سرمقاله
ادامه از صفحه یک ...
از ســوی دیگر ،مجید تختروانچی نیز در
گفتوگویــی با بخش جهانــی خبرگزاری
بیبیسی عنوان کرده است در صورت تمایل
آمریکا برای بازگشــت به برجام ،جمهوری
اســامی ایران چند شــرط اساســی دارد.
نخستین شــرط مطرح شــده این است که
کشور آمریکا تعهد بدهد دیگر امکان تکرار
نقض تعهــدات برجام وجود ندارد و شــرط
دوم اینکه تمام رنجهای مالی و احساسی که
کشور ایران به خاطر تحریمهای شدید آمریکا
متحمل شده است ،جبران شود.
مواضع مطرح شده از ســوی مقامات ارشد
جمهوری اســامی ،ارائه نقدهای کوبنده از
سیاستهای کنونی آمریکا علیه ایران و در
نهایت تاکیــد بر این ادعا که ایــران تا زمان
اجرای تحریمها ،هیچ برنامهای برای توافق
و مذاکره بــا آمریکا نــدارد ،میتواند برنامه
رئیسجمهور این کشور در آستانه انتخابات
ریاســتجمهور را مبنــی بــر اینکه تالش
میکند تا بــا ادامه مذاکــرات صلح در بین
کشورهای خاورمیانه تصویر جدیدی تحت
عنوان «حامی صلح در منطقه» از خود ارائه
دهد و در مقابل جمهوری اســامی ایران را
تنها «عامل برهم زننده صلح در خاورمیانه»
معرفی کند را تا اندازه زیادی خدشهدار نماید.
در چنین شــرایطی که جمهوری اسالمی
ایران نارضایتی خود از عملکرد رئیسجمهور
آمریکا را صریحاً اعالم کرده است ،این احتمال
که جو بایدن شعارهای تبلیغاتی خود را در
رابطه با توافق با ایران تغییــر دهد و موضع
نرمتری به منظور حمایــت از مردم ایران به
کار گیرد ،وجود دارد .ضمن اینکه این اقدام
میتواند جو بایدن را در موضع باالتری نسبت
به دونالدترامپ قرار دهد .بر همین اســاس
است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
نیز در واکنش به انتقادات رئیسجمهور ایران
علیه اقدامات ضدبشر دوســتانه آمریکا در
این کشور و در حمایت از سیاستهای فشار
دونالدترامپ عنوان کرده است که سیاست
تحریم تنها تروریســم و برنامه هســتهای
ایران را هدف قرار داده است و به کمکهای
بشردوستانه به این کشور ربطی ندارد.
ترامپ ایران را همچنان متهم به حمایت از
تروریسم میکند و جمهوری اسالمی ایران نیز
همواره در سخنان خود تحریمهای آمریکا را
بزرگترین مانع بر سر راه رشد و توسعه ایران
معرفی میکند .ترامپ عنوان کرده تا زمانی
که ایران دســت از حمایت خود از تروریسم
برندارد ،فشــارهای حداکثریاش علیه این
کشــور را ادامه میدهد و مقامات جمهوری
اســامی ایران نیز با غیرواقعی خواندن این
اتهامات در رابطه با حمایت از تروریســم و
غیرصلحآمیز بودن برنامه هستهایاش ،هیچ
برنامهای برای کوتاه آمدن از مواضع رسمی
خود ندارنــد .در چنین شــرایطی به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان داخلی ،بعید به نظر
میرسد که بتوان به دولت بعدی آمریکا برای
رفع تمام این اتهامات و فشارها امیدوار بود و
این انتظار را داشت که سیاستهای آمریکا
در باب اعمال تحریمها علیه ایران قبل و بعد
از انتخابات ماه نوامبر دچار تغییر اساســی
شود.

خبر ویژه
واکنش ظریف به احتمال مذاکره
مستقیم ایران با آمریکا

ایران تمایلی ندارد

وزیر امور خارجه کشــورمان اعالم کرد که
ایران تمایلی برای مذاکرات مستقیم با دولت
آمریکا ندارد .محمدجواد ظریف روز پنجشنبه
در گفتوگویــی با خبرگزاری اســپوتنیک
بیان کرد که ایران حاضر به تبادل زندانیان
دوتابعیتی با آمریکاســت .وزیر امور خارجه
ایران اعالم کرد که ایــران هیچ زندانی تک
تابعیتی آمریکایی ندارد و گفت :در حال حاضر
آمادگی داریم که در کل دنیا تمام کسانی که
توسط آمریکا در داخل خاک آمریکا یا با فشار
آمریکا در سایر کشورها زندانی هستند را با
زندانیانی که در ایران دو تابعیتی هســتند،
مبادله کنیم .امروز زندانــی آمریکایی تک
تابعیتی نداریم ،دو زندانی آمریکایی داشتیم
که مبادله کردیم.
ظریــف همچنیــن تصریح کرد کــه ایران
تمایلی بــرای مذاکرات مســتقیم با دولت
آمریکا ندارد و از دیگر دولتها نظیر سوئیس
استفاده میکند تا نقشــی مثبت را در این
مســئله ایفا کنند .همچنین پایگاه خبری
اردوپوینت در خبری آورده است که ظریف
در گفتوگو با اســپوتنیک اعالم کرده است
که همکاریهای دفاعی ایران و روسیه ادامه
خواهد یافت.
ظریف گفت :ایران و روســیه گفتوگوهایی
جدی در این بــاره انجام دادهانــد و به این
گفتوگوها ادامه خواهند داد .ما در بسیاری
از جنبهها ،تــا حد مشــخصی خودکفایی
دفاعی داریم و در برخی موارد ،نیازی مبرم
به همکاری با روسیه و سایر کشورهایی که
حاضرند با ما در چارچوب قوانین بینالمللی
همکاری کننــد ،در زمینه تجهیزات نظامی
داریم .دوســتان من در وزارت دفاع به این
گفتوگو ادامه خواهنــد داد و آنها را جدی
خواهند گرفت.

تشریح شرایط بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی

ظریف :روسیه از دوستان راهبردی ایران است

باشــگاه خبرنگاران جوان :نماینده ایران درســازمان ملل گفت در صورت تمایل آمریکا برای بازگشــت به برجام ،ایران شرایطی
برای ازسرگیری کامل تعهدات هســتهای خود خواهد داشــت .مجید تختروانچی گفت که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات
ریاستجمهوری و تمایل این کشور برای بازگشت به برجام ،جمهوری اسالمی شرایط خاصی را برای اجرای کامل تعهداتش خواهد داشت.
وی بیان کرد که نخستین شرط ایران این است که دولت جدید آمریکا تعهد کند نقض برجام  -توافق اتمی ایران و قدرتها  -تکرار نخواهد
شد و شرط دوم رسیدگی به خساراتی است که ایران از نظر مالی و رنج انسانی به خاطر تحریمها متحمل شده است .تختروانچی همچنین
گفت :اگرآمریکا با محقق کردن این شروط قول بازگشت به اجرای کامل برجام را بدهد ایران هم مجددا ً آماده اجرای کامل توافق هستهای
خواهد بود.

ایرنا :وزیر امور خارجه کشورمان ،تاکید کرد :روسیه از دوستان راهبردی ایران است بنابراین رایزنی و مشورت نزدیک بین مقامات دو کشور
امری مهم و مورد نیاز است .محمدجواد ظریف تصریح کرد :با توجه به شرایط منطقهای و بینالمللی و روابط دوجانبه این نیاز وجود دارد
که گفتوگوهای مستمری با دوستان خود از جمله روسیه داشته باشیم و این سفر نیز فرصتی را فراهم کرد تا با مقامات روسیه گفتوگوها
و هماهنگیهایی را داشته باشیم از جمله در مورد مسائل افغانستان و برجام.
این دیپلمات عالیرتبه کشور با اشاره به مواضع مسکو در شورای حکام و شورای امنیت ســازمان ملل در مورد فعالیتهای صلحآمیز
هســتهای ایران و برجام گفت :هماهنگی نزدیکی بین دو کشــور در ایــن زمینه وجود داشــت که منجر به نتایــج موفقیتآمیزی
شد.
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ماجــرای خودروهــای  ۶۰۰میلیونــی
موضوعی بود که برای نخســتینبار امام
جمعه لواســانات از آن پرده برداشــت او
در توئیتی نوشــت« :یکــی از نمایندگان
محترم توضیح دادند که قیمت دنا پالس
تحویلی به نمایندگان  ۳۰۲میلیون است
که سه ساله از حقوق آنان کم میشود یعنی
حدودا ً ماهی هشت میلیون و سیصدهزار
تومان .اشتباه نکردم؟ نمایندگان ماهیانه
چقدر میگیرند؟ خب میخواستید ماشین
بدهید چرا پژو پارس یا تیبــا ندادید؟ در
واقع غیرقابل پذیرش است اینکه ماشین
ایرانی این همه گران است ،بماند .اما اینکه
نماینــدگان مجلس دنا پالس را قســطی
گرفتهاند یعنی چــه؟ آیا معنایش تضمین
تخلفات خودروســازان و چراغ سبز برای
سرکیســه کردن مردم نیست؟ شفافیت
و پاسخگویی چه شــد؟ منتظر روشنگری
نمایندگان انقالبی هستیم»...
بهتر بود مالکیتاش با مجلس شورای
اسالمی باشد
موضوع به همین جا ختم نشــد و این خبر
پس لرزههای زیادی داشــت .حسینعلی
حاجیدلیگانی نماینده شاهینشــهر در
این رابطه گفت ...« :بهتر بود مالکیتاش با
مجلس شورای اسالمی باشد؛ مثل وزیری
که چندین خودرو در دفترش دارد و متعلق
به بیتالمال است بهتر بود این خودرو هم
متعلق به بیتالمال بود و روزی که فرد دیگر
نماینده نیست آن را تحویل میداد».
دنا پالس آش نخورده و دهن
سوخته
البته برخی نمایندگان هم ماجرای ماشین
دنا پالس را آش نخورده و دهن ســوخته
معرفی کردند .ماننــد نماینده خلخال که
در صحن علنی مجلس گفت« :نمایندگان
براساس ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات
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کنایههای تند دبیرکل جبهه جهادگران به نمایندگان؛ کنار رفتن پرده تازه در بهارستان

کداممجلس؟انقالبییادناپالس!

البته واکنشها تنهــا به احمد توکلی ختم
نشد و حســن کامران از نمایندگان سابق
نیز در ویدئویی انتقادات تندی را روانه خانه
ملت کرد .او در ویدئویی گفت« :سخنگوی
مجلس شورای اسالمی توجیهی را درباره
خودرو اتخاذ کرد که متأســف شدیم .هر
دوره این توجیهات هست .بابا کسی که به
مجلس میآید مگر باید خانهاش عوض شود،
دالر و ماشین بگیرد و لباسش را عوض کند؟
امروز هفته دفاعمقدس است وقتی جانباز
شــیمیایی و رزمنده معســر ما در زندگی
روزمرهاش مانده است شما با این توجیهات
خجالت نمیکشید؟ مجلس حملونقل دارد
و مانند ادارات دیگر نمایندگان را میبرد و
میآورد این چه توجیهی است .چهارسال
آمدهاند مجلس لباس و خانه و ماشینشان
را عوض کنند و بچههایشــان را ســر کار

کشوری معادل وزیر هستند اما حکایت آش
نخورده و دهن سوخته شده است ما ماشین
و امکانات بــه اندازه اســتاندار ،فرماندار و
بخشدار نمیخواهیم ما را به اندازه دهیار در
نظر بگیرید ».او با بیان اینکه ما امکانات اولیه
برای رسیدگی به امورات مردم میخواهیم،
با آبروی وکالی ملت بازی نکنید ،افزود :ما
نه دنا میخواهیم نــه پژو فقط میخواهیم
آبرویمان حفظ شود.
خودروهــا را برگردانیــد و
عذرخواهی کنید
احمد توکلی نماینده ســابق و اصولگرای
مجلس در نامهای خطاب بــه نمایندگان
مجلس نوشــت« :تمــام  ۳۵۰خودروی
تحویل گرفتــه را بازگردانیــد و از مردم
عذرخواهی کنید»
دست از این کارها بردارید
نماینده ویژه آمریکا:

بگذارند؟ دست از این کارها بردارید».
کنایههای تند دبیرکل جبهه
جهادگران به نمایندگان
درســت در حالی که انتظار میرفت غائله
تمام شــده اســت کنایههای تند دبیرکل
جبهه جهادگران به نمایندگان رســانهای
شد.
این فعال سیاسی اصولگرا ،گفت :سوالی که
نسبت به نمایندگان انقالبی در ذهن تداعی
میشود این است که نمایندگان بفرمایند
در تفکر شیعه و فرهنگ انقالبی ،نمایندگان
و مســئوالن باید همتراز مردم باشــند یا
همردیف اشراف و اغنیا؟ وهاب عزیزی فعال
سیاسی و تحلیلگر اصولگرا در واکنش به
خبر دریافت نیمبها و اقساطی خودروی دنا
پالس از ســوی نمایندگان مجلس ،گفت:
خبر واگذاری خــودرو دناپالس به صورت

سیاست

Policy

اقســاطی ،با قیمت کام ً
ال انقالبی و خارج
از نوبت به نمایندگان مجلــس آن هم در
شــرایطی که مردم با افزایش روزافزون و
روند صعودی قیمت خودرو مواجه هستند،
فضای رسانهای کشور را در شوک فرو برد.
جای تأمــل دارد ،ولی جای
تعجب ندارد
وی ادامه داد :مطرح شــدن چنین طرحی
و حتی شایعه آن نیز جای تأمل دارد ،ولی
جای تعجب ندارد .از این جهت جای تعجب
ندارد که نمایندگان مجلس یازدهم با رأی
حداقلی و بازیسازی وارد مجلس شدند،
نه اقناع مردم و مشارکت حداکثری .اینها
از پشــتوانه آرای قوی برخوردار نیســتند
و به احتمال زیاد در آینده باز هم شــاهد
رفتارهای این شکلی باشیم.
عزیــزی در ادامــه اظهار داشــت :اما چرا
معتقدم که این مســئله جای تأمل دارد؟
از این جهت که این عزیزانی که با شــعار
انقالبیگری وارد مجلس شدهاند ،حداقل
اندکی صبر پیشه میکردند تا تب شعارشان
فروکــش کند .بعــد آن روی ســکه را رو
میکردند ،اما چنان عجول و مشتاق خدمت
بودند که فرمایش مقــام معظم رهبری را
نیز فراموش کردند .رهبری فرموده بودند
که اگر خودتان ماشــین دارید ،از ماشین
اداری اســتفاده نکنید .این فعال سیاسی
اصولگــرا در واکنش به ســخنان یکی از
نمایندگان که گفته بود خودروی شاســی
بلند نیاز داریم ،گفت :زمانــی که برای دو
رأی از کــوه و کمر باال میرفتید ،مســیر
کوهستانی و صعبالعبور نبود؟ سرنا و بوق
شعار خدمت شماها پیش از انتخابات گوش
فلک و خلقاله را به ستوه آورده بود و االن
برای همان خدمتی که وعدهاش را دادید ،بر
مردم منت میگذارید که سرکشی به حوزه
انتخابیه زحمت و هزینه دارد؟ وی در پایان
اظهار داشت :مایه تأســف فراوان است که
برخی در مسئله نمایندگی مجلس تنها در
بخش جهیزیه آن ماندهاند.

رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت هفته دفاعمقدس؛

میخواهیم ایران را پای میز مذاکره بیاوریم

شهیدان به نسلهای ما جرأت بخشیدند تا از دشمنی خنّاسان نهراسند

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد که تحریمهای ســازمان ملل علیه ایران با وجود مخالفت  ۱۳عضو
شورای امنیت ،در تاریخ  ۱۹سپتامبر اعمال شدهاند .الیوت آبرامز ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در سخنانی
«با ضدیهودی و حامی اول تروریسم خواندن ایران» ،مدعی شد که سیاست آمریکا در خصوص ایران بر دو پایه
«ممانعت از دســتیابی ایران به پول برای انجام کارهای بیثباتکننده» و «آوردن جمهوری اسالمی به پای میز
مذاکره برای عقد توافقی جامع» استوار شده اســت .وی مدعی شد که توافق با ایران باید شامل برنامه هستهای،
توسعه و اشاعه موشکهای بالیستیک ،حمایت از تروریسم و گروههای نیابتی و زندانیان آمریکایی شود .نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران با طرح این ادعا که فشار حداکثری علیه ایران موفق بوده است ،بیان کرد که ایاالت متحده
شدیدترین نظام تحریمی را علیه ایران اعمال کرده است .وی بار دیگر با طرح این ادعا که تحریمهای سازمان ملل
علیه ایران از  ۱۹سپتامبر اعالم شدهاند ،مدعی شد که این اقدام موجب تقویت اختیارات تحریمهای ملی ایاالت
متحده برای مقابله با فعالیتهای تسلیحاتی ایران خواهد شد.

حضرت آیتاله خامنهای در پیامی به مناسبت هفته دفاعمقدس ،تاکید کردند :یاد شهیدان به نسلهای ما جرأت
خواهد بخشید از دشمنی شیاطین خ ّناسان عالم نهراسند .رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت هفته
دفاعمقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران ،تاکید کردند :گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد
ارجمند شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید .این لوح درخشان همواره مزیّن به عنوان شهادت و یاد شهیدان
خواهد ماند .متن پیام معظم له به شرح زیر است :گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد ارجمند شهیدان
عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید .این لوح درخشــان همواره مزیّن به عنوان شهادت و یاد شهیدان خواهد ماند.
این ذخیره تاریخی همواره به نسلهای ما امید و همت و جرأت خواهد بخشید تا گامها به سمت هدفهای واال را
محکم و استوار بردارند و از دشمنی شیاطین خ ّناسان عالم نهراسند .جبهه عدل و حق با این توان و آرایش الهی به
پیروزیهای بزرگ دست خواهد یافت انشاءاله.
سیدعلی خامنهای  ۳ /مهرماه

یک کارشناس مسائل شــبه قاره با بیان اینکه مردم
افغانســتان در تلهای افتادهاند کــه آمریکاییها کار
گذاشتهاند ،گفت :در حال حاضر آمریکاییها حمایت
از موضع طالبان دارند و حتی دولت افغانستان را تهدید
کردند تا به خواسته طالبان تن دهند.
نوذر شفیعی با اشاره به تحوالت اخیر و حمالت طالبان
در افغانستان و همچنین انجام مذاکرات صلح در دوحه
گفت :در این مــوارد با توجه به اینکــه دیپلماتها و
فرماندهان نظامی از طریق فرماندهان سیاسی با یکدیگر
در ارتباط هســتند هرگونه ناکامی در مذاکرات صلح
پیغامی را به رهبران سیاسی میدهد و در مقابل شاهد
عکسالعملهایی هستیم ،لذا آنچه در داخل افغانستان
اتفاق میافتد بازتاب بیرونی ناکامی در مذاکرات صلح
است .وی تصریح کرد :یکی از دالیل ناکامی این است که

یک کارشناس مسائل شبه قاره مطرح کرد؛

تله آمریکاییها برای مردم افغانستان
از یک طرف مجموعهای از بازیگران خارجی مانند چین،
روسیه ،آمریکا ،ایران ،پاکستان و ...نظرات خاص خود را
دارند از سویی دیگر بازیگرانی مانند القاعده و داعش و...
تاثیرگذار هستند .همچنین جامعه مدنی افغانستان نیز
در روند تحوالت تاثیرگذار است در نتیجه جمع بستن
بین منافع اینها کار دشواری است.
این کارشــناس مســائل شــبه قاره با بیــان اینکه
آمریکاییها در روند مذاکرات جانب طالبان را گرفتهاند،
گفت :در واقع آمریکاییها از موضــع طالبان حمایت
داشته و اینگونه آنها را تشویق میکنند و حتی دولت

خداحافظی با «روت بیدر گینزبرگ» قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا در مقابل ساختمان دادگاه عالی
در شهر واشنگتن دیسی.
منبع :رویترز

را تهدید کردهاند تا به خواســتههای طالبان تن دهند
در غیر این صورت کمکهایی را که تاکنون داشتهاند
قطع میکنند.
شفیعی اضافه کرد :بنابراین وقتی آمریکاییها در کنار
طالبان به دولت فشار وارد میکنند مشخص است که
طالبان به چه شکلی رفتار خواهد کرد .فع ً
ال مهمترین
ابزار طالبان توانمندی نظامیاش است و در مذاکراتی
که با آمریکا داشته یکسری امتیازات دریافت کرده است.
وی با اشاره به اینکه به نتیجه نرســیدن مذاکرات با
توجه به موضوعات متنوعی که دارد سخت است ،اظهار

کرد :آمریکا ،دولت افغانستان را وادار به انجام تعهداتی
میکند که با طالبان داشته است .از طرفی دولت زیربار
نمیرود به همین جهت طالبان هم از ابزار نظامی برای
پیشبرد خواستههای خود استفاده میکند.
این کارشــناس مســائل منطقه خاطرنشــان کرد:
بزرگترین اشــتباه آمریکا ایــن بود که بــه نیابت از
دولــت افغانســتان قولهایــی را به طالبــان داد در
حالی که دولت افغانســتان مجموعــهای از گروههای
سیاســی نیســت بلکه برخواســته از بدنه اجتماعی
افغانســتان اعم از زنان ،نخبگان و ســایر آحاد جامعه
اســت در واقع آمریکا قبل از مذاکره بــا طالبان نباید
از طرف دولت قــول میداد در حــال حاضر هم مردم
افغانســتان در تلهای افتادهاند کــه آمریکاییها کار
گذاشتهاند.

«کام ً
ال هریس» معاون «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری  2020آمریکا در
حال فرود از هواپیما در فرودگاه شهر «فلینت» در ایالت میشیگان آمریکا.
منبع :بی بی سی

دنیای سیاست
 محمدجوادرفیقدوست
درگذشت

ایرنا :محمدجواد رفیقدوست از موسسان حزب
موتلفه اسالمی و از پیشکسوتان نهضت انقالب
اسالمی دعوت حق را لبیک گفت .ابوالشهید حاج
محمدجواد رفیقدوست از پیشکسوتان نهضت
انقالب اسالمی و از موسسان موتلفه اسالمی ،بعد
از تحمل یک دوره طوالنی بیماری ،در ایام عزای
اهل بیت علیهمالسالم دارفانی را وداع گفت .وی
سالها در دوران مبارزات انقالب برای تأسیس و
تقویت تشکیالت حزب موتلفه اسالمی تالش
کرد .محمدجواد رفیقدوســت از یاران شهید
آیتاله بهشتی و شــهید محمدجواد باهنر بود
که در تأسیس مدرسه رفاه نقش بسزایی داشت.

آیتاله اصطهباناتی درگذشت

رسانیوز :آیتاله محمدحســن اصطهباناتی
از اساتید برجســته حوزههای علمیه و یکی از
علمای شــاخص تهران دارفانی را وداع گفت.
آیتاله حاج شیخ محمدحســن اصطهباناتی
در تهران درگذشــت .وی تحصیالت حوزوی
خود را در نجف اشــرف آغاز کــرد و از محضر
آیات ســبزواری ،بجنوردی و مظفــر بهره برد.
در اواخر دهه  ۵۰ضمن هجرت بــه تهران ،در
مدرسه حوزوی مروی مستقر شد و به تدریس
کتب فقهی و اصولی اشتغال یافت .گفتنی است؛
نورالعین فی المشی إلی زیارة قبر الحسین از آثار
این عالم بزرگوار است.

اهانت نماینده ویژه آمریکا
در سازمان ملل به اعضا

ایسنا« :مهم نیســت  ۱۳عضــو دیگر شورای
امنیت درباره تحریم ایران چه میگویند!» این
حرف را نماینده ویژه آمریکا در ســازمان ملل
زد .کلی کرفت ،نماینده ویژه آمریکا در سازمان
ملل روز پنجشنبه در گفتوگو با اورشلیم پست
گفت :حیطههای تحریمی مختلفی وجود دارد
که میتواند علیه ایران و نظامش اعمال شــود.
این باعث غافلگیری نیســت .وی در خصوص
طرح تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران
که با مخالفت  ۱۳عضو شورای امنیت سازمان
ملل مواجه شــد ،گفت :هر کشوری که ۲۲۳۱
را نقض میکند با همین عواقب روبهرو خواهد
شد .ما هراسی از قد علم کردن نداریم .این بسیار
واضح است که ما خواهان محافظت از خاورمیانه،
اسرائیل و اروپا هستیم .ما برای حفظ شهروندان
اروپایی مسئولیت قبول میکنیم.

پیام سرلشکر باقری در پی
شهادت سردار خدادی

فارس :رئیس ستادکل نیروهای مسلح با صدور
پیامی ،شهادت ســردار حمید خدادی معاون
ایمنی و اقدامات تأمینی سپاه را تسلیت گفت.
در بخشــی از متن پیام آمده اســت :خدمات
ارزنده و درخشان آن شــهید متواضع و مصمم
در مجموعههای حفاظت ،امنیــت و اقدامات
تأمینی ستاد کل نیروهای مســلح و سپاه وی
را در تراز پاســداری الگو و مرجع بــرای دفاع
غیرمحافظهکارانه از آرمانهای انقالب اسالمی
و سربلندی ایران و ایرانی معرفی کرد که به فضل
الهی مورد تأسی مدافعان کشور و نظام اسالمی
قرار خواهد گرفت.

درخواست پمپئو از اروپاییها
در فشار علیه ایران

تســنیم :وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که
کمپین فشــار حداکثری ایــاالت متحده علیه
ایران موفقیتآمیز بوده است .مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا ،در گفتوگویی با  WMALبا اشاره
به اینکه واشــنگتن در حال اعمال تحریمهای
بیشتر علیه ایران اســت ،گفت :رئیسجمهور
ترامپ با این درک که اوبامــا و بایدن به توافقی
دیوانهوار با نظام ایران ورود کــرده بودند ،وارد
دفتر ریاست جمهوری شد .این توافقی دیوانهوار
بود که راهی برای دستیابی به سالح هستهای به
ایران اعطا میکرد و امنیت خاورمیانه ،اسرائیل
و آمریکا را به مخاطره میانداخت .ما ســه سال
و چند ماه گذشــته را برای ممانعت از دستیابی
ایران به پول ،منابع ،ثروت و توانایی برای ساخت
سالح هستهای صرف کردیم .وی با اشاره به اینکه
ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود نخواهد
گذاشت که ایران به سالح هستهای دست یابد،
به اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن
سردار شهید قاسم سلیمانی اشاره کرد و وی را
«معمار ارشد کمپین تروریسم در جهان» خواند.

