
نورنیوز: 
موساد قصد انفجار یکی از مراکز 

حساس اصفهان را داشت
نورنیوز از بازداشت اعضای شــبکه ای از »عوامل 
سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی توسط سربازان 
گمنام امام زمان)عج(« که قصد انفجار در یکی از مراکز 
حساس اصفهان داشتند، خبر داد و نوشت: »عناصر 
عملیاتی این شبکه، ماه ها برای اجرای این عملیات 
در یکی از کشــور های آفریقایی تحت آموزش بوده 
و چندین نوبت نیز عملیات مورد نظــر را به صورت 
شبیه سازی شــده اجرا کردند. دستگیری اعضای 
عملیاتی این شبکه پیچیده در حالی انجام شد که حتی 
مواد منفجره شدیداالنفجار نیز از سوی این گروه در 
محل مورد نظر کار گذاشته شده و تنها چند ساعت 
به اجرای مرحله نهایی عملیات تروریستی آن ها زمان 

باقی بود.«
    

واکنش سفارت روسیه
به ادعای آمدن بدل پوتین به تهران

سفارت روسیه به ادعای رئیس سرویس سازمان 
اطالعات نظامی وزارت دفــاع اوکراین مبنی براین 
که هفته گذشته بدل پوتین به تهران سفر کرده بود، 
واکنش نشان داد و در شبکه های اجتماعی اش نوشت: 
»در ارتباط با اظهارات پوچ سرلشــکر آقای بودانوف 
رئیس سرویس اطالعات نظامی وزارت دفاع اوکراین 
مبنی بر اینکه بدل جناب آقای والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه در تاریخ ۱۹ ژوئیه »۲۸تیرماه« به ایران 
سفر کرده است، سفارت روسیه در ایران احتمال می 
دهد که این اظهارات می توانســته توسط بدل آقای 

بودانوف صورت گرفته باشد.«
    

روایت الیزه از گفتگوی تلفنی 
روسای جمهوری ایران و فرانسه؛

ابراز »ناامیدی« مکرون
 از عدم پیشرفت مذاکرات 

کاخ الیزه در بیانیه ای اعالم کرد، امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در تماس با همتای ایرانی خود 
از عدم پیشــرفت در مذاکرات بر ســر احیای توافق 
هسته ای ۲۰۱۵، ابراز ناامیدی کرد. بنا بر این اعالم، 
رهبر فرانسه از رئیسی خواسته است که برای دستیابی 
به توافق و بازگشت به اجرای تعهدات ایران ذیل توافق 
هسته ای ۲۰۱۵، »تصمیم روشنی« بگیرد. مکرون به 
ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود گفت که احیای 
برجام »هنوز ممکن است«، اما باید »در اسرع وقت« 

انجام شود.
    

ذوالنوری : 
اولویت طالبان درگیری با ما نیست

به گزارش رسانیوز، نماینده قم در مجلس در رابطه 
با روابط جمهوری اســالمی با طالبان گفت: اولویت 
طالبان درگیری با ما نیست و تا بحرانی در مرزها نداریم 
چالش بالفعل برای خودمان درست نمی کنیم؛ هرچند 
جمهوری اسالمی ایران قائل به تشکیل دولت با رأی 
مردم افغانستان است. مجتبی ذوالنوری، با اشاره به 
اینکه طالبان حق آبه ایران را پذیرفته، افزود: تجار ما 
در حال حاضر رابطه مناسبی با کشور افغانستان دارند 
و ما به دنبال تامین منافع کشور ایران حتی با حضور 

طالبان هستیم.
    

سخنگوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه:
هیچ خط دهی

 برای خطبای جمعه نداریم
معــاون ســازماندهی ســخنگوی شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه با تأکید بر اینکه این شورا 
هیچ خط دهی متمرکز و ملــی برای خطبای جمعه 
ندارد، گفت: ائمه جمعه کامال اختیار دارند مسائلی 
را که صالح می دانند در خطبه ها ارائه دهند. حجت 
االسالم علی نوری، همچنین با بیان اینکه نماز جمعه 
پایگاه اخالق و معنویت است، از برخی تخریب ها در 
فضای رسانه ای کشور در این زمینه انتقاد کرد و افزود: 
هر جمعه خطبه های ائمه جمعه به ویژه نمایندگان 
ولی فقیه در مراکز استان ها دســتخوش تحریف و 
تغییرات می شود و شایعات و سواالتی در این زمینه 
توزیع شده و افکار عمومی را منحرف می کند که این 

اتفاق ناگواری است.
    

پایان ماموریت تخت روانچی
در سازمان ملل

تسنیم نوشت که ســعید ایروانی به جای مجید 
تخت روانچی، سفیر و نماینده جدید ایران در سازمان 
ملل متحد شــد و در آســتانه آغــاز ماموریتش در 
نیویورک با رئیس جمهور دیدار کرد. سعید ایروانی، 
در مســئولیت هایی همچون کاردار ایران در عراق، 
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و معاون امنیت 
بین الملل و سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی 

امنیت ملی ایفای مسئولیت کرده است.
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دو روز پیش مصاحبه ای از حسین 
جاللــی، عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی منتشر شد که 
مضمون کلی آن تکرار همان شعارهای 
همیشگی آمریکاستیزی، زوال غرب 
و اقتدارگرایی جمهوری اسالمی بود. 
در عین حال اما او بــه چند نکته قابل 
توجه نیز اشــاره کرده بــود که توجه 
رسانه ها را جلب کرد؛ یکی تایید فروش 
پهپادهای ایرانی به روســیه و دیگری 
یک اظهارنظر عجیــب درباره حمله 

چین به تایوان!
وقتی ۱۱ سپتامبر ۱۹3۹ یا همان 
۹ شهریور ۱3۱۸، قدرت های آن روز 
دنیا رو در روی یکدیگر ایستادند، ایران 
اعالم بی طرفی کرد؛ هرچند که بعدتر 
نتوانست بر این بی طرفی استوار بماند 
و ناگزیر به آلمان اعالن جنگ کرد اما 
به هر حال اگر فشار دول خارجی نبود، 
سیاست ایران در بلبشوی جنگ جهانی 
دوم، همان بی طرفی بود کــه از ابتدا 

اعالم کرده بود.

قدرت های درگیر در آن ســال ها 
چنان پای ایران را به نزاع خود کشاندند 
که مملکت را بــه کام قحطی و مرگ 

بسیاری از ایرانیان کشاند.
این روزها نشانه های بسیاری از این 
وجود دارد که گویی جهان شاهد تکرار 
تاریخ است؛ رودررویی قدرت ها و باز هم 
پای ایران! این بار اما یک تفاوت عمده با 
آن روزهای شهریور ۱3۱۸ وجود دارد 
و آن اینکه ایران دیگر بی طرف نیست. 

خبر فروش پهپادهــای ایرانی به 
روسیه چندین هفته است که سرتیتر 
اخبار رسانه ها شده است. وزارت خارجه 
ایران واکنش شفافی به آن نشان نداد؛ 

آن را نه تایید کرد و نه تکذیب. 
افرادی چون علــی مطهری به آن 
واکنش نشان دادند؛ او در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »وزارت امور خارجه باید 
این تناقض را حل کند که از یک طرف 
می گوید ایران با جنــگ در اوکراین 
مخالف است و از طرف دیگر سخنگوی 
این وزارتخانه خبر فروش پهپادهای 
ایرانی به روسیه را به  صراحت تکذیب 

نمی کند.«

مهر تایید بر ادعای آمریکا
حاال اما به نظر می رسد کم کم برخی 
دیگــر از مقامات و مســئوالن در حال 
آماده سازی فضا برای تایید رسمی این 
خبر هستند؛ یکی از این مقامات حسین 
جاللی، نماینده مجلس است که دیروز 
در گفت وگویی به صراحت گفته است: 
»همین هایی که می گفتند ایران پهپاد 
ندارد، اینها کاغذ است، ایران کاغذبازی 
می کند و پهپاد نیســت، امروز نگرانی 
خودشان را از فروش پهپادها به روسیه 
اعالم می کنند. نکته این است که امروز 

روســیه به عنوان یک ابرقدرت از ایران 
پهپاد می خرد. عالوه بر این مواردی نظیر 
اینکه در ونزوئال میلیون ها هکتار زمین در 
اختیار ایران قرار می دهند، نشان می دهد 
که جهان با معــادالت جدیدی مواجه 
است و آمریکایی ها کامالً در گوشه رینگ 

منزوی و دچار عقب نشینی شده اند.«
گذشــته از او، طی هفته های اخیر 
بسیاری از چهره های سیاسی و نظامی 
ایران و البته رسانه هایی که در منتهی الیه 
شرق گرایی ایستاده اند، هرچند صریحا از 
حمله روسیه به اوکراین دفاع نکرده اند 
اما تاکید کرده اند که روســیه در حال 
ایجاد یک نظم نوین جهانی است؛ همان 
ادعایی که از کرملین و مسکو نیز بسیار 

شنیده می شود. 
این روزها موضوع پهپادهای ایرانی 
چنان ســر و صدا به پا کرده که چه بسا 
مســئله برجام را به حاشیه رانده است. 
دولت های غربی حاال به این می اندیشند 
که اگر برجام را احیا کنند، با مســئله 
پهپادهــا و قدرت موشــکی ایران چه 
کنند؟ به ویژه که پهپادها قرار اســت 

راهی روسیه نیز بشوند. 

الکســوس گرینکویــچ، فرمانده 
عملیات نیروی هوایی آمریکا که به عنوان 
فرمانده عملیات در منطقه تحت پوشش 
سوریه، عراق و افغانستان منصوب شده، 
چند روز پیش طی سخنانی در پایگاه 
هوایی العدید قطر ضمن اظهار نگرانی 
درباره مســئله پهپادها و فروش آن به 
روس ها، اظهار کرد که »احیای برجام 

به بن بست رسیده است.«
پیش از او جیک سالیوان گفته بود 
»اطالعاتی در دســت داریم که نشان 
می دهد ایران در حال آماده شدن برای 
آموزش نیروهــای روس در این زمینه 

است.«

سیاست »غش در دامن شرق«
در ایران اما نزدیکی نظامی به روسیه 
چنان رو بــه افزایش اســت که برخی 
چون حســین جاللی از حمله روسیه 
به اوکراین نیز حمایــت می کنند. این 
حمایت اما صرفا شامل روسیه نمی شود، 
بلکه چین را هــم دربرمی گیرد. عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس پریروز در 
گفت وگوی خود در پاسخ به اینکه اقتدار 

از چه طریقی افزایش پیدا می کند، گفته 
است: »ممکن است با حمله ای که چین 
به تایوان می کند ما به قله عزت و اقتدار 
نزدیک تر شویم! چنانچه جنگ روسیه 
با اوکراین یک فرصت اســت و فرصت 
دوم ما که فرصت نهایی هم محســوب 
می شــود، در جنگ بعدی اســت؛ در 
حقیقت این جنگ وضعیت ایران را بهتر 

خواهد کرد!«
این اظهارات جاللی در حالی است 
که آمریکا پیش از این بارها نســبت به 
حمله چین به تایوان هشدار داده است. 
چه بسا حساسیت چین برای آمریکا، 
بیش از روسیه باشــد. بلینکن چندی 
پیش دربــاره آن گفته بود: »چین تنها 
کشور دنیاست که می خواهد هم نظم  
بین المللــی را تغییر دهــد و هم توان 

اقتصادی را.«
گروهی در ایران اما ظاهرا قصد دارند 
در فاز تازه مقابله بــا آمریکا، تمام قد در 
اردوگاه دو قدرت شــرقی، یعنی چین 
و روسیه بایســتد؛ حتی اگر به قیمت 
حمایت از جنگ ها باشد. آنچه جاللی 
درباره حمله چین بــه تایوان گفته در 
واقع گفتمان اصلی این گروه است که 
این روزها بیشترین تعداد را در دولت، 
مجلس و دستگاه های حاکمیتی دارند 
و از قــدرت سیاســتگذاری و اجرا نیز 

برخوردارند. 
به نظر می رســد در فصــل تازه ای 
که از نزاع غرب و شــرق شــروع شده، 
سیاست این گروه حاکم نه بی طرفی، 
بلکه افتادن در دامن شرق است؛ به این 
امید که خدمت در اردوگاه شرق منجر 
به شکستن هیمنه غرب شود و روزی 
که این هیمنه شکست ایران به واسطه 
نقشی که در آن داشــته، بهره خود را 
درو کند؛ بهره ای که برخی دیگر در آن 
تردید دارند و معتقدند که چه بسا منجر 
به این شود که ایران باز هم قربانی خیانت 

شرق شود.

وقتی حمله چین به تایوان عامل قدرت ایران می شود!

بازگشت به شهریور 1318 با یک تفاوت عمده
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محبوبه    ولی

روی موج کوتاه

نماینده مجلس: ممکن 
است با حمله ای که چین 

به تایوان می کند ما به قله 
عزت و اقتدار نزدیک تر 

شویم! چنانچه جنگ 
روسیه با اوکراین یک 
فرصت است و فرصت 

دوم ما که فرصت نهایی 
هم محسوب می شود، در 

جنگ بعدی است

این روزها نشانه های 
بسیاری از این وجود دارد 

که گویی جهان شاهد تکرار 
تاریخ است؛ رو در رویی 

قدرت ها و باز هم پای ایران! 
این بار اما یک تفاوت عمده 

با آن روزهای شهریور 1318 
وجود دارد و آن اینکه ایران 

دیگر بی طرف نیست

نماینده خمینی شهر در واکنش به اظهارات اخیر حسن 
روحانی، مبنی بر اینکه کاش گرفتار مصوبه برجامی مجلس 
نمی شدیم تا می توانســتیم در اسفند ۱3۹۹ برجام را احیا 
کنیم،گفت: از رئیس قوه قضائیــه نیز می خواهیم تکلیف 
پرونده های تخلــف آقای روحانی را مشــخص کند، ملت 
منتظرند ببینند کسی که هر جا می روی اثر سوء مدیریت و 
عملکرد بد او هویدا است چه سرنوشتی دارد؛ او کیان مجلس 

را زیر سوال می برد.
محمدتقی نقدعلی در جلســه علنی دیروز قوه مقننه 
در تذکری گفت: امروز شــاهد هستیم شخصی که ۸ سال 
بانی وضع موجود است و باید پشت میله های زندان باشد و 
محاکمه شود، گعده می گیرد و با گستاخی در باب مذاکرات 

می گوید مصوبه مجلس موجب عدم لغو تحریم ها شده است.
وی ادامه داد: تو می خواســتی شــرف ما را به باد دهی، 
مجلس شورای اســالمی جلوی این رویه را گرفت از این رو 
انتظار می رود شــورای عالی امنیت ملی ورود کند چراکه 
امروز او چندین نوبت پرونده در قالب ماده ۲34 آیین نامه 
مجلس و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ دارد که پرونده های او 

به دستگاه قضایی ارسال شده است.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
مجلس نیز به مهر گفت: مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 
۱+4 از سیزدهم فروردین ۱4۰۰ آغاز شد، بنابراین اظهارات 

حسن روحانی فاقد وجاهت است.
او افزود: حسن روحانی شخصاً تمایل داشت در کارنامه 

خودش یک توافق را ثبت کند اما متأسفانه با ضعف در برابر 
تحریم هایی که از ســوی آمریکا به صورت پیوســته علیه 
کشورمان اعمال می شد، نتوانست حقوق مردم ایران را در 

این توافق استیفا کند.
عمویی اظهار داشت: در شــرایط فعلی هم یک خوش 
خیالی اســت که تاریخی را برای خودشــان بســازند اما 
واقعیت های تاریخی به ما نشــان می دهد که در سال ۹۹ 
به هیچ وجه مذاکره ای وجود نداشــته اســت. مذاکرات از 

فروردین ۱4۰۰ و در وبیناری کــه بین وزارت امور خارجه 
ایران و گروه ۱+4 برگزار شد، آغاز شد و ادعای روحانی کاماًل 

بالوجه است.
در واکنشی دیگر علیرضا ســلیمی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس نیز گفت: افرادی که به آن طرف پیام ذلت دادند که 
با تحریم به مردم فشار بیاورید تا حاکمیت تسلیم شود آنان 
که تمام قد در خدمت اربابان سخنان آنان را واگویه می کنند، 
آنان که به جای ارائه راه حل جز حرافی هنر دیگری ندارند، 
آنها که سالیان سال ادعا می کردند ما ژنرال داریم و این چاه 
ویل را برای کشور حفر کردند، آنان که آتشفشان نقدینگی 
سرســام آور و در نتیجه تــورم بی نظیر را به جان کشــور 
انداختند، همان ها که کشور را با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی و فقط ۵۰۰ هزار میلیارد بدهــی اوراق و نقدینگی 
4۵۰۰ میلیارد تومانی تحویل دادنــد، همان ها که قیمت 
مسکن را 7 برابر کردند و مردم کوچه و بازار را به خاک سیاه 
نشاندند و اکنون بجای عذرخواهی از ملت ژست طلبکاری 

دارند بایددر روش های خود تجدیدنظر کنند.

هجمه بهارستانی ها علیه رئیس جمهور سابق؛

روحانی را محاکمه و زندانی کنید

گزارش

پادشاه اردن با اشاره به اینکه منطقه نیاز به تنش و درگیر 
ندارد گفت که کشورش و تمام کشورهای عربی خواهان روابط 
خوب با ایران هستند و معتقد است که گفت وگو تنها راه حل 

اختالفات است.
به گزارش ایســنا، ملک عبــداهلل دوم، پادشــاه اردن در 
گفت وگو با روزنامه الرای در پاســخ به ســوالی در خصوص 
اظهارات وی در مورد تشــکیل ناتوی عربــی و تحلیل های 
منتشر شده در رسانه ها گفت: این موضوع را پیگیری کردم و 
تحلیل های منتشر شده در خصوص پاسخ من در یک مصاحبه 
را خواندم، سوال اینگونه بود که ایده چنین ائتالفی در منطقه 
عربی چقدر مناسب است، بگذارید اینجا توضیح بدهم که اردن 

به دنبال تقویت همکاری های مشترک عربی و فعال کردن آن 
است زیرا این امر در راستای خدمت به مسائل و منافع ما است.
وی تاکید کرد: بار دیگر می گویم، اردن تنها با ائتالف های 
امت عربی و منافع و قضایای آن بوده و هست. از نظر تاریخی 
اردن همواره در صدر شرکت کنندگان در مقابله با تهدیدات 
تروریستی و امنیتی است که کشورها و ملت های عربی را مورد 

هدف قرار می دهند.
پادشاه اردن خاطرنشــان کرد: ما در خصوص نیاز به یک 
سیســتم دفاعی عربی صحبت می کنیم و ایــن امر نیازمند 
مشورت و هماهنگی و تالش فراوان به همراه برادرانمان است 
و باید اهداف آن نیز روشن باشد. اجازه دهید یادآوری کنم که 

این طرح یکی از بخش های اساسی است که اتحادیه عرب بر 
پایه آن بنا شــد اما با این حال موضوع ائتالف تا به امروز مورد 

بحث قرار نگرفته است.
ملک عبداهلل دوم در پاســخ به این سوال که برخی ها این 
موضوع را به ایران ربط دادند تاکید کرد: منطقه نیاز به بحران 
و درگیری های بیشتر ندارد بلکه نیازمند همکاری هماهنگی 
است. اردن همواره دعوت به ایجاد پل های همکاری به جای 
دیوارها و موانع می کند و این کشور به امنیت منطقه اهمیت 

می دهد زیرا امنیت برادران عرب بخشی از امنیت ما است.
وی خاطرنشان کرد: ما خواهان تنش در منطقه نیستیم، 
اردن و تمام کشــورهای عربی خواهان روابط خوب با ایران 
هســتند؛ روابطی که بر احترام متقابل، حســن همجواری، 
احترام به حاکمیت کشــورها و عدم دخالت در امور داخلی 

مبتنی باشد.
پادشــاه اردن در ادامه گفت: ما بر ایــن باوریم که گفت 
وگو تنها راه حل اختالفات است اما من همانند همیشه و در 

مناســبات متعدد تاکید کردم که ایران در برخی کشورهای 
عربی دخالت می کند و ما امروز در مرزهایمان به طور منظم با 
حمله هایی از سوی برخی شبه نظامیان مرتبط با ایران مواجه 
هستیم بنابراین امیدواریم که تغییراتی در رفتار ایران شاهد 
باشیم و این امر باید در واقعیت محقق شود زیرا منافعی برای 
تمام کشــورهای منطقه از جمله ایران و مردم این کشور به 

همراه دارد.

پادشاه اردن:

امیدواریم شاهد تغییراتی در رفتار ایران باشیم

خبر


