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وزیر دفاع:
ظرف مدت سه سال تأمین ۱۰۰ هزار 
واحدمسکونی را به نتیجه می رسانیم

ی��ک روزنامه فرامنطق��ه ای با اش��اره به ق��درت بازدارنده 
جمه��وری اس��امی ایران در عرص��ه دریای��ی، تأکید کرد 
کش��ورهای اروپای��ی می دانند ق��ادر به رویاروی��ی با ایران 
نیس��تند و به همین دلیل از تش��کیل ائتاف دریایی علیه 

تهران منصرف شدند.
جمهوری اسامی ایران و روسیه اعام کردند که قصد دارند 
در اقیان��وس هند و دریای عرب رزمای��ش برگزار کنند که 
دامنه آن به دریای مکران، تنگه هرمز وخلیج فارس خواهد 

رسید.
روزنام��ه »القدس العربی« گ��زارش داد، این رزمایش باعث 
شد که کشورهای اروپایی، تشکیل یک ائتاف دریایی برای 
تأمی��ن عبور و مرور نفتکش ها از خلیج فارس را از دس��تور 

کار خود خارج کنند.
به گزارش این روزنامه، از زمانی که تهران، نفتکش انگلیس 
را در پاس��خ به توقیف نفتکش ایرانی در جبل طارق توقیف 
کرد، صحبتهایی درباره تش��کیل یک »ائتاف جهانی برای 
حمایت از آزادی کشتی رانی« در خلیج فارس و دریای عرب 

شد.
بن��ا بر این گزارش، پ��س از اینکه کش��ورهایی مانند چین 
و هن��د تصمیم گرفتند از سیاس��تهای غ��رب دوری کنند، 
اتحادی��ه اروپا نیز در قبال سیاس��ت انگلی��س و آمریکا در 
ای��ن باره، محتاطانه رفتار نم��ود و ناتو هم موضع بی طرفی 
اتخاذ ک��رد، طرح های مختلف درباره تش��کیل این ائتاف 

موفق نشد.
القدس العربی ادام��ه داد، به جز انگلیس که یک رزمناو به 
خلیج فارس اعزام کرد، هیچ کش��ور اروپایی کشتی جنگی 
به این منطقه نفرس��تاد، و حتی کش��ورهایی مانند اسپانیا، 

رزمناوهای خود را از منطقه خارج کردند.
ب��ه گزارش این روزنامه، نکته قابل توجه این اس��ت که هر 
چن��د اظهاراتی درباره احتمال ب��روز جنگ در خلیج فارس 
شنیده می ش��ود، ولی کمترین کشتی از جمله کشتی های 
آمریکای��ی در این منطقه وجود دارد و برای نخس��تین بار 

است که هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در آن وجود ندارد.
اینکه کش��ورهای اروپایی از تش��کیل ی��ک ائتاف نظامی 
منصرف ش��دند، عوامل زیادی دارد ک��ه به گزارش القدس 

العربی، تمایل این کش��ورها برای عدم جنگ افروزی است؛ 
به ویژه اینکه بیش��تر نیازهای نفتی آنان، مبتنی بر واردات 
از خلیج فارس اس��ت، ولی آمریکا به نفت این منطقه متکی 
نیس��ت و در نتیجه اروپایی ها بیش��ترین ض��رر را متحمل 

می شدند.
از س��وی دیگر، اروپایی ها می دانند ک��ه »ایران به اندازه ای 
که خواس��تار احترام گذاش��تن غرب به حاکمیت آن است، 
تمایلی ب��ه جنگ ندارد و پس از پایبندی خود به ش��روط 
توافق هس��ته ای، خواستار فروش نفت خود -بدون تحریم- 

است.
القدس العربی تأکید ک��رد که اروپایی ها به خوبی می دانند 
که کشتی های جنگی آنان، نخواهد توانست در برابر قدرت 
موش��کها و کوماندوهای ایران مقاومت کند و منطقه خلیج 
فارس »گورس��تان نیروهای اروپایی خواهد بود؛ فقط کافی 
اس��ت که پنتاگون –از روی احتیاط- ناو هواپیمابر آبراهام 
لینکل��ن را از خلی��ج ]فارس[ دور کن��د و آن را در آب های 

بین المللی بین دریای عرب و اقیانوس هند مستقر کند«.
در پایان این گزارش آمده است، مسئله ای که باعث نگرانی 
اروپا ش��ده، برگزاری رزمایش قریب الوقوع ایران و روس��یه 
در دری��ای عرب و ش��مال اقیانوس هند اس��ت که پس از 
دریای خزر، دومین رزمایش است. این رزمایش های جدید، 
»پیام سیاسی به آمریکا و اروپاست مبنی بر اینکه روسیه در 
درگیری فعلی، درکنار ایران است. اروپایی ها قصد دارند در 

مسائل ژئوپلتیک از رویارویی با روسیه اجتناب کنند«.
دریادار حس��ین خان��زادی فرمانده نی��روی دریایی ارتش 
جمهوری اس��امی ایران هفتم مرداد ماه جاری، در جریان 
س��فر به روس��یه، تأکید کرد ک��ه »در خص��وص برگزاری 
رزمایش نیروهای دریایی دو کشور در منطقه اقیانوس هند 
به توافق رسیده ایم و امیدواریم تا پایان امسال این رزمایش 

برگزار شود«.
وی تصری��ح کرد ک��ه »بزودی جلس��ات هماهنگی و طرح 
ریزی این رزمایش آغاز خواهد ش��د و پیش بینی می شود 
رزمایش مش��ترک ایران و روس��یه در اقیانوس هند بزودی 

برگزار شود«.  فارس

 در صورت جنگ با ایران، خلیج فارس 
گورستان ناوگان دریایی اروپا خواهد بود

وزیر خارج��ه کش��ورمان تحریم ش��د، این خبر 
بازتاب های گوناگون و متفاوتی در پهنه سیاس��ی 
و رس��انه ای کش��ور داش��ت، آمریکا پس از بازی 
رسانه ای خود بر سر تحریم کردن یا نکردن آقای 

ظریف سرانجام تصمیم به این اقدام گرفت.
اق��دام آمری��کا علیه وزیر امور خارج��ه ایران یک 
اق��دام عجیب و غی��ر مترقبه نبود، نباید نس��بت 
به این تصمیم ش��گفت زده شد، اگر آمریکا وزیر 
خارج��ه ای��ران را تحریم نکرده ب��ود باید تعجب 

می کردیم!
رفت��ار و اق��دام آمریکا یک واکنش عادی اس��ت، 
چرا که در طول چهل س��ال عمر انقاب اسامی 
ایران بس��یاری از مس��ئولین کش��ورمان از سوی 
آمریکا و اروپا تحریم ش��ده اند، مهم آن است که 
در تحلیل های سیاس��ی و رسانه ای چه برداشتی 
نس��بت به اقدامات تحریمی آمری��کا یا اروپا علیه 

ایران صورت گیرد.
چن��دی پیش بود که آمریکا در یک اقدام مضحک، 
رهبر معظم انقاب اس��امی را تحریم کرد، پیش از 
آن نیز سردار سرلشکر قاسم سلیمانی تحریم شده 
بود، اما اقدام به تحریم چنین شخصیت هایی از سوی 
آمریکا آنقدر بی ارزش و بی اهمیت بود که به خاطر 
ماهیت و جایگاه حقیقی و واقعی آن بزرگواران، اقدام 
آمریکا جدی گرفته نش��د، چرا که آنها نه حس��اب 
بانکی و مالی خارجی دارند و نه اموالی که بخواهد از 

سوی خزانه داری رژیم آمریکا تحریم شود.
رسانه های کشور البته برخی از آنها و حتی برخی 
مسئولین و سیاسیون تحریم آقای ظریف را بسیار 
بزرگ جلوه دادند تا جایی که او را معمار سیاست 

خارجی نوین ایران دانستند.
جمهوری اس��امی ایران وزرای خارجه گوناگونی 
را به خود دیده اس��ت که هر یک در مقطع کاری 
خ��ود از نقاط قوت و ضعف برخوردار بودند، آقای 

ظریف نیز از این مقوله مستثنی نیست.
سیاست خارجی و اداره دستگاه دیپلماسی کشور 
با توجه به ش��رایطی که دشمنان علیه جمهوری 
اس��امی ای��ران اعم��ال کرده ان��د، عرص��ه نبرد 
دیپلماس��ی اس��ت، این وضعیت از ابتدای انقاب 
اسامی تاکنون وجود داشته است و تنها تاکتیک 
تغییر کرده و اس��تراتژی بر اس��اس دکترینی که 

برای جمهوری اسامی نوشته شده ادامه دارد.
ام��ا تحری��م محمد ج��واد ظری��ف در این مقطع 
همانگونه که گفته ش��د، یک اتفاق و روال عادی 
اس��ت، اما اهمیت آن در واکنش هایی است که از 
سوی برخی ش��خصیت های سیاسی و رسانه های 

داخلی صورت گرفته است.
آق��ای ظریف همچنان اعتقاد ب��ه مذاکره با آمریکا 
دارد و این مس��اله همیش��ه و همواره در سخنان و 
مصاحبه هایی که بیشتر با رسانه های خارجی و بعضا 
آمریکایی داشته، دیده شده است. انتظار پایان دوران 
ترامپ و روی کار آمدن یک دموکرات در آمریکا در 
میان غرب گرایان وطنی همچنان دیده می ش��ود، 
این طیف و جریان سیاس��ی که در دولت نیز نفوذ 
دارن��د، حتی در زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دوره گذشته چشم امید به پیروزی هیاری کلینتون 
داشتند، چرا که اعتقاد دارند دموکرات ها اهل گفت 
وگو، مذاکره و مصالحه هستند و می توان با آنها به 
نتیجه رسید. برای رسیدن به چنین هدفی، به یک 
دولت لیبرال غربگرا در ایران نیاز اس��ت، دولتی که 
با دموکرات ها و حتی شاید با جمهوری خواهان نیز 

سر میز مذاکره بنشیند و توافق کند.
اگر در جمهوری اس��امی ایران دولتی انقابی بر 
س��ر کار بیاید که سیاست »نه مذاکره می کنیم و 
نه جنگ می شود« پیگیری کند، آمریکایی ها چه 
جمهوری خواه و چه دموکرات، نخواهند توانست 

به اهداف خود دست یابند. 
اگر می بینیم در دوره های گذش��ته به ویژه دولت 
پی��ش از دولت تدبیر و امی��د، مذاکرات به نتیجه 
نرس��ید به خاطر آن بود که زیر بار خواس��ته های 
آمریکا نرفت. س��عید جلیلی مسئول تیم مذاکره 
کننده هس��ته ای ایران بود، گرچ��ه در آن دوران 
مذاکرات به نتیجه نرسید، اما توافق بدی همچون 
برجام نیز حاصل نشد. آیا می توان توافق هسته ای 
را که دولت تدبیر و امید با محوریت آقای ظریف 
به دست آمد، یک دستاورد بزرگ و تاریخی که از 

او یک قهرمان می سازد، دانست؟
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دولت دست دست می کند

2

 س��کوت نهادهای مدعی حقوق بش��ر در برابر س��رکوب گری نظام 
حاک��م بر فرانس��ه در حالی ادامه دارد که اعت��راض های مردمی به 
سیاس��ت های اقتصادی دولت و ضد نظام سرمایه داری در فرانسه 
در حالی به سی و هش��تمین شنبه سیاه خود رسیده که تظاهرات 
دیروز بویژه در شهر "نانت" در ادای احترام به »استیو مایا کانیچو« 
قربانی اخیر خش��ونت پلیس در این شهر و اعتراض به این خشونت 

ها شکل گرفت.
غرب مدعی آزادی بیان و مقابله با خش��ونت سازمان یافته در حالی 
علیه سایر کشورها موضع گیری می کنند همین کشورها و نهادهای 
مدعی، ماه هاس��ت در برابر س��رکوب مطالبات مردم فرانسه سکوت 
و حت��ی از این س��رکوب گری حمایت کرده ان��د. ۲۵۹ روز )۸ ماه و 
۱۶روز( از آغاز این تجمع ها در شهرهای مختلف فرانسه می گذرد؛ 
تجمع هایی که بارها صحنه خش��ونت پلی��س و درگیری نیروهای 
امنیتی با معترضان بوده اس��ت. خشونت هایی که به طور گسترده 
از س��وی نهادهای اروپایی حتی بین المللی مورد انتقاد شدید قرار 
گرفت؛ این بار و در روز جشن موسیقی در شب ۲۱ ژوئن یک جوان 
۲۴ ساله قربانی خشونت پلیس شد. به گزارش رسانه های فرانسوی، 
تظاهرات دیروز در فرانس��ه بویژه در ش��هر نانت در ادای احترام به 

کانیچو و اعتراض به خشونت های پلیس بود.
عاوه بر نانت، برای دیروز فراخوانی برای تظاهرات در سراسر کشور 
به ویژه از طرف گروه های جلیقه زرد در ش��هرهای تولوز، کائن ، لو 
آور، مونپلیه، پاریس، تورز و روئن صادر شد. جلیقه زردها معترضان 
را برای ادای احترام به اس��تیو با پوشیدن جلیقه زرد و بازوبندی به 
رنگ س��یاه دعوت کردند. بازرس��ی پلیس در گزارش روز سه شنبه 
خود ادعا کرد که ارتباطی بین مداخله پلیس و ناپدید ش��دن استیو 
در نانت وجود ندارد. با این حال »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه 
خواس��تار تحقیقات بازرس��ی عمومی دولت در این ارتباط شد. روز 
جمعه، وزیر کش��ور فرانس��ه هم با اذعان دوباره به استفاده پلیس از 
گاز اش��ک آور گفت که این اقدام سوال برانگیز است.ادای احترام به 
استیو در نانت از حوالی ساعت ۱۱ به وقت محلی آغاز می شود. در 

جایی که جسد او در روز دوشنبه پیدا شد.
اس��تیو مایا کانیچو هنگام حضور در یک کنس��رت در سواحل لوآر، 
مکانی کهنیروهای پلیس حضور داشتند، ناپدید شد. در طی آن شب 
، همچنی��ن چندین نفر در رودخانه افتاده بودند. برخی از ش��رکت 
کنندگان در روز جش��ن موسیقی در نانت گفتند که آنها بر اثر گاز 
اشک آور کور شده اند. روزنامه "میدی لیبر" فرانسه هم می نویسد: 
با توجه به پیش بینی ناآرامی های احتمالی، بس��یاری از بخشداران 
تجمعات را ممنوع اعام کردند. مانند ش��هرهای "سن ماریتیم"در 
روئ��ن یا "اویرون"  در ش��بکه های مج��ازی همچنین از معترضان 
برای حضور در نزدیک ترین عوارضی نزدیک به محل سکونتش��ان 
دعوت ش��ده بود. در هفته گذشته اعتراض ها در حالی که ماکرون 

به همراه همس��رش به اقامتگاه تابس��تانی خود رفته بود، ۳۰۰ نفر 
از جلیق��ه زردها  به همراه تعدادی از »بلوک های س��یاه« به دفتر 
نمایندگی »رومن گرو«  عضو مجمع ملی فرانسه و حزب "جمهوری 
به پیش" پارلمان این کش��ور در ش��هر "پرپینیان" حمله ور شده و 
آنج��ا را غارت کردند.»امانوئل ماکرون« در پاس��خ به بحران جلیقه 
زردها، در روز سوم تعطیات خود در اقامتگاه تابستانی »فورت دی 
برگانکون« گفته بود که به هیچ وجه اعتقاد ندارم آنچه در یک زمان 
باعث خش��م واقعی مردم شده، پشت سر ما قرار دارد.مکرون مدعی 
شد که خشم معترضان فرانس��وی فقط مربوط به بخشی از جامعه 
فرانس��ه و نه همه این جامعه است. در جریان اعتراض های مردمی 
در فرانس��ه از ۱۷ نوامبر س��ال میادی گذش��ته/ ۲۶آبان ۹۷ که با 
۳۰۰ هزار تظاهرکننده در خیابان های فرانس��ه متولد ش��د تاکنون 
بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ گردهمایی در سرتاس��ر فرانس��ه برگزار شد 
و ش��رکت کنندگان در آن آزادانه درباره موضوعات گوناگونی چون 
بهداش��ت، آموزش و پرورش، فرهنگ، محیط زیست، قدرت خرید، 
بازنشس��تگی، مالیات، عدم تس��اوی و وجود بی عدالتی در اجتماع 
بحث و گفت وگو کردند. همچنین ۲۴ فرانسوی در جریان تظاهرات 
اعتراضی جنبش جلیقه زردها بر اثر اعمال خش��ونت آمیز نیروهای 
پلیس و اس��تفاده این نیروها از اس��لحه "فلش بال" نابینا و حدود ۶ 
هزار نفر از معترضان بازداش��ت ش��ده اند. این اعتراض ها همچنین 
بی��ش از ۲ هزار زخم��ی از بین معترضان و نیز یک هزار مجروح در 

بین نیروهای پلیس را به دنبال داشته است.
گروهی از این معترضان که چهره هایشان را پوشانده بودند با استفاده 
از صندلی ها تاش کردند میدانی را در این ش��هر مسدود کنند و با 
انباش��ته کردن مواد سوختنی آتش برپا کردند که پلیس وارد عمل 

شد و به سوی آن ها گاز اشک آور پرتاب کرد.

پیش از این، مقامات این شهر از ترس ناآرامی ها بخش هایی از آن را 
مس��دود کرده بودند. جلیقه زرد ها نیز که از ماه ها پیش تجمع های 
اعتراضی در این کش��ور برگزار می کنند در ش��بکه های اجتماعی از 

مردم خواسته بودند در این تظاهرات شرکت کنند.
الزم به ذکر اس��ت چندی پیش عده ای از معترضان آفریقایی تبار 
موس��وم به جلیقه س��یاه ها، در برابر بنای تاریخ��ی پانتئون تجمع 
کردند و خواستار صدرو برگه اقامت قانونی شدند. در نهایت، با ورود 
پلیس ضد ش��ورش، اعتراضات س��رکوب شد و ۳۷ تن نیز بازداشت 
شدند. این در حالی است که دولتمردان فرانسه همچنان بر سیاست 
سرکوب و بازداشت تاکید دارند و حاضر به پذیرش مطالبات مردمی 
نیس��تند. نهادهای حقوق بش��ر اروپا نیز اقدامی برای مقابله با این 
وضعیت صورت نداده اند که نتیجه آن نیز اس��تمرار س��رکوب گری 
پلیس فرانس��ه اس��ت. رفتاری که یک بام و دو هوای حقوق بشری 

غرب را بیش از پیش آشکار می سازد. 
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