
 تدابیر جدید در اطراف گذرگاه 
مرزی شلمچه

وزارت دفللاع عللراق طللی بیانیه ای اعللام کرد که 
فرماندهی عملیات اسللتان بصره در پی دسللتورات 
اخیللر مصطفی الکاظمی نخسللت وزیر و فرماندهی 
کل نیروهای مسلللح، مستقیما مسللئولیت تأمین 
امنیت اطللراف گذرگاه مرزی شلللمچه را بر عهده 

گرفت.
در این بیانیه کلله در صفحه وزارت دفاع در توئیتر 
منتشر شد، آمده است: فرماندهی عملیات بصره در 
راستای دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح و 
جانشللین فرماندهی عملیات مشترک و فرماندهی 
عملیات بصره برای تأمین اطراف گذرگاه شلللمچه، 
یک خنللدق و خاکریز بلله منظور مسللدود کردن 
جاده هللای خاکی که برخی افللراد ضعیف النفس از 

آنها برای قاچاق استفاده می کنند، ایجاد کرد.
بر اسللاس این بیانیه این اقدامات تا زمان مسللدود 
کردن کلیه جاده های خاکی و تبدیل شدن گذرگاه 
شلللمچه به تنها محل ورود و خروج در این منطقه 

ادامه خواهد یافت.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در ادامه سفرهای 
استانی خود، ۱۵ ژوئیه جاری به استان بصره رفت و 
عاوه بر صدور چندین دستور در راستای پاسخ گویی 
به مطالبات ساکنان این استان، در راستای سیاست 
کنترل کامل کلیه گذرگاه های مرزی و تامین امنیت 
حریم های گمرکی و برقراری امنیت و اجرای قانون، 
مسئولیت کنترل دو گذرگاه مرزی با ایران و کویت 

را به ارتش واگذار کرد. مهر 

آمریکایی ها حق دخالت در بندر 
چابهار را ندارند

در حالی که مقامات افغان همواره از احتمال اعمال 
تحریم های آمریکا بر بندر اسللتراتژیک چابهار ابراز 
نگرانللی کرده اند، سللفیر هند در تهللران گفت که 

آمریکا حق دخالت در این بندر را ندارد.
گدام دارمندرا با اشاره به فشارها گفت که هند تنها 
کشوری است که در روابط تجاری دوجانبه با ایران 

توافق تجاری براساس روپیه-ریال دارد.
وی افزود: مللا در حال کار بللر روی چابهار، خرید 
تجهیللزات و آماده سللازی چابهللار هسللتیم، ما به 
آمریکایی ها گفته ایم که حق دخالت درباره چابهار 

را ندارند.
در سللال های اخیر روابط تجاری کابل و تهران در 
حللال افزایش بللوده و ایران به بزرگترین شللریک 
تجاری افغانسللتان تبدیل شللده اسللت. افغانستان 
تجارت بللا ایران و اسللتفاده از بنللدر »چابهار« را 
برای این کشللور حیاتی اعام کرده و خواستار لغو 

تحریم های آمریکا در روابط با تهران است. 
وی افزود: افغانستان نمی تواند از مسیر پاکستان به 
تجارت ادامه دهد زیرا این کشللور برای هر چیزی 
باج گیری می کند. شللاهرگ اقتصادی افغانستان از 

بندر چابهار می گذرد. صداوسیما 

مدیران شبکه اینترنشنال پیگیری 
قضایی شوند

جمعی از خانواده ها و قربانیان ترور ایران در نامه ای 
به دسللتگاه قضائی و دیپلماسللی کشللور خواستار 
پیگیری حقوقی پخش گردهمایی گروهک منافقین 

از شبکه سعودی اینترنشنال شدند.
متن این نامه به این شللرح است:رئیس محترم قوه 
قضائیه جمهوری اسللامی ایران؛ وزیر محترم امور 

خارجه جمهوری اسامی ایران
با سللام و احترام؛مللا امضا کنندگان ایللن پیام و 
درخواست، بخشی از خانواده بزرگ ۱۷ هزار قربانی 
ترور در ایران هسللتیم کلله پدران یللا فرزندانمان 
توسللط گروهک های تروریسللتی به ویژه منافقین 

ترور شده اند.
گروهک تروریسللتی منافقیللن در طول چهار دهه 
اخیر بیش از ۱۲ هزار تن از شهروندان ایرانی را به 
اشکال مختلف قربانی خشونت و ترورهای خود کرده 
اسللت. انتشار ده ها گزارش توسط مراکز مطالعاتی 
و سللازمان های اطاعاتی غربی در سال های اخیر 
نشللان دهنده واقعیت این گللروه و حتی نوع نگاه 
این کشللورها به این گروهک تبهکار و تروریسللت 
است و این گروه برای سال ها در بسیاری از لیست 
های تروریستی سازمان ها و کشورهای مختلف، به 
دلیل همین سوابق مشخص و غیرقابل انکار حضور 

داشته است.
این خانواده ها ضمن اعتراض به رویکرد غیرحرفه ای 
این شبکه در پوشش چندباره برنامه های یک گروه 
تروریستی، این حق را برای خود محفوظ می دارد تا 
مدیران این شبکه را مورد پیگیرد قضایی در دادگاه 
های کشور میزبان قرار دهد.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

نماینده سابق ایران در سازمان ملل گفت: همکاری 
با چین راهبردی اسللت و آمریکا در منزوی کردن 

ایران شکست خورده است.
غامعلی خوشللرو برنامه ۲۵ سللاله همکاری های 
ایران و چین را نقشلله راهی دانست که دو کشور 
می تواننللد از ظرفیت های موجللود همدیگر برای 
تقویت و توسعه همکاری های دوجانبه و منطقه ای 
سللود ببرند. نماینده سللابق ایران در سازمان ملل 
اظهار داشت: چین به خاطر موقعیت اقتصادی که 
طی ۲۰ سللال اخیر در جهان داشته، اقتصاد دوم 
جهان اسللت و اگر به همین منوال پیش برود، به 

اقتصاد اول جهان تبدیل خواهد شد.
خوشللرو افزود: جمهوری اسامی ایران با توجه به 
ذخایر غنللی نفت و گاز و همچنین پتروشللیمی، 

می تواند شریک بزرگ تجاری برای چین باشد.
وی با اشللاره بلله اینکه چین بللا دارا بودن قدرت 
مالللی باال می تواند در طرح هللای بزرگی در ایران 
سرمایه گذاری کند، تصریح کرد: طرح کمربند راه 
و جاده می تواند رابطه ایران و چین را چه از مسیر 
خشکی و چه از مسیر آبی نزدیک تر کند. بنابراین 
راهبللرد همکاری های دو کشللور برای ۲۵ سللال 
فرصت بسیار خوبی است. نماینده سابق ایران در 
سازمان ملل گفت: چین در طول ۲۰ سال گذشته 
پیشللرفت های فوق العللاده زیللادی در زمینه های 
مختلف صنعتللی، تکنولللوژی و حوزه های دانش 
بنیان داشللته و اکنون نیز بزرگ ترین صادرکننده 

به اتحادیه اروپا، آمریکا، آلمان و ژاپن است.
خوشللرو ادامه داد: از سوی دیگر به علت موقعیت 
ایللران در برخورداری از ذخایر اسللتراتژیک نفت 
و گاز و نیللز موقعیللت مللا در خلیج فللارس این 
تفاهم نامه به گونه ای اسللت کلله بتوانیم با چین 

همکاری های بسیار گسترده ای داشته باشیم.
وی حوزه های صنعتی، انرژی، مالی، پولی و بانکی 
را از جمللله بخش هایی عنوان کرد که دو کشللور 
می تواننللد همکاری هللای خود را بیللش از پیش 

گسترش دهند.
نماینده سللابق ایران در سللازمان ملل در ادامه با 

تاکید بللر اینکه ما باید در هللر رابطه و قراردادی 
با کشللورهای دیگر از جمله چین منافع ملی خود 
را مدنظر داشللته باشللیم، تاکید کللرد: ورود ما به 
هللر قراردادی بایللد از نقطه نظللر منافع خودمان 
باشللد و به نظللر من در رابطه با چین کار بسللیار 
هوشمندانه ای انجام شللده است. خوشرو با اشاره 
به اینکه هنوز در داخل کشللور شللناخت دقیق و 
واقعی از ظرفیت هللای مختلف چین وجود ندارد، 
گفت: رسللانه های داخلی به ویژه رسانه ملی باید 
برای شفاف سازی این ظرفیت ها و این تفاهم نامه 

جهت توسعه کشور گام های بلندی بردارند.
وی اضافلله کرد: هنوز تعدادی فکللر می کنند که 
چین جامعه کشاورزی بسته ای است، در حالی که 
یکی از دالیل مخالفت های آمریکا با چین سرعت 
حرکت توسللعه این کشللور در بخش های مختلف 
است. نماینده سللابق ایران در سازمان ملل تاکید 
کللرد: یکی از دالیلی که آمریللکا با چین مخالفت 
می کنللد، این اسللت که به این نتیجه رسللیده اند 
که چین با حرکت فعلللی که در پیش گرفته بعد 
از پنج سللال به قدرت اول اقتصللاد جهان تبدیل 
خواهد شللد و بعللد از یک قرن در ایللن زمینه از 

آمریکا پیشی خواهد گرفت.
خوشللرو همچنین با اشاره به برخی ظرفیت هایی 
کلله ایللران می توانللد در همکاری با چیللن از آن 
اسللتفاده کند، خاطرنشللان کرد: ۲۰ سال پیش، 
چین ۱۰ میلیون گردشللگر در جهان داشللت در 
حالی که هم اکنون ساالنه ۱۵۰ میلیون چینی به 
نقاط مختلف جهان سفر و پول خرج می کنند که 
این رقم از میزان پولی که گردشللگران آمریکایی 

هزینه می کنند بیشتر است.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در این زمینه با چین 
همللکاری کنیم موفق شللده ایم. یعنللی اگر فقط 
سللاالنه ۵۰۰ هزار یا یک میلیون گردشگر چینی 
از ایللران دیدن کنند، در این صللورت باید در هر 
اسللتانی ۱۰ هتل همانند هتل اسللتقال احداث 
کنیم و شللاید این بخش بیللش از درآمد نفت ما 

برای ما ارزآوری داشته باشد.

نماینده سللابق ایران در سللازمان ملل با اشاره به 
اینکه چین همانند آمریکا دنبال مطامع سیاسللی 
نیست، گفت: ما باید در همکاری ها با چین از این 

موضوع حداکثر استفاده را ببریم.
خوشللرو در خصوص دیگر دالیل مخالفت آمریکا 
با همکاری های راهبردی جمهوری اسامی ایران 
با چیللن، افزود: هر کجا که حرف از مشللارکت و 
همکاری کشللورها به میللان بیاید، انللگار آمریکا 
کرونا گرفتلله و مخالف این نللوع همکاری ها بین 
کشورهاسللت. چرا که مقامات کاخ سفید دوست 
دارند همیشه بین کشللورها تفرقه باشد و خود با 

باج گیری اهداف خود را به پیش ببرند.
وی ادامه داد: آمریکا با این سطح از همکاری های 
ایران و چین مخالف اسللت، چون معتقد اسللت با 
این قرارداد و افزایش سطح همکاری ها جمهوری 
اسامی ایران ارتباط خود را با جامعه جهانی بیش 

از پیش گسترش خواهد داد.
نماینده سللابق جمهوری اسامی ایران در سازمان 
ملل در ادامه گفتگوی خود با صدا و سیما با اشاره 
به موضوع برجام و اینکه جمهوری اسللامی ایران 
با برجام با تمام دنیا تعامل می کرد، اظهار داشللت: 
این آمریکا بود که به همه کشللورهای جهان فشار 
آورد تا ساز ناسازگاری با جمهوری اسامی ایران را 
بزنند و هم اکنون هم کشورها را تهدید می کند که 

در صورت همکاری با ایران، تحریم خواهند شد.
خوشللرو آمریکا را یک کشللور منللزوی در جهان 
خوانللد که در حللال قلدری اسللت و تصریح کرد: 
آمریللکا از اینکلله می بیند سیاسللت هایش موفق 
نبوده و در اثر همین فشللارها به ایران و نیز برخی 
کشللورها برای قطع همکاری با تهران، تفاهم نامه 
۲۵ ساله راهبردی بین ایران و چین در حال انجام 
است ناراحت اسللت و احساس می کند نقشه های 
بی خردانلله و سللاده لوحانه اش در برابر ایران نقش 
بر آب شللده اسللت. وی تصریح کرد: همکاری با 
چین راهبردی اسللت و آمریللکا در منزوی کردن 
ایران شکست خورده است. نماینده سابق ایران در 
سازمان ملل یادآور شللد: آمریکا از اینکه می بیند 
جمهوری اسللامی ایران در برابرش ایستاده و در 
عین حللال روابط اقتصادی خود را با کشللورهای 
همسایه از جمله روسیه و نیز چین تقویت می کند 

بسیار ناراحت است.  صداوسیما 

کارشناس مسائل اروپا:

  اختالف موجود بین آمریکا و اروپا 
غیر قابل انکار است

کارشناس مسائل اروپا گفت: اختاف موجود بین آمریکا و اروپا غیر قابل 
انکار اسللت، اما به اندازه ای نیسللت که منجر به تغییر رفتار اروپا درقبال 

ایران شود.
حنیف غفللاری درباره تحریم آمریکا که گریبان شللرکت های اروپایی را 
گرفت، گفت: ماجرای وضع تحریم های جدید واشللنگتن علیه اروپا بیش 
از اینکه نشان دهنده ماهیت و ذات آمریکا باشد که بار ها و در طی قرون 

اخیر به اثبات رسیده، نشان دهنده حقارت اتحادیه اروپاست.
او افللزود: اتحادیلله اروپا از زمان تاسللیس خود به جای اینکه بر اسللاس  
پیمان ماسللتریخت به مجموعه مسللتقل و کارآمد در نظللام بین الملل 
تبدیل شللود، به متغیری وابسللته به ایاالت متحده آمریکا تبدیل شللده 

است. این روند را در سال های اخیر در اروپا شاهد بودیم.
غفاری ادامه داد: در دوران ریاسللت جمهوری ترامپ  تحریم های زیادی 
علیه اروپا وضع شللد، به عنوان مثال در پروژه مشللترک روسللیه و اروپا 
موسوم به نورد استریم ۲ شاهد سرمایه گذاری کان شرکت های اروپایی 
بودیم که در نهایت مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند و این مسئله تغییری 
در رفتار کان اتحادیه اروپا ایجاد نکرد و مثلث مرکل، مکرون و جانسون 
در لندن، برلین و پاریس کماکان به همان بازی خود در زمین واشنگتن 

ادامه دادند، آنها همین موضع را  در قبال ایران دارند.
کارشللناس مسائل اروپا تصریح کرد: مکرون، مرکل و به ویژه جانسون که 
اکنون به مهره آمریکا در اروپا تبدیل شده است، بار ها تاکید کردند که در 
استراتژی اعمال فشار به ایران، استراتژی تاش برای تحمیل محدودیت های 
جدید به کشللور ما و اسللتراتژی فشللار حداکثری عما همپیمان آمریکا 

هستند و پازل واشنگتن را در قبال کشورمان تکمیل می کنند.
او افللزود: وضع تحریم های جدید آمریکا علیه اروپا نباید منجر به خطای 
محاسللباتی از سوی ایران شللود، همچنین نباید این گونه تصور شود که 
سیاسللتمداران و سیسللتم حاکم بللر اروپا به خودشللان آمده اند و اکنون 
می خواهنللد گام مثبت و موثری را در راسللتای جدایی خللود از  آمریکا 
بردارند، چراکه قطعنامه ای که اخیرا در شللورای حکام آژانس علیه ایران 
تصویب شد، محصول همکاری مشترک سه کشور اروپایی و آمریکا بود و 
حتی قطعنامه هم توسط انگلیس، فرانسه و آلمان ارائه شد. غفاری با بیان 
اینکه اصرار کشللور های اروپایی بر سللر تمدید محدود تحریم تسلیحاتی 
ایران نشان می دهد که اروپا به بازی خود در زمین آمریکا علیه کشورمان 
ادامه می دهد، گفت: جمهوری اسامی ایران باید این موضوع را مورد رصد 
و تحقیق قرار دهد و دسللتگاه دیپلماسللی کشور نباید تحریم های آمریکا 

علیه اروپا را مثابه نقطه عطفی در تغییر رفتار اروپا یاد کند. میزان 

گزارش

ناظللران سیاسللی اقللدام آمریللکا در ایجللاد 
مزاحمللت برای هواپیمای مسللافربری ماهان 
را نقض همه قوانین و کنوانسللیون های بین 
المللی بر شللمردند که البتلله حکایت از افول 
سیاسللت هللای مذبوحانه آمریللکا در منطقه 
اسللت، ضمن آنکه این رژیم اسللتکباری باید 
بابت خسللارت های روحی و روانی و جسمی 
که به مسللافران این پرواز وارد شللده غرامت 
پرداخت کند و از همه مهمتر اینکه جمهوری 
اسللامی ایللران با جدیللت و قاطعیللت علیه 
این اقدام متجاوزانلله آمریکا از طریق مجامع 
بیللن المللی و سللازمان ملل متحللد و دیوان 
بین المللی دادگسللتری اقدام حقوقی کند و 

قاطعانه پاسخ خواهد داد.
البتلله این نکته نیز باید یادور شللود؛ که این 
مزاحمت و تهدید به دنبال فشللار حداکثری 
آمریللکا علیلله ملت ایللران و تسلللیم کردن 
جمهوی اسللامی ایران در برابر خواسته های 
نامشللروع آنان اسللت که باز هم تیرشللان به 
سللنگ خورد  شامگاه پنجشللنبه دو جنگنده 
آمریکایی برای پللرواز ۱۱۵۲  خطوط هوایی 
ایران از مبدأ تهران به مقصد بیروت، مزاحمت 
ایجللاد کردند. خلبللان هواپیمللای ایرانی نیز 
مجبور شد ارتفاع هواپیما را به صورت ناگهانی 
کاهش دهد که این مسئله باعث زخمی شدن 
شماری از سرنشینان این هواپیما شده است.

در همان سللاعات ابتدایی این اقدام با واکنش 
مقامللات کشللورمان همللراه شللد؛ چنانچلله 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
در واکنش به مزاحمت جنگنده های آمریکایی 
برای هواپیمای مسللافربری ماهان در توییتی 
نوشللت: آمریکا به صورت غیرقانونی سرزمین 
یک کشللور دیگر را اشللغال می کند و سپس 

پرواز مسللافربری از پیش برنامه ریزی شللده 
را آزار می دهللد - جان مسللافران غیرنظامی 
بی گنللاه آن را به خطر می انللدازد - به بهانه 
اینکلله از نیروهللای اشللغالگر خللود حفاظت 
کند. گسللتاخی برای افللزودن بی قانونی روی 
بی قانونللی. قانون شللکنان باید قبللل از اینکه 

فاجعه ]درست شود[، متوقف شوند.
همچنین سللید عباس موسللوی، سللخنگوی 
وزارت امللور خارجلله نیللز با توجه بلله قبول 
مسللئولیت ایجللاد خطللر بللرای هواپیمللای 
خطللوط هوایی ماهان از سللوی سللخنگوی 
سازمان تروریستی سنتکام آمریکا، این اقدام 
ماجراجویانه و خطرناک را به شللدت محکوم 
کرد و آن را ناقض حقوق بین الملل هوانوردی 

و مخل صلح و امنیت منطقه خواند.
البتلله این اقدام با واکنش محافل سیاسللی و 
رسللانه ای جهان نیز همراه بود چنانچه دفتر 
حفاظت منافع جمهوری اسللامی در قاهره با 
اشاره به اقدام اخیر جنگنده های آمریکایی با 
بیان اینکه دولتی که روزی یک ابرقدرت بود، 
اکنون دست به راهزنی هوایی علیه هواپیمای 
مسللافربری می زند. اعام کرد: شاهد سقوط 
همزمان اخاقی و بین المللی آمریکا هستیم.

وی اعام کرد: جنگنده های آمریکا به هواپیمای 
مسافربری ایران تعرض کردند. دولتی که روزی 
یللک ابرقدرت بود، اکنون دسللت بلله راهزنی 
هوایی علیه هواپیمای مسللافربری می زند. در 
این توئیت آمده اسللت: شاهد سقوط همزمان 

اخاقی و بین المللی آمریکا هستیم.
همچنیللن؛ دفتر سیاسللی جنبللش انصاراهلل 
یمن با محکوم کردن مزاحمت جنگنده های 
آمریکایللی برای هواپیمای مسللافربری ایران 
در آسللمان سللوریه این اقدام را تجاوز آشکار 

و نقض توافق نامه های بین المللی قلمداد کرد.
در بیانیه انصاراهلل آمده است: عربده کشی آمریکا 
و ادامه نقض مستمر حاکمیت سوریه یک روش 
متجاوزانه و رفتاری وحشللیانه از سللوی نظام 
جنایتکاری است که از همه قوانین بین المللی 
تجللاوز می کند. جنبللش انصللاراهلل همچنین 
در اداملله تاکیللد کرد کلله مقاومت بلله عنوان 
قدرتمندترین و موثرترین گزینه مسللتکبران را 
مجبور خواهد کرد تا به ملت ها احترام گذاشته 
و اجازه تجاوز به حقوق آنها و حاکمیتشللان را 
نداشته باشند. همچنین در بیانیه انصاراهلل آمده 
اسللت: ما بر همبسللتگی با همه آزادگان امت 
اسللامی در رد پروژه های خرابکارانه آمریکا و 

رژیم صهیونیستی تاکید می کنیم.
بطورکلی باید گفت؛ در کنوانسیون های بین 
المللی هواپیماهای غیرنظامی، اولویت نخست 
حفاظللت را دارنللد و حمله بلله هواپیماهای 
مسللافربری اقدامللی ضدبشللری و غیرقابللل 
بخشللش تلقللی می شللود، گر چلله این نوع 
اقدامات نادر است اما آمریکا یک بار علیه ایران 
ایللن کار را انجام داده و آسللیب های جبران 
ناپذیری به مردم ایران تحمیل کرده است. ناو 
جنگی »یو اس اس وینسنس« نیروی دریایی 
آمریکا در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱36۷ عمدا 
هواپیمای مسللافربری ایللران را بر فراز خلیج 
فارس هدف قرار دارد و باعث کشللته شللدن 
تمامی ۲9۰ مسللافر و خدمه آن شد. دو روز 
قبل هم نزدیک بود شللبیه به رویداد خونبار 

سال ۱36۷ دوباره رخ دهد.
هر چقللدر هللم آمریللکا دلیل تراشللی کند 
مهم نیسللت، هللر دلیلی هم داشللته باشللد 
نباید جنگنللده های خود را بللرای رهگیری 
هواپیماهللای غیرنظامللی در حریللم هوایللی 

کشورهای دیگر گسیل کند.
زیللرا اوال ارتش آمریکا قدرت اجرای قانون در 
حریم هوایی سللوریه را نللدارد و خود ارتش 
ایاالت متحده متجاوز محسوب می شود؛ ثانیا 
طبللق قوانین متعارف در حللوزه حمل و نقل 
هوایی بیللن المللی، هواپیماهای نظامی نباید 
سللر راه هواپیماهای غیرنظامی قرار گیرند اما 
جنگنده های ارتش آمریکا با اعمال وحشللت 
آور باعث شللدند هواپیمای مسللافربری ایران 
فرود اضطراری کند. وحشللیانه بودن عملکرد 

جنگنده های آمریکایی مشخص است!
هر چقدر اختافات بین ایران و ایاالت متحده 
وجود داشته باشللد اما تعرض به هواپیماهای 

غیر نظامی امری غیرقابل قبول است.
ارتش آمریکا با تکیه بر قدرت نظامی خود، به 
طور غیرقانونی به حریم هوایی سللایر کشورها 
حمله کللرده، هواپیماهللای مسللافربری را با 
رهگیری خطرناک مورد آزار قرار داده و زندگی 
غیرنظامیللان بی گنللاه را در معرض خطر قرار 
داده است. این نوع رفتار که مقررات بین المللی 
را پایمال کرده، به حد بی سللابقه ای رسیده و 
جامعه جهانی باید نسبت به آن هوشیار باشد و 

این موضوع را به شدت محکوم کند.
از سللویی دیگر وزیر خارجه لبنان، اقدام اخیر 
جنگنده های آمریکایی در ایجاد مزاحمت برای 
هواپیمای مسافربری کشورمان را محکوم کرد. 
ناصیف حتی در مصاحبه با پابگاه خبری العهد 
تأکید کرد: ما به این امر اعتراض داریم و تعرض 
به هللر گونه هواپیمای مسللافربری را محکوم 
می کنیم؛ چرا که این اقدام سامت شهروندان 
را به خطر می اندازد. او همچنین گفت: هر گونه 
تاش برای تعرض به هواپیماهای مسللافربری 
با اسللتفاده از هواپیمای نظامی امری غیر قابل 
پذیرش است. لبنان پایبند به استاندارهاست و 
بر موضع خود در خصوص احترام به پروتکل ها 

و حقوق بین الملل تأکید دارد.
البتلله واکنش آمریکایی ها گسللتاخانه و قابل 
تامل بود چناچنه سللخنگوی سللنتکام گفته: 
پرواز هواپیمای آمریکایی در چارچوب عملیات 
بازرسی بصری با هدف اطمینان یافتن از امنیت 
پرسللنل نیروهای ائتاف به رهبری آمریکا در 

پایگاه التنف صورت گرفت. این جنگنده زمانی 
که تصمیم گرفت اطمینان حاصل کند که این 
هواپیمای مسافربری است در "فاصله ایمن بیش 
از ۱۰۰۰ متری هواپیما" قرار داشت. سخنگوی 
این سللازمان افزود که جنگنده F-۱۵ نیروی 
هوایی ایاالت متحده هنگام رهگیری هواپیمای 
مسافربری ماهان ایر، قوانین بین المللی را نقض 
نکرده است و این عملیات بر اساس معیارهای 

بین المللی صورت گرفته است.

آمریکا خطوط قرمز ملت ایران را هدف 
قرار داده است

دو روز پیللش نیللز نماینده مردم شللوش در 
مجلس شللورای اسامی  با اشللاره به تعرض 
هوایللی جنگنده های آمریکایللی به هواپیمای 
مسللافربری ایران، گفت: آمریکا خطوط قرمز 

ملت ایران را هدف قرار داده است.
محمللد کعب عمیللر در گفتگو بللا خانه ملت 
اظهار کللرد: تعرض جنگنده های آمریکایی به 
یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز 
سوریه، اقدامی تهدید آمیز برای مردم عادی و 

برخاف تعهدات بین الملل است. 
اقدامللات  ایللن  بللا  اداملله داد: امریللکا  وی 
تحریک آمیز، بار دیگر نشللان داد، که برخاف 
ادعاهایش، سیاستی خصمانه با ملت ایران را 
در پیش گرفته اسللت.  نماینده مردم شوش 
در مجلس افزود: طراحی کودتاهای مختلف، 
تحریم هللای یک جانبلله، حمایللت بی دریغ از 
رژیللم عراق در تهاجم به ایللران، فاجعه پرواز 
شللماره 6۵۵ ایران ایر و شللهادت هموطنان 
در سللال ۱36۷، دست داشللتن در فتنه های 
سللال های ۷۸ و ۸۸ و تحرکات سالهای اخیر، 
ترور دانشللمندان هسللته ای و اخیرا شهادت 
سللردار سرافراز اسللام سپهبد شللهید حاج 
قاسم سلللیمانی از جمله توطئه  ها و اقدامات 

تروریستی امریکا علیه ملت ایران است.
کعب عمیر بیان کرد: رژیللم امریکا به صورت 
آشللکار خطوط قرمز مردم ایران را هدف قرار 
داده و همانگونه که رهبر معظم انقاب تصریح 
فرمودند، باید منتظر پاسللخ قاطع کشورمان 

نسبت به جنایت های اخیر خود باشد.
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حکایت تهدید هواپیمای مسافربری ایران از سوی آمریکا 

آمریکا در انتظار  پاسخ قاطع

آلمان روی همکاری چین برای حفظ برجام حساب می کند
وزیر امور خارجه آلمان گفت؛ این کشللور برای حفظ برجام روی کمک 

چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد حساب می کند.
هایکو ماس این اظهارات را در یک گفت وگوی ویدئویی با »وانگ یی«، 
وزیر امور خارجه چین مطرح کرد. رؤسای دستگاه دیپلماسی دو کشور 

در ایللن گفت وگو در خصوص طیفی از مسللائل مربوط به روابط دوجانبه 
میان دو کشور از جمله ایران و لیبی رایزنی کرده اند. 

وزیر خارجه آلمان در خصوص ایران و لیبی گفته برلین روی حمایت بیشتر چین 
در شورای امنیت و همکاری سازنده این کشور برای حفظ برجام حساب باز کرده 
است.  برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، تیرماه سال ۱39۴ میان ایران و پنج 
کشللور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل )آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و 

چین( به عاوه آلمان )موسوم به گروه ۱+۵( حاصل شد. فارس 

تهدید هواپیمای ایرانی از سوی آمریکا گستاخی بین المللی است
عضللو شللورای روابط بیللن اقوام که زیللر نظر والدیمیللر پوتین رئیس 
جمهوری روسللیه فعالیت می کند، خاطرنشللان کللرد: تعرض و تهدید 
هواپیمللای مسللافربری ایرانی از سللوی دو جنگنللده آمریکایی، اقدام 
گسللتاخانه وخطرنللاک بود کلله مغایر قوانیللن بین المللللی در عرصه 

پروازهای مسللافربری است. اسللماعیل شللعبانف افزود: آنها )مقامهای 
آمریکایللی( با این اقدام چهره واقعی خود را یک بار دیگر نشللان دادند که 

می توانند هواپیمای مسللافربری را نابود کنند. مقام روس گفت: متاسفانه جهان 
آنطور که می بایسللت این اقدام آمریکا را محکوم نکرد اگر ایران چنین اقدامی 

می کرد هیاهوی آنها همه جهان را فرا می گرفت.
 شعبانف تصریح کرد: در منطقه ما کانون های جدید خطر از تروریسم گرفته تا 

فشارهای اقتصادی بوجود آمده است. ایرنا 

پیچ های برجام باید محکم تر بسته می شد
سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشللورمان ضمن بازخوانی مسیر طی 
شده در انعقاد برجام گفت: باید پیچ های برجام را سفت تر می بستیم.

حمیدرضا آصفی با بیان اینکه برجام یک ضرورت بود و نظام در پشت 
آن قرار داشللت و کسللی با انعقاد آن مخالفتی نداشت، گفت: البته از 

همان ابتدا بدبینی هایی به آمریکا و اروپا وجود داشللت که این بدبینی 
ها نیز به حق بود.

سللخنگوی پیشللین وزارت امور خارجه با بیان اینکه برجام یک مدتی توانسللت 
فرصت هللای خوبی را برای کشللور به وجود آورد ولی آنچه که انتظار داشللتیم، 
محقق نشللد و حتی خسارت هایی نیز در این چارچوب به کشور وارد شد، تاکید 
کرد: من مذاکره در مورد برجام را دو سر سود می دانستم و همیشه گفته ام توافق 

کردن با آمریکا آسان تر از عملیاتی و اجرایی کردن آن است.  رادیو گفتگو 

خوشرو:

همکاری با چین راهبردی است


