی ایران را تبدیل به سندی
بینالمللی و الزامآور برای کشورهای جهان کرد.
 -۶اظهارات مشاور امنیت ملی ایاالت متحده
آمریکا که طی آن حقوق ایران برای غنیسازی
اورانیوم را نفی کرده است ،نمادی از بدعهدی،
یکجانبهگرای��ی و نادی��ده گرفت��ن مجموعه
هنجارهای بینالمللی بوده و فاقد هرگونه ارزش
و اعتبار حقوقی است.
ن میدهد که
 -۷اظهاراتی از این دس��ت نش��ا 
اقدام ایران برای کاهش پلکانی تعهدات برجامی
تنها مسیر مواجهه با کشوری است که پذیرش
هرگونه تعهد را برنمیتابد.

اروپاییها به دنبال
خرید زمان هستند

نایبرئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با
اشاره به پیش��نهاد موگرینی درباره وارد کردن
نفت به اینس��تکس ،گف��ت :اروپاییها توانایی
مقابل��ه با آمریکاییها را ندارن��د و با وعدهها و
پیش��نهادها به دنبال خریدن زمان هس��تند.
محمدجواد جمالینوبندگان��ی در گفتوگو با
خانهملت ،با اشاره به پیشنهاد وارد کردن نفت
به کانال مالی اینستکس از سوی موگرینی در
نشست بروکس��ل ،گفت :اروپاییها تاکنون با
وج��ود  11تعهدی که بع��د از خروج آمریکا از
برجام به عهده گرفتن��د اما به یکی از آنها هم
عمل نکردهاند .اروپاییه��ا بعد از انعقاد برجام
و پ��س از خروج آمری��کا از توافق ،در ارتباط با
« »SPVو « »INSTEXبه جمهوری اسالمی
دروغ گفتند و ب��ه تعهدات خود عمل نکردند.
نماینده مردم فسا در مجلس تصریح کرد :امروز
میتوان صفت «چوپان دروغگو» را به اروپاییها
نسبت داد .بنا بر مذاکرات انجام شده ،اروپاییها
اذعان دارند که توانای��ی مقابله با آمریکاییها
را ندارن��د و با وعدهها و پیش��نهادات به دنبال
خریدن زمان هستند .وی افزود :در صورتی که
اروپاییها تعهدات را به مرحله عمل برس��انند،
بوی��ژه اگر در ح��وزه فروش نف��ت جمهوری
اس�لامی و م��راودات بانکی و مال��ی گامهایی
بردارند ،جمهوری اسالمی هم کاهش تعهدات
برجام را متوقف میکند اما امیدوار نیستیم.
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پس از ساقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی ،سپاه با توقیف نفتکش انگلیسی «استینا ایمپرو»
در تنگه هرمز به اقدام انگلیس در توقیف نفتکش «گریس  »1در جبلالطارق پاسخ داد

گ�روه سیاس�ی 2 :هفته پس از توقی��ف غیرقانونی
نفتک��ش حامل نف��ت ایران در جبلالط��ارق که به
درخواس��ت آمریکا و توسط انگلیس انجام شد و در
شرایطی که روز گذشته اعالم شد توقیف این نفتکش
یکماه دیگر تمدید شده ،عصر جمعه نیروی دریایی
س��پاه یک فروند نفتکش انگلیسی را در تنگه هرمز
توقیف کرد.
ب��ه گ��زارش «وطنامروز» ،پنجش��نبه و جمعه
گذش��ته تنگه هرمز و خلیجفارس کان��ون اخبار و
تح��والت بینالمللی بود .ش��روع این تحوالت نیز با
ادعای عجیب رئیسجمه��ور آمریکا بود که مدعی
ش��د ناو آمریکای��ی «یواساس باکس��ر» یک پهپاد
ایرانی را س��رنگون کرده است؛ ادعایی که خیلی زود
توسط مقامات ارشد نظامی و دیپلماسی کشورمان
تکذیب و س��اعاتی بعد با انتشار تصاویر گرفته شده
توس��ط پهپاد مورد ادعای ترامپ از همان ناو و چند
کشتی آمریکایی دیگر بیاعتبار شد .به اعتقاد بسیاری
از کارشناسان ،تحقیر آمریکا در ماجرای انهدام پهپاد
جاسوسی این کشور توسط نیروهای هوافضای سپاه
موجب ش��د رئیسجمهور این کش��ور ب��رای اعاده
حیثی��ت دولت خ��ود به طرح ادع��ای دروغ مذکور
اق��دام کند .حتی برخی رس��انههای منطقه نیز این
گ��زاره را مطرح کردند که ناو آمریکایی احتماال یک
پهپاد اماراتی را سرنگون کرده است! در خالل همین
تح��والت و در حالی که چالش پهپاد میان مقامات
 2کش��ور در جریان ب��ود ،خبر توقیف یک نفتکش
انگلیسی توسط ایران به سرخط رسانههای بینالمللی
تبدیل شد .هرچند با توجه به اقدام غیرقانونی انگلیس
در توقیف یک نفتکش ایرانی در جبلالطارق و تداوم
این رویه ،انتظار پاس��خ متقابل ایران در خلیجفارس
وجود داشت .طبق این گزارش ،رهبر معظم انقالب
هفته گذش��ته در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با
انتقاد بس��یار ش��دید از دزدی دریایی انگلیسیهای
خبیث گفتند« :آنها که خباثتشان برای همه آشکار
است کشتی ما را با راهزنی دریایی ربودهاند اما سعی
میکنند به آن ش��کل قانونی بدهن��د .البته عناصر
مؤمن در جمهوری اس�لامی این کارها را بیجواب
نمیگذارن��د و در فرص��ت و جای مناس��ب پاس��خ
خواهند داد» .حسن روحانی ،رئیسجمهور نیز 19
تیرماه در جلسه هیات دولت اقدام انگلیس در توقیف
کشتی نفتکش کشورمان را بسیار کودکانه ،سخیف
و اشتباه توصیف کرد .عالوه بر اینها ،طی هفتههای
گذشته بسیاری از مقامات ارشد نظامی کشورمان نیز
بر پاسخ متقابل ایران به اقدام غیرقانونی انگلیسها
تاکید کرده بودند .در همین راس��تا ش��امگاه جمعه
روابط عمومی نیروی دریایی س��پاه در اطالعیهای از
توقیف یک فروند نفتکش انگلیس��ی در تنگه هرمز
خبر داد .روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی در اطالعیهای اعالم ک��رد :عصر
جمع��ه  ۲۸تیر یک فروند نفتکش انگلیس��ی با نام
« »Stena Imperoهن��گام عب��ور از تنگه هرمز
به عل��ت رعایت نکردن قوانین و مقررات بینالمللی
دریایی بنا به درخواس��ت سازمان بنادر و دریانوردی
اس��تان هرمزگان ،توسط یگان شناوری منطقه یکم
نیروی دریایی سپاه توقیف شد .این اطالعیه میافزاید:
نفتکش مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای
سیر مراحل قانونی و بررسیهای الزم تحویل سازمان
بنادر و دریانوردی ش��د .این نفتک��ش قرار بود عازم
عربس��تان سعودی شود اما مسیرش را تغییر داده و
به سمت آبهای سرزمینی ایران هدایت شده است.
همچنین شرکت مالک نفتکش توقیفشده انگلیس
اعالم کرد این نفتکش  23خدمه دارد .مبدأ حرکت
این کشتی «الفجیره» در امارات بوده و قرار بود روانه
«الجبیل» در عربستانس��عودی شود .گفتنی است
یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس ،با اشاره به توقیف
نفتکش انگلیسی « »Stena Imperoتوسط نیروی
دریایی سپاه در تنگه هرمز گفت :بیتوجهی به قوانین
و مقررات دریایی علت توقیف این کشتی انگلیسی
است .وی افزود :این کشتی برخالف قوانین و مقررات
دریانوردی دستگاه موقعیتیاب خود را خاموش کرده
و برخ�لاف رویه جاری ،به جای حرکت در مس��یر
معاون عملیات ستاد کل نیروهای
دفاع
مس��لح از اتفاقات اخیر پیرامون
عملیاتهای جاسوس��ی پهپادهای آمریکایی در
منطقه خلیجفارس و همچنین نحوه هدف گرفتن
پهپاد جاسوسی گلوبالهاوک در حریم هوایی ایران
و اظهارنظر ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پهپاد
ایرانی پرده برداشت .به گزارش «وطنامروز» ،سردار
سرتیپ پاسدار مهدی ربانی در مراسم گرامیداشت
یاد و خاطره بیش از  ۵۰۰ش��هید خوراس��گان در
ش��رح س��رنگونی پهپاد آمریکایی توسط سامانه
س��وم خرداد ،اظهار داش��ت :آمریکاییها با خروج
از برجام و تش��دید فشارهای اقتصادی ،در منطقه
خلیجفارس با پیش��رفتهترین پهپادها ش��روع به
شناسایی و فعالیت گسترده کردند ۳ .نمونهای که
اتفاق افتاد به این ترتیب است؛  ۵خردادماه امسال
یک پهپاد پیشرفته آمریکایی از پایگاهی در کویت
پرواز کرد و حدود  ۲۰س��اعت در منطقه اف.ای.آر
ما به پ��رواز درآمد ،چند مرحله به فضای آبهای

از دریا وآسمان

نما
اسکورتنفتکشانگلیسیتوسطناوچهجنگی
س�خنگو و مسؤول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به نقض قانون توسط نفتکش
انگلیسی و دخالت و حمایت ناوچه جنگی اسکورت این نفتکش از آن در ماجرای روز گذشته ،تاکید کرد :در
اعمال قانون و حاکمیت ملی در خلیجفارس و تنگه هرمز قاطعانه عمل میکنیم .به گزارش سپاهنیوز ،سردار
سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در تشریح چرایی و چگونگی توقیف نفتکش انگلیسی در عصر جمعه (28
تیر) در تنگه هرمز اظهار کرد :نفتکش انگلیسی « »Stena Imperoتحت اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی
که با بیتوجهی به قوانین و مقررات دریایی و در مسیر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز و برخورد احتمالی
با کشتیهای دیگر قرار داشت ،با درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ،توسط یگان شناوری
منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد .وی افزود :نفتکش انگلیسی برخالف قوانین و مقررات دریانوردی
دستگاه موقعیتیاب خود را خاموش و به جای حرکت به سمت ورودی خلیجفارس در تنگه هرمز از مسیر
خروجی در جنوب در حال ورود بود که پس از بیتوجهی به هشدارها و تذکرات یگان دریایی سپاه و حتی
مقاومت و نیز دخالت ناوچه جنگی نیروی دریایی سلطنتی انگلستان و به پرواز در آوردن  2فروند بالگرد و
تالش برای بازداشتن تکاوران دریایی سپاه از اجرای مأموریت خود ،با قاطعیت و سرعت عمل نیروهای خودی
متوقف و جهت بررسیها و اقدامات الزم قانونی به لنگرگاه ساحلی هدایت شد.

ورودی خلیجفارس در تنگه هرمز ،از مسیر خروجی
در جنوب در حال ورود بود که احتمال ایجاد حادثه و
تصادف با کشتیها را باال میبرد .این منبع آگاه تاکید
کرد :کشتی انگلیسی « »Stena Imperoهمچنین
به هیچکدام از تذکرات داده شده نیز توجهی نکرده
است .خبرگزاری تسنیم نیز در این باره گزارش داد:
این کش��تی با وارد کردن پس��ماند نفت موجود در
مخازن خود موجب ایجاد آلودگی شدید و لطمه زدن
به محیطزیست خلیجفارس بهعنوان یک دریای بسته
شده اس��ت .عفیفیپور ،مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان هرمزگان هم در گفتوگو با تسنیم از دریافت
گزارشهایی مبنی بر حادثهآفرینی نفتکش انگلیسی
«استینا ایمپرو» خبر داد و گفت :بنا بر این گزارشها،
از نیروهای نظامی درخواست کردیم این نفتکش را به
سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت کنند تا بررسیهای
الزم انجام شود .محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کش��ورمان در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی
توسط ایران ،گریزی هم به اقدام غیرقانونی آن کشور
در جبلالطارق زد و در توئیتر نوشت :برخالف دزدی
دریایی در تنگه جبلالطارق ،اقدام ما در خلیجفارس
ب��رای برقراری قوانین بینالمللی دریانوردی اس��ت.
همانگونه که در نیویورک گفتم ،این ایران است که
امنیت خلیجفارس و تنگه هرمز را تضمین میکند.
وی در ادامه آورده اس��ت :بریتانیا باید از آلت دست
آمریکا بودن در تروریسم اقتصادی دست بردارد.
■■واکنش انگلیس و آمریکا

کمیت��ه اضط��راری دولت انگلیس بع��د از آنکه
یک نفتکش این کش��ور توس��ط ایران توقیف شد،
جلسه اضطراری تشکیل داد .همچنین وزیر خارجه
این کش��ور نیز بدون اینکه پیرامون اقدام غیرقانونی
این کش��ور در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در
جبلالطارق توضیح دهد ،گفت ایران با توقیف نفتکش
انگلیس در مسیر خطرناکی گام برداشته است .هانت
دیروز در پیام توئیتری خود نوشت« :اقدام دیروز در
خلیج فارس ،نمایانگر عالئم نگرانکنندهای اس��ت
مبنی بر اینکه پس از اقدام قانونی(!) جبلالطارق در
توقیف نفتی که عازم سوریه بود ،احتماالً ایران ،مسیر
خطرناک رفتار غیرقانونی و ثباتزدا را برگزیده است».

وی ادامه داد« :همانطور که در واکنش روز گذش��ته
خود اعالم کردم ،واکنش ما حسابشده اما قدرتمند
خواهد بود .ما به دنبال یافتن راهی برای حل موضوع
«گریس یک» هستیم اما ایمنی کشتیرانی خود را نیز
تضمین خواهیم کرد».

■■تأکید ظریف و هانت بر پرهیز از افزایش تنش

ظری��ف در تماس تلفنی همتای انگلیس��یاش
گفت :اقدام ایران در توقیف کشتی انگلیسی براساس
درخواست س��ازمان بنادر و کشتیرانی و با توجه به
تخلف کش��تی مزبور از مقررات صورت گرفته و باید
از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود .به گزارش
فارس ،در این گفتوگو ظریف یادآور ش��د :برخالف
اقدام غیرقانونی انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت
ایران ،اقدام ایران بر اس��اس درخواست سازمان بنادر
و کش��تیرانی و با توجه به تخلف کشتی انگلیسی از
مقررات صورت گرفته است و باید از مجاری حقوقی
و قانونی پیگیری ش��ود .طرفین در این گفتوگو بر
یافت��ن راهحلهای قانون��ی و پرهیز از افزایش تنش
تاکید کردند.
■■توقف تردد کشتیهای انگلیسی از تنگه هرمز

پس از جلسه اضطراری کابینه انگلیس ،سخنگوی
دولت انگلیس نگرانی عمیق خود را از توقیف نفتکش
«استینا ایمپرو» در تنگه هرمز اعالم کرد .سخنگوی
دولت انگلیس در این ارتباط گفت :ما بشدت نگران
اقدامات اخیر در تنگه هرمز هستیم و رفتار ایران را
در توقیف نفتکش «اس��تینا ایمپرو» غیرقابل قبول
میدانی��م و چنین اقداماتی را نش��اندهنده چالش
اساس��ی در آزادی حملونق��ل دریای��ی بینالمللی
ارزیاب��ی میکنی��م .وی همچنی��ن پس از جلس��ه
اضطراری کابینه ،به خطوط کش��تیرانی این کشور
توصیه ک��رد بهطور موقت از عبور و مرور در منطقه
مورد تنش پرهیز کنند.
■■احضار کاردار ایران در انگلیس

همچنین وزارت خارجه انگلی��س اعالم کرد در
اعت��راض به توقیف نفتکش این کش��ور در آبهای
خلیجفارس ،کاردار سفارت ایران را احضار کرده است.
خبرگزاری رویترز ش��نبه ( ۲۹تیر) به نقل از وزارت
خارجه انگلیس گزارش داد که لندن ،کاردار ایران را

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح :هدف قرار دادن پهپاد «گلوبالهاوک»
موازنه قدرت ایران را در دفاع هوایی به موازات توان موشکی ارتقا داد

پردهبرداری از  3عملیات علیه پهپادهای آمریکایی
سرزمینی ما نزدیک شد ،به او
اخطار داده شد و هنگامی که
به ساحل کشور ما نزدیک شد
س�لاحهای پدافندی ما روی
این پهپ��اد هدفگیری کرده
و ب��ه آن اخطار دادن��د ،آنها
این اخطار و قفلکردن س��امانهها روی پرنده خود
را دریافت کرده و پهپادشان را بازگرداندند .معاون
عملیات ستادکل نیروهای مس��لح ادامه داد۲۳ :
خردادماه ،همان پرنده از کشور دیگری برخاست
و در مقاب��ل کوهمبارک به آبهای س��رزمینی ما
نزدیک ش��د و به محض عبور ،سامانههای ما روی
این پهپاد قفل کرده و چند شلیک اخطار به سمت

آن انجام ش��د .در نهایت ۳۰
خردادماه یک��ی از پهپادهای
پیش��رفته آمریکای��ی که به
تعبیر خودشان عقاب آسمان
بوده و «همهچیز گریز» است
با اطمین��ان کام��ل از یکی
از پایگاههای کش��ور امارات برخاست و در منطقه
اف.ای.آر ما چند ساعت پرواز کرد و چند مرحله به
فضای سرزمینی ما نزدیک شد ،سرانجام در مرحله
سوم اخطار ،مورد هدف موشک سوم خرداد بومی
ما قرار گرفت .وی تصریح کرد :آمریکاییها تعبیر
«جاروبرقی» را از این پهپ��اد دارند ،زیرا در ارتفاع
ح��دود  ۵۰هزار پا تا عم��ق  4۰۰-5۰۰کیلومتر

آخرین وضعیت نفتکش انگلیسی
در لنگرگاه بندرعباس
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
با اع�لام خبر آغاز بررس��یهای کارشناس��ی
درباره نفتکش انگلیس��ی «استینا ایمپرو» در
ارتباط با نق��ض قوانین بینالمللی دریانوردی،
گفت« :از  ۲۳نفر خدمه این شناور ،ملیت ۱۸
نفر هندی و  5نفر از س��ایر کشورها هستند».
اهللمراد عفیفیپور با بیان اینکه نخستین ساعات
صبحگاهی شنبه ( 29تیرماه) به منظور بررسی
دقیقتر ابع��اد ،جوانب و عل��ل حادثه دریایی
نفتکش « »Stena Imperoدر تنگه هرمز،
وارد لنگ��رگاه بندرعباس ش��ده اس��ت ،اظهار
داش��ت :این ش��ناور تانکر که عصر روز جمعه
 28تیرماه از آبهای محدوده دریای عمان به
سمت بندر «الجبیل» عربستان در حرکت بود،
در مسیر تردد خود در تنگه هرمز ،با یک فروند
شناور صیادی برخورد میکند .وی افزود :پس
از دریاف��ت گزارشهایی مبنی بر نقض قوانین
بینالمللی دریانوردی و عدم تمکین و پاس��خ
شناور مذکور نسبت به تماسهای گرفته شده،
نفتکش انگلیسی با هماهنگی نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به سمت لنگرگاه
بندرعباس هدایت ش��د تا ابعاد مختلف حادثه
توسط کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان به دقت بررسی شود .عفیفیپور اضافه
ک��رد :در صورت لزوم و بر مبنای درخواس��ت
مقام قضایی ،ممکن اس��ت خدمه برای انجام
مصاحبههای تخصصی و فنی فراخوانده شوند.
در واکنش به توقیف نفتکش این کشور در تنگه هرمز
احضار و ب��ه او اعتراض کرده اس��ت .وزارت خارجه
انگلیس مدعی شده اس��ت که ایران این نفتکش را
در آبهای سرزمینی عمان توقیف کرده و «این اقدام
خصمانه است» .رئیسجمهور آمریکا نیز در نخستین
واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران در
خلیجفارس گفت با دولت انگلیس درباره این موضوع
گفتوگ��و خواهد ک��رد .همچنین ترام��پ در ادامه
سخنانش مدعی شد ایران در حال حاضر در مشکل
بزرگ��ی قرار دارد و اقتصاد آنها در حال خُ رد ش��دن
است .همچنین دبیرکل سازمان ملل روز شنبه با ابراز
نگرانی از رویدادهای اخیر در تنگه هرمز ،خواس��تار
خویشتنداری تمام طرفها شد.
■■تذکر به کشتی انگلیسی «مصدر»

همزمان با توقیف نفتکش انگلیس��ی «اس��تینا
ایمپرو» ،منابع غربی مدعی توقیف دومین نفتکش
انگلیسی توس��ط ایران شدند که این ادعا به سرعت
تکذیب و اعالم ش��د تنها کش��تی توقیف ش��ده از
سوی ایران ،نفتکش «استینا ایمپرو» است و کشتی
«مصدر» توقیف نش��ده اس��ت .طبق ای��ن گزارش،
کش��تی مصدر (با پرچ��م لیبریا و تح��ت مالکیت
انگلیس) در چارچوب ماموریت جاری گش��تیهای
نیروهای مسلح در منطقه خلیجفارس صرفاً نسبت
ب��ه ضرورت دریان��وردی بیض��رر و رعایت مقررات
زیستمحیطی توجیه شده و ادامه مسیر داده است.
تمام ارتباطات الکترونیک ،سامانهها و هر فعالیت
راداری را شناسایی میکند؛ بنابراین زدن این پهپاد
جنبههای مختلفی دارد ،یکی از این جنبهها هدف
قرار دادن است اما اینکه این پهپاد پیشرفتهترین
تکنولوژی رادارگریز دشمن محسوب میشود و در
ارتفاع باالت��ر از پهپادهای معمول پرواز میکند و
در  ۵۰ه��زار پایی مورد هدف قرار میگیرد جنبه
دیگری از قدرت ما را آش��کار میکند .به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران ،معاون عملیات س��تاد کل
نیروه��ای مس��لح تصریح کرد :ما ق��درت دفاعی
باثباتی را در کشور خود ایجاد کردهایم که حداقل
تا  ۱۰س��ال آینده با این ش��رایط که کش��ورهای
مختلف در حال مس��لح کردن خود به ساز و برگ
نظامی هستند به هیچوجه نیروی زمینی دشمن
چ��ه منطقهای و چه فرامنطقهای قادر به مقابله با
کشور ما نیست .سردار ربانی افزود :بتازگی هدف
قراردادن پهپاد آمریکایی موازنه قدرت ما را در دفاع
هوایی به موازات توان موشکی ارتقا داد.

اخبار

هيل :ايران يک ابرقدرت
در زمینه پهپاد است

نش��ریه هیل در گزارش��ی توانایی ایران در
زمینه تولید و استفاده از پهپادها را مورد تحلیل
و ارزیابی قرار داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،نش��ریه آمریکایی هیل در گزارش��ی با
اش��اره به توانمن��دی ایران در زمینه س��اخت
پهپاد نوش��ت :ایران مشغول افزایش تدریجی
زرادخانه پهپادهای تولید داخل خود است .هیل
در بخش��ی از گزارش خود در اینباره نوش��ته
اس��ت« :بعضی از پهپادهای ایران با استفاده از
مهندسی معکوس از روی پهپادهای آمریکایی
ساخته شده است .پهپادهای صاعقه و شاهد ۱۷
ایران ،نسخه ساختهشده از روی پهپاد سنتینل
آرکیو ۱۷۰ -است که ایران سال  ۲۰۱۱توقیف
کرد .پهپاد شاهد  ۱۲۹نیز مشابه پهپادامکیو-
یک پرداتور آمریکاست» .طبق اذعان این نشریه
آمریکایی ،ایران نهتنها نش��ان داده اس��ت که
میتواند از پهپادها اس��تفاده کند بلکه قادر به
انهدام پهپادهای آمریکایی نیز هست .هیل در
گزارش خود آورده است :سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی ایران که آمریکا برچس��ب س��ازمان
تروریستی به آنزده است ،در رأس تالشهای
اخیر پهپادهای ایران قرار دارد.

نیویورکر :راهبرد ایران
چشم در برابر چشم است

وزیر امور خارجه در پاسخ به خبرنگار یک
هفتهنامه آمریکایی درباره اقدامات تحریکآمیز
واش��نگتن و برخی همپیمانان��ش گفت« :ما
همیشه گفتیم ،شاید شما شروعکننده جنگ
باشید اما تمامکننده آن نخواهید بود ،با ایران
بازی نکنید» .این هفتهنامه آمریکایی گزارش
کرد ایران ب��ا توقیف نفتکش انگلیس راهبرد
«چش��م در مقابل چش��م» را در پیش گرفته
اس��ت .ظری��ف در اینباره تصریح ک��رد« :ما
میگوییم ،ممکن اس��ت شما ش��روعکننده
جنگ باشید اما تمامکننده آن نخواهید بود».
«رابی��ن رایت» خبرن��گار هفتهنامه نیویورکر
س��پس ادامه داد :ظریف در جلسه دومی که
روز پنجشنبه هفته گذشته به همراه گروهی از
خبرنگاران در نیویورک در آن حاضر بودیم ،به
اقدامات اخیر دولت ترامپ اشاره کرد و گفت:
ت زمان طوالنی بعد از کنار
«م��ا همچنان مد 
رفتن ترامپ ،بقا خواهیم داش��ت و پیشرفت
میکنی��م .بازه زمانی ما هزار س��ال اس��ت».
ظریف درباره ساقط ش��دن یک فروند پهپاد
جاسوسی آمریکا در حریم هوایی ایران گفت:
«معتقدم بعد از آنکه ایران ماه گذش��ته پهپاد
آمریکا را س��اقط کرد ،چن��د دقیقه تا جنگ
فاصله داش��تیم .احتیاط حاکم شد و ما وارد
جنگ نشدیم بنابراین همین امر دلیلی برای
خوشبینی ما ایجاد میکند .اگر تالش کنیم،
اگر جدی باشیم ،میتوانیم یک راه رو به جلو
پیدا کنیم».

برای خروج
از برجام برنامهریزی نمیکنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان در گفتوگو با یک
رسانه عربی ،با اشاره به اینکه
سازوکار اینستکس در مرحله
اجراست گفت که این سازوکار
ب��دون خرید نفت ایران نمیتواند توقعات ما را
بهطور کامل برآورده کند .به گزارش ایسنا ،سید
عباس موس��وی در گفتوگو با روزنامه االخبار
گفت :کش��ورهای اروپایی به دنبال تخصیص
اعتباراتی برای اینستکس هستند .این عملیات
بهرغم تاخیر اگرچه کمتر از توقعات ما اما آغاز
شده است؛ بیش��ک بدون خرید نفت ایران و
اختصاص دادن اعتبارات این مکانیزم نمیتواند
ب��ه طور کام��ل توقعات م��ا را ب��رآورده کند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت :ما برای
خروج از برجام برنامهریزی نمیکنیم اما با پایان
مهلت  60روزه شاهد تثبیت گام دوم ایران در
کاهش تدریجی تعهداتش بودیم .اگر طرفهای
مقابل در حل مشکالت موجود با جدیت تالش
نکنند این روند ادامه پیدا خواهد کرد .این مساله
با خروج از توافق تفاوت دارد.

دیدار امیرعبداللهیان و سفیر روسیه

سفیر روسیه در تهران با دستیار ویژه رئیس
مجلس و مدیرکل بینالمل��ل دیدار و گفتوگو
کرد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان« ،لوان
جاگاریان» با حس��ین امیرعبداللهی��ان دیدار و
گفتوگو کرد .در این دیدار درباره آخرین تحوالت
منطقهای و بینالمللی و برخی مسائل مورد عالقه
طرفین بحث و تبادل نظر ش��د .طرفین در این
مالقات ب��ر نقش مهم دیپلماس��ی پارلمانی در
توسعه و گسترش مناسبات فیمابین و رایزنی در
کمک به حل سیاسی بحرانهای منطقهای تاکید
کردند .همچنین توافقات کمیس��یون مشترک
پارلمانی بین  2کش��ور و برگزاری نشس��تهای
مرتب��ط ب��ا آن ،مس��اله فلس��طین و گروههای
فلس��طینی و اقدامات آمریکا و همپیمانانش در
منطقه مورد تبادل نظر قرار گرفت.

