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 گلوبال هاوک سند جنایت آمریکا علیه ایران است
رئی��س س��ازمان عقیدتی سیاس��ی ارتش گفت: س��قوط پهپاد جاسوس��ی 

»گلوبال هاوک« سند جنایت آمریکا علیه ایران است.
حجت االس��ام و المس��لمین عباس محمدحسنی در جمع کارکنان پایور و 
وظیفه قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ کردستان و تیپ ۱۲۸ متحرک هجومی سنندج 

اظهار داشت: آمریکا رویاهای زیادی علیه انقاب اسامی در سر پرورانده و یکی از 
این رویاها این است که با درگیر کردن ملت ایران در جنگ، مانع شکوفایی آرمان های 

انقاب مردم ایران شود. در همین حال در ادامه  نماینده ولی فقیه در ارتش به سرنگونی 
پهپاد جاسوسی آمریکایی با نام »گلوبال هاوک« توسط نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران در آب های دریای عمان، اشاره کرد و یادآور شد: روشن ترین و قابل اثبات ترین دلیل 
برای زیاده خواهی های آمریکا تجاوز پهپاد جاسوس��ی اخیر این کشور به مرزهای آسمان 

کشورمان است که بی پاسخ باقی نماند و با الشه پهپاد روبه رو شد. ایرنا 

اقتدار
 اروپا میانجی نیست بلکه یک طرف معامله است

اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب موتلفه  گفت: سرنگونی پهپاد 
متجاوز آمریکا پیام های متعددی داش��ت. پیام ایران اسامی به هر متجاوز این 

است که که تجاوز آنها به خاک پاک ایران، با اقتدار پاسخ داده خواهد شد.
وی افزود: پیام این اقدام، قدرت پیشرفته دفاعی ایران است. پیام عزت و افتخار، 

در کن��ار برخی حاکم��ان حقیر منطقه که در برابر آمریکا آنچنان ذلیل هس��تند 
که گاو ش��یرده آنها ش��ده اند .دبیرکل حزب موتلفه اسامی با اشاره به رویکرد اروپا 

مبن��ی بر میانجی گ��ری بین ایران و آمریکا تأکید کرد: این ن��وع میانجیگری یک بازی 
دیپلماتیک است. امضای آلمان، انگلیس و فرانسه پای برجام است. آنها باید به تعهدات 
خود عمل کنند. موضوع میانجیگری مسخره است.  دبیرکل حزب موتلفه اسامی اظهار 
داش��ت: اروپا میانجی نیس��ت، یک طرف معامله برجام است که باید به تعهداتش عمل 

نماید.  مهر 

احزاب
آقای روحانی! اول در جلسات مجمع تشخیص شرکت کنید

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، ری و ش��میرانات در جلسه علنی امروز 
)یکش��نبه دوم تیر ماه (مجلس شورای اسامی طی تذکری شفاهی اظهار کرد: 
بسیار خوش��حالیم که عزیزان نیرو های مسلح توانستند اقتدار خود را در ساقط 

کردن پهپاد آمریکایی به رخ دشمنان بکشند.
وی افزود: دشمن اکنون به تناقض گویی افتاده به نحوی که گاهی تهدید و گاهی 

تشکر می کند، امیدواریم ترامپ گول تیم جنگ طلب را نخورد چراکه نیرو های مسلح 
ما نش��ان دادند که متحد و مقتدر در خدمت سیاس��ت های کلی و دیپلماسی هستند و 
البته دیپلماسی نیز نشان داد که در خدمت نیرو های مسلح است. نماینده مردم تهران، 
ری و ش��میرانات تصریح کرد: آقای روحانی در جلس��ات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
شرکت نمی کند و بعد می گوید چرا CFT و پالرمو تصویب نمی شود، شما اول در جلسه 

شرکت کنید تا این لوایح تصویب شود.  باشگاه خبرنگاران

مطالبه

 انگلیسی ها و آمریکایی ها  کشور 
را عقب انداختند
کشور بزرگ و پهناور هندوستان است. انگلیسیها از راه 
دور آمدند؛ اّول با تزویر و فریب و بعد با س��اح و قّوت 
نظامی، سرزمین هند را گرفتند. سالهای متمادی بر این 
سرزمین مسلّط ماندند؛ مردم را ذلیل کردند؛ بزرگان را 
ناب��ود کردند و ثروتهای هن��د را از بین بردند. انگلیس، 
خزانه خود و جیب س��رمایه داران خود را از سرمایه ها و 
فرآورده های هند پر کرد؛ اما هند را در فقر و مس��کنت 
و بدبختی باقی گذاش��ت. فقط ثروت ماّدی نبود؛ ثروت 
معنوی آنها را هم گرفتند و زبان خود را بر آنها تحمیل 
کردن��د. زبان رس��می امروز دولتهای هند و پاکس��تان 
و بنگادش - که مجموعاً ش��به قاّره هند قدیم اس��ت 
که مس��تعمره انگلیس بود - انگلیسی است! آن منطقه 
دهها زبان محلی داش��ته است؛ این زبانها را تا آن جایی 
که توانس��تند، منسوخ کردند و از بین بردند. یک ملت، 
زبان خود را که از دس��ت داد، یعنی از گذشته خود، از 
تاریخ خود، از سّنتهای خود و از میراثهای گرانقدر خود 

منقطع و جدا میشود و از آنها بی خبر میماند.
 در روزه��ای نفوذ امریکا و انگلیس در ایران، ملت ایران 
روزهای س��ختی را گذراند. صد س��ال، اّول انگلیسیها و 
بعد آمریکاییها با نفوذ خود این کشور را عقب انداختند.  
اکن��ون دم از »آزادی« و »اص��اح« بزنند و کس��انی از 
تفاله ها و از مزدوران رژیم گذش��ته به آنها کمک کنند! 
هر آدم هوشمندی حق دارد نگران شود و سوءظن پیدا 
بکند. امریکا و انگلیس و دیگران حق ندارند در مس��ائل 
سیاسی و فرهنگی کشور هیچ گونه اعمال نفوذی بکنند.
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ماهورا کیهانی

انگلیس��ی ها در حال��ی دیروز  ویژه معاون وزیر خارجه اش��ان را گ�زارش 
راه��ی ایران کردند ک��ه طی هفته ه��ای اخیر از 
موض��وع پهپاده��ای یمن��ی گرفت��ه، ت��ا بحران 
نفتکش ها و در نهایت س��رنگونی پهپاد آمریکایی 
توس��ط پدافند س��پاه به موضع گیری علیه ایران 

پرداخته اند. 
دی��روز وزیر معاون وزیر خارج��ه انگلیس در تهران 
با مقامات جمهوری اس��امی دیدار کرد از جمله با 
رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی کشورمان. 
کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
در حاش��یه دیدار با »اندرو موریسون« معاون وزیر 
خارج��ه انگلی��س در ام��ور خاورمیان��ه و در جمع 
خبرنگاران در باره اقدامات ایران پس از پایان مهلت 
۶۰ روزه اظهار داشت:  پس از ۶۰ روز گام های بعدی 
برداش��ته می شود و مسؤالن ایرانی در تصمیم خود 
جدی هس��تند. در برجام سه کش��ور اروپایی اقدام 
جدی انجام ندادند، بنابراین ایران هم براساس متن 

برجام برخی از تعهدات خود را کاهش می دهد.
خرازی گفت: موریس��ون در دیدار امروز اعام کرد 
که به زودی اینس��تکس اجرایی می شود و لندن از 
برجام حمایت می کند، اما ما مش��کات خود را با 

آمریکا داریم که این ها حرف های تکراری است.
وی در خصوص تعهدات برجامی اروپا و آینده این 
توافق گفت: باید دی��د در دو هفته آینده اروپا چه 
اقدامات��ی انجام می دهد. خ��رازی گفت: آن ها باید 
منابعی را در اینس��تکس قرار دهند که امکان داد 
و س��تد بین ایران و اروپا ایجاد ش��ود. وزیر خارجه 
اسبق کشورمان خاطرنشان کرد: باید دید آیا اروپا 
صرفاً وعده می دهد یا گام های عملی خود را طی دو 

هفته باقی مانده تا مهلت تعیین شده برمی دارد.
رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به 

اینکه این نخس��تین س��فر موریسون به تهران بود 
که برای پیگیری روابط دو کشور انجام شد، افزود: 
انگلیس در ذهن مردم ایران از سابقه بسیار منفی 
برخوردار اس��ت، زیرا آنها از جن��گ جهانی اول با 

ورود به خاک ایران باعث قحطی بزرگ شدند.
الزم به ذکر اس��ت موریس��ون دومی��ن دیپلمات 
انگلیس��ی اس��ت که بعد از اعام تصمیم ایران در 
توقف برخی تعهدات برجامی در ۱۸ اردیبهش��ت 
ماه سال جاری و در یکمین سالگرد خروج آمریکا 
از برجام به تهران سفر می کند. پیش از او »ریچارد 
مور« مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس 
و مذاکره کننده برجام آن کشور در ۱9 اردیبهشت 
ماه ب��ه تهران آمده بود و با س��ید عباس عراقچی 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 

ایران دیدار و گفت وگو کرد.
ای��ن س��فر در حالی ص��ورت گرفت ک��ه پیش از 
ای��ن  »پنی موردانت« وزیر دف��اع جدید انگلیس، 
فعالیت های منطق��ه ای ایران را »تنش زا« توصیف 
ک��رد و گفت در ص��ورت بروز درگی��ری، لندن از 
واشنگتن حمایت می کند. وی به حمایت از موضع 
ضدایران��ی آمری��کا پرداخ��ت و گف��ت در صورت 
بروز درگیری نظامی، لندن از واش��نگتن حمایت 
می کند.»جرمی هانت« وزی��ر خارجه انگلیس نیز 
، ب��ه دفاع از مواضع آمریکا در قبال ایران پرداخت 
و گف��ت در صورتی که »منافع« آمریکا در منطقه 
هدف قرار گیرد، ایاالت متحده به این اقدام پاسخ 
می دهد. وزیر خارجه انگلیس در ادامه مدعی ش��د 
ک��ه بهترین راه جهت حل بحران خاورمیانه، عقب 
نش��ینی ایران از فعالیت های بی ثب��ات کننده اش 
است. همزمان  روزنامه »دیلی اکسپرس«  گزارش 

داد ارت��ش  انگلیس به ص��ورت محرمانه تعدادی 
نیروی نظامی ویژه خود را برای کمک به نیروهای 
آمریکایی ب��ه منظور آنچه که تهدید ایران خوانده 
شده، به خلیج فارس اعزام کرده است. همزمان با 
س��رنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی به حریم ایران 
توسط سپاه نیز انگلیس توقف عملکرد منطقه ای 

ایران را خواستار شده بود. 

آنچه باید مورد توجه باشد 
اخیرا معاون انگلیس��ی ائتاف تحت رهبری آمریکا 
در عراق و س��وریه به عنوان فردی آگاه به تحوالت 
میدانی، ادعای واشنگتن مبنی بر افزایش »تهدیدات 
ای��ران« در منطقه را رد ک��رد. پس از اظهارات این 
ژنرال بلندپایه، رس��انه های انگلیسی گزارش دادند 
که لندن در واکنش به ناخرس��ندی واش��نگتن از 
این اظهارات، به دنبال راهی برای جبران اس��ت. از 
آن پس لندن موضع��ی ضدایرانی اتخاذ کرده و به 

حمایت از واشنگتن پرداخته است.
در ای��ن میان با توجه به تح��رکات هفته های اخیر 
آمریکا و مهره های عربی و صهیونیس��تی اش برای 
ایجاد فضای ملتهب در منطقه، می توان گفت ادعای 
انگلیسی ها ادامه همین جنگ روانی علیه ایران برای 
تحمیل زیاده خواهی ها به ایران در لوای سایه جنگ 
باشد حال آنکه تمام شواهد از عدم گزینه نظامی و 

ناتوانی آنها در این عرصه حکایت دارد
قابل توج��ه آنکه بازی انگلیس��ی ها همواره چنان 
ب��وده که برای عدم تعهد پذی��ری به هوچی گری 
و بره��م زدن میز پرداخته ان��د. اکنون نیز انگلیس 
برای اجرای تعهدات برجامی تحت فش��ار است و 
لذا با هوچی گری منطقه ای به دنبال انحراف افکار 

عمومی از این مهم است تا همچنان به عدم تعهد 
پذیری برجامی ادامه دهد .

در همی��ن حال انگلیس راه��کار امنیت منطقه را 
پایان رفتارهای تنش آل��ود ایران عنوان کرده که 
به تعبیر انگلیس��ی ها حذف توان موشکی و حضور 
منطقه ای ایران اس��ت حال آنکه جهان اذعان دارد 
ایران با توان موش��کی و دفاعی و حضور در منطقه 
کان��ون مبارزه با تروریس��م اس��ت و ای��ن آمریکا، 
انگلی��س و مهره ه��ای منطقه ای آنها هس��تند که 

حامی تروریسم هستند و مخل امنیت جهان.
انگلی��س بر این توهم اس��ت که با تهدید نظامی و 
جوسازی سیاسی و رسانه ای می تواند ناکامی های 
خود در آزاد سازی جاسوس��ان زندانی  در ایران و 
تس��لیم س��ازی ایران در برابر زی��اده خواهی های 
غرب را اجرایی سازد حال آنکه این رفتار سیاستی 
شکس��ت خورده است و ایرانیان اثبات کرده اند که 

تسلیم سیاست زور نخواهند شد
انگلیس��ی ها در حالی از امنیت و ثبات منطقه می 
گوین��د که از یک س��و حامی رژیم صهیونیس��تی 
هس��تند که کانون اصلی بحران منطقه اس��ت و از 
سوی دیگر بر فروش ساح به سعودی برای کشتار 
یم��ن اصرار دارند. انگلیس اگر واقعا به فکر امنیت 
منطقه اس��ت باید به جای اعزام نیرو و جو سازی 
علیه ایران به حمایت از صهیونیس��ت ها و سعودی 
پای��ان دهد و ع��دم اجرای این مه��م واهی بودن 

ادعاهای امنیتی آن را نشان می دهد
رفتارهای برخی کش��ورهای عربی این تصور را در 
غرب ایجاد کرده که با ایران هراسی و بحران سازی 
منطقه ای می توانند این کش��ورها سرکیسه و آن 
را مانند گاو ش��یرده بدوش��ند که رفتارهای اخیر 

انگلیس همچون رفتارهای آمریکا و فرانسه در این 
چارچوب قابل تعریف است.

انگلی��س در حالی ادعای تاش برای امنیت س��ر 
می دهد که همچنان پرونده جنایات این کشور در 
افغانستان و عراق باز است. حمایت از طالبان و نیز 
کشتار مستقیم مردم بی دفاع افغانستان، گسترش 
تولید مواد مخدر تحت حمایت انگلیس در هلمند 
افغانس��تان، اس��تفاده از اورانی��وم در جنگ عراق 
صدها هزار نفر از مردم بصره را به س��رطان مبتا 
کرده است. این رفتارها به خوبی نقش انگلیس در 

امنیت منطقه را آشکار می سازد ؟!!!
ای��ن روزها عرص��ه داخل��ی انگلیس ب��ا وضعیت 
بحرانی مواجه اس��ت چنانکه سرنگونی دولت ترزا 
می نخس��ت وزیر تقریبا قطعی ش��ده است. سران 
انگلیس که این مس��ئله و البته ناکامی در برگزیت 
را رسوایی می دانند به دنبال جنجال سازی جهانی 

برای پنهان سازی این وضعیت بحرانی هستند. 
انگلیس به جای زی��اده خواهی و تهدید ایران باید 
پاس��خگوی رفتارهایی همچون کودتای ۲۸ مرداد، 
قحطی تحمیلی به ملت ایران در طول جنگ جهانی 
که جان میلیون ها انسان بی گناه را گرفت، حمایت 
از رژیم بعث در طول دفاع مقدس، اعتمال تحریم و 
علیه ایران به جرم تاش برای دست یابی به حقوق 
هسته ای، حمایت از گروهک تروریستی منافقین و 

صدها جنایت دیگرش علیه ملت ایران باشد 
انگلیس��ی ها در حالی سنگ آمریکا را به سینه می 
زنن��د که آمریکا دیگر در جه��ان اعتباری ندارد و 
همگان آن را مخل امنیت و ثبات جهان می دانند. 
در همی��ن حال ناکام��ی آمری��کا در پرونده های 
متعدد از ونزوئا گرفت��ه تا معادالت خاورمیانه، از 
تقابل با چین و روس��یه گرفته تا کره ش��مالی و... 
نش��ان می دهد که آمریکا دیگر آن قدرت ادعایی 
نیس��ت و نمی تواند تحقق بخ��ش وعده هایش به 
ش��رکایش باش��د و انگلس روی اسب بازنده شرط 

بندی کرده است.  

بررسی رفتار انگلیسی ها به بهانه سفر معاون وزیر خارجه  اشان به تهران

ادعای دیپلماسی پس از ناکامی پروژه آمریکا


