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«همدلی» نظر کارشناسان درباره نشست  4+1و دورنمای احتمالی پس از آن را بررسی میکند

همدلی| گروه سیاسی -دکتر “مهدی ذاکریان”
استاد دانشگاه آزاد تهران و تحلیلگر مسائل بینالملل
همچنین دکتر “روح اهلل اســامی” تحلیلگر مســائل
بینالملل در ارتباط با برجام و نشست اخیر وین که چند
روز پیش روی داد ،با ایسنا گفت و گو کردهاند .در این
نشست ،وزیران خارجه بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،چین و
روسیه روز جمعه در وین پایتخت اتریش با همتای ایرانی
خود محمدجواد ظریف دیدار و درباره چگونگی نجات
توافق جامع هستهای سال  ۲۰۱۵پس از خروج آمریکا
از آن مذاکره کردند .هرچند به گزارش رویترز ،مذاکره
به نتیجه مشخصی نرسید .دیپلمات ارشد اروپا «فدریکا
موگرینی» بعد از اتمام نشست بر ادامه گفتوگوها تأکید
کرد و گفت :حاضران در نشست ،موافقت خود را با ادامه
گفتوگوها و برگزاری نشستهای آتی این کمیسیون،
از جمله در سطح وزیران ،اعالم کردند.در همین راستا
مهدی ذاکریان ،نکاتی درباره بسته پیشنهادی 4+1ارائه
داده و گفتــه اروپا باید مجازاتها و محدودیتهایی را
پیشبینی کند نه اینکه منتظر باشد آن کشور(آمریکا)
برایش محدودیتهایی در نظر گیرد.
این صحبت ها در حالی اســت که اتحادیه اروپا در
وضعیت با ثبــات و مقتدرانه ای قرار نــدارد و درگیر
مشــکالت داخلی اســت .از آن جا که حجم معامالت
اتحادیه اروپا با ایاالت متحده آمریکا بســیار زیاد است
برایــش امکان ندارد که ســود و منافعش را برای یک
کشــور مانند ایران در معرض ریسک قرار دهد زیرا در
صورت اتخاذ چنین تصمیمی فضای مبادالت به ویژه
بازرگانــی را دچار تنش یا وقفه میکند .از طرف دیگر
دولت امکانــات محدودی دارد تــا در تصمیم گیری
شرکتهایی که در کشورهای اتحادیه اروپا مشغول به
فعالیتهستند،دخالتکند.
کشورهایی در اتحادیه اروپا که دارای اقتصاد ضعیفی
هســتند و فقط به دلیل عضو بودن در اتحادیه ،باعث
هزینــه های هنگفتی برای کشــورهای قدرتمند این
اتحادیه میشــوند .اتحادیه برای آنکه بتواند هزینه یا
منافع این کشورها از جمله یونان و ایتالیا را تامین کند،
سعی دارد تا بستری مناسب برای اقتصاد این کشورها
ایجاد کند .گفتنی اســت در زمان تحریم قبلی ایران،
شاهد فعالیت شرکت های ایتالیایی در ایران بوده ایم .به
عبارت دیگر گمان نمی رود با توچه به چنین وضعیتی
و بدهی های اتحادیه اروپا و وابستگی تجاری به ارز دالر،
اعمال محدودیتی که این کارشناس بین المللی به آن
اشــاره کرده امکان پذیر باشد .بنابراین گزینه عملی و
قابل اجرا میتواند بر این اساس باشد که اگر قرار است
اروپا نقشی در رابطه با بحرانی که ایران با آن روبروست
ایفا کند ،بهتر است نقش فروکاهنده در روابط پرتنش
و تســهیل کننده در روند مذاکرههای احتمالی ایران و
ایاالت متحده آمریکا داشته باشد.
از طرفی دیگر دکتر روح اهلل اسالمی تحلیلگر مسائل
بینالملل نیز به این موضوع اشــاره کرده که اروپا خود
را در مخمصه قهر بــا آمریکا نخواهد انداخت زیرا ابزار
الزم را برای خودکفایی در روابط بین المللی ندارد .اما
موضوعی که دغدغه و گام بعدی در رابطه با شــرایط
اقتصادی کنونی در زمینه دیپلماسی ایران و اروپا خواهد
بود ،نقشی اســت که ایران در شرایط تحریم به عهده
اروپا واگذار خواهد کرد .قابل چشــم پوشــی نیست،

جاده پرسنگالخ

کشورهای قدرتمند اروپا نقش تاثیر گذاری بر اقتصاد
دنیا دارند و نباید حضور مهم آنها را در تبادالت تجاری و
سیاسی جهان دست کم گرفت .اما گزینش یک رهیافت
واقعبینانه در ارزیابی امکانات موجود برای اقدام مناسب
در شرایط بحرانی می تواند ایران را به یک سمت و سوی
منطقی برای حل مشکالت هدایت کند.
دکتر روحاهلل اسالمی در خصوص بیانیه پایانی نشست
کمیسیون مشــترک برجام ،گفت :سیاست خارجی
کشورها تحتتاثیر چند عامل بســیار مهم قرار دارد،
اولین عامل مهم این اســت که کشورها به لحاظ توان
نظامی و قدرت بازدارندگی ،کشور قدرتمندی بوده و یا
سالحهای بسیار پیشرفتهای داشته باشند که مهمترین
آن داشتن سامانههای قدرتمند جنگی و نظامی است و
بعد اینکه متحدان بزرگی داشته باشند.
او دومین عاملی که یک سیاســت خارجی را موفق
میکنــد ،توان اقتصادی می داند یعنــی میزان رفاه و
تهای اقتصــادی مردم و مــراودات اقتصادی با
فعالی 
کشورهای دیگر .مورد سوم دیپلماسی و چانهزنی است.
مجموعهای از مذاکرات و دیپلماسی که یک کشور در
محیط بینالملل انجام میدهد ،میتواند تضمینکننده
سیاست خارجه یک کشور باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما سه محور داریم که
هــر کدام از آنها میتواند ما را موفق کند ،عنوان کرد:
کاری که ایران با کشورهای اروپایی انجام میدهد ،در
محور سوم قرار میگیرد .ما در محور سوم ،دیپلماسی
و مذاکراتی را انجام میدهیم تا وضعیت کشــور بهتر
شود اما به این دلیل که محور دوم یعنی وضع اقتصادی
و میزان مراودات با کشــورهای دیگر ،ضعیف اســت،
مجموعه کارهایی که در محــور اول صورت میگیرد،
با اقداماتی که کشــورهای منطقــه و بینالملل انجام
میدهند ،مغایرتهایی دارد.

اســامی ادامه داد :توان دیپلماتیک ما نمیتواند به
تمام معنا منافع ملی و منافعی را که در سیاست خارجه
تعیین کردهایم را قابل دستیابی کند.
به گفته این تحلیلگر مســائل بینالملل بیانیه تاثیر
مســتقیم بر روی اقتصاد ایران دارد و شرایط را کمی
آرام و افکار عمومی را راضیمیکند ،گفت :شــرایط
بــه این دلیل که برخی شــرکتهای اروپایی در ایران
باقی میمانند ،بعضی از مبادالت ارزی انجام میشود و
همینطور برخی خرید نفت ایران را ادامه میدهند ،بهتر
میشــود .بعد از مذاکرات چند روزی است که افزایش
قیمت سکه و ارز متوقف شده است.
او بیان کرد :از دیدگاه روابط بینالمللی اینگونه نیست
طرفهای دیگر برجام باید به
صورت قاطع با آمریکا صحبت کنند و
مجازاتهایی را برای آن در نظر بگیرند
که اگر هر عضوی از اعضای برجام
بخواهد تخلف کند با مجازات دسته
جمعی همه اعضا روبرو خواهد شد

که بین آمریکا و اتحادیه اروپا شکاف ایجاد شود ،اتحادیه
اروپا مقابل آمریکا بایســتد و بــرای ایران هزینه کند.
اتحادیه اروپا بیشتر از منظر منافع ملی کشورهای خود
و مجموعه قراردادهایی که با ایران بسته است ،مذاکره
میکند تــا ایران را در جهت منافع خود در برجام نگه
دارد ،اما این وضعیت به این معنا نیست که آنها با هم
اختالف دارند.
این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد :مجموع مراودات
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا با آمریــکا حدود 600
میلیارد و مجموع مراودات اقتصادی و حجم مبادالت

تجــاری آنها با ما حدود  20میلیارد بوده و این مقدار
بسیار کم اســت .آمریکا از شریکهای مهم تجاری با
اتحادیه اروپا است و ما هفتادمین شریک تجاری اتحادیه
اروپا هستیم .هیچگاه آنها به خاطر ما ،سود بزرگی را
که از آمریکا میبرند ،کمرنگ نمیکنند.
همچنیــن او در خصوص صحبتهــای اخیر دکتر
روحانی در زمینه نفت ،گفــت :در فرآیندهای مذاکره
دو اقدام صورت میگیرد ،کشورها یا کارهای تشویقی
و یا تنبیهی انجام میدهند .رئیس جمهور قصد داشت
تا هر دو جنبه را رعایت کند و تهدید به بســتن تنگه
هرمز کرد .این کار چندان جوابگو به نظر نمیرسد و با
این اقدام بیش از اینکه کشورهای اروپایی به همکاری
تشویق شوند ،هراس ایجاد میکند و شاید آن نتایجی
که باید را نداشته باشد.
ایران نیازی به بسته پیشنهادی اروپا ندارد
مهدی ذاکریان نیز درباره بســته پیشنهادی اروپا و
مذاکرات وزیران خارجه کشورهای  1+4و ایران ،گفت:
ایران همواره به مواردی که در بســته اشاره شده عمل
کرده و نیازی به آن ندارد ،بلکه رژیم ترامپ است که نیاز
به بست ه دارد .ما به چنین بستهای عمل کردهایم و همه
موارد را به درستی ،صحت و به شکل کامل انجام دادیم.
اگــر مواردی مربوط به تعهد اروپا در مورد حفظ روابط
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...است ،اتحادیه اروپا
باید فورا شرکتهایی که بنا به فشارهای دولت آمریکا
و تحریمهای یکجانبه تعهدات خود را نقض میکنند
مشمول جرایم و مالیاتهای سنگین کند.
این استاد دانشگاه آزاد تهران افزود:در واقع در صورت
نقض توافق از ســوی اتحادیه اروپــا باید مجازاتهای
سنگینی پیشبینی شود .شــرکتهای آمریکایی که
در ایران قرارداد داشــتند اما پس از اینکه ترامپ روی
کار آمد نقض قرارداد کرده و خارج شدند باید مشمول
جرایم اتحادیه اروپا شوند ،نمونه آن تعهدات بوئینگ با

خبر
ادعاهای پمپئو:
تهران بداند اقداماتش «هزینه
سنگینی» در پی خواهد داشت

ایران است .همچنین برخی بازیگران بینالمللی مانند
هند ،چین ،پاکستان ،ترکیه و  ...که خریدهایی از ایران
داشتهاند اگر خواسته باشند تخلف کنند اتحادیه اروپا
باید در روابط خود با آنها تجدیدنظر کند.
ذاکریان افزود :بنابراین اتحادیه اروپا باید به تعهدات
عمل کند و برای کشورهایی که تهدید کرده و یا روابط
اقتصادی را محدود میکنند در بسته پیشنهادی خود
مجازاتهایــی را در نظر گیــرد و در مقابل برای ایران
مشوقهایی را پیشبینی کند.
این کارشناس مســائل بینالملل ادامه داد :بنابراین
بسته پیشــنهادی باید از نوع چماق و هویج باشد .اگر
ما رفتار نادرســتی انجام میدادیم مــا به ازای آن باید
چماق باشــد در حالیکه ما رفتار نادرستی انجام نداده
و به تعهدات پایبند بودهایم.
او گفــت :حتی پمپئو هنگام مذاکرات به طرفهای
اروپایــی میگوید که این کار را انجام ندهند و ایران را
معطل نگه دارند تا فشارهای بیشتری وارد شود ،زیرا
میخواهند در مســاله دیگری ایران با آنها گفتوگو
کند ،این حرفها مبتنی بر فشار و زور بوده و پذیرفتی
نیست.
این اســتاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه تمامی موارد
بسته پیشنهادی باید مشــتمل بر عمل باشد ،گفت:
شــرکتهایی که با ایران قرارداد داشتهاند اگر ایران را
تــرک کرده و قرارداد را منتفی کنند اتحادیه اروپا باید
بــرای آنها مجازات تعیین کند .نمونه آن هم قراردادی
است که پژو با ایران داشته اما شاهد هستیم که وضعیت
ایران خودرو و ســایپا متزلزل اســت .چرا باید اینگونه
باشــد؟ چرا باید صنعت هوایی ما متزلزل باشد؟ ما با
ایرباس هم قرارداد داشتیم.
او گفت :اتحادیه اروپا باید مجازاتها و محدودیتهایی
را در روابط با آمریکا برای این نقض عهد پیشبینی کند
نه اینکه منتظر باشد آن کشور برایش محدودیتهایی
در نظر گیرد ،گویی قضیه معکوس است.
این کارشناس مســائل بینالملل همچنین گفت:
بنابراین طرفهای دیگر برجام باید به صورت قاطع با
آمریکا صحبت کنند و مجازاتهایی را برای آن در نظر
بگیرند که اگر هر عضوی از اعضای برجام بخواهد تخلف
کند با مجازات دســته جمعی همه اعضا روبرو خواهد
شد و اگر اتحادیه اروپا چنین کاری را انجام دهد سایر
قدرتهای خارج از برجام مانند ژاپن هم به کشورهای
عضو برجام میپیوندند زیرا کشورهایی مانند ژاپن ،ترکیه
و  ...نیز برجام را تایید کردهاند.
اتحادیه اروپا ضمانت های عملی را در بسته
پیشنهادیخودبگنجاند
ذاکریان ادامه داد :البته کشــورهای دیگری که عضو
برجام نیستند اگر خواســته باشند تخلف کنند و در
صورتی که شرکتهای آنها خرید نفت یا صادرات برخی
قطعات و صنایع را به ایران متوقف کنند آن هم به دلیل
تهدیدهایی که ترامپ انجام میدهد ،اتحادیه اروپا باید
ضمانت عملی را در بسته پیشنهادی خود بگنجاند.
او گفت :در واقع هیچ یک از طرفین در نظام بینالملل
نمیپذیرند که یکی برنده باشــد و دیگری بازنده ،در
نتیجه باخت ـ باخت اتفاق میافتد و طرفها در چنین
شرایطی رودرروی یکدیگر قرار میگیرند و این مساله
موجب از بین رفتن هر دو طرف میشود.

خبر
یک دیپلمات پیشین کره شمالی مدعی شد؛

توقف فروش فناوری موشکی به ایران و سوریه در ازای دریافت یک میلیارد دالر پول از اسرائیل

ایلناـ یک دیپلمات اسبق کره شمالی در خاطرات خود مدعی شده در سالهای ۱۹۹۰
از اســرائیل درخواست یک میلیارد دالر پول نقد کرده اند و قول داده اند در ازای این پول
فروش موشک به ایران و سوریه را متوقف کنند.
به نقل از «وال اســتریت ژورنال» ،یک دیپلمات پیشین کره شمالی در کتاب خاطرات
خود مدعی شــد « :پیونگ یانگ در سال  ۱۹۹۹پیشنهادی را به اسرائیل داده و گفته در
ازای  ۱میلیارد دالر پول نقد ،صادرات فناوری موشکی به ایران را متوقف خواهد کرد».
«تای یونگ هو» دیپلمات پیشین کره شمالی در کتاب خود مدعی شد :پیشنهاد توقف
فروش سالح به ایران از سوی سفیر کره شمالی در سوئد به همتای اسرائیلی او در کافهای
در استکهلم مطرح شده است .اسرائیلیها با این پیشنهاد مخالفت کردهاند اما چند روز بعد
پیشــنهاد ارسال کمکهای غذایی به کره شمالی را مطرح کردند« .وال استریت ژورنال»
تاکید کرده قادر به تایید این دیدار یا پیشنهاد نیست ،چرا که نتوانسته با «گیدوئن بن آمی»
سفیر وقت اسرائیل یا «سون مو سین» نماینده کره شمالی ارتباطی برقرار کند.
بر اساس این گزارش هفته گذشته «بن آمی» به یک رسانه اسرائیلی گفته بین سالهای

 ۱۹۹۹تا  ۲۰۰۲مذاکرات محرمانهای با سفیر پیونگ یانگ داشته .او به این رسانه گفته که
کره شمالیها روابط را آغاز کرده و انتخاب «ایهود باراک» به نخستوزیری اسرائیل را در
آن زمان تبریک گفتهاند.
«ژوی گابی» معاون امور آســیا در وزارت خارجه اســرائیل در آن زمان به یک رســانه
اسرائیلی گفته« :ما به آنها گفتیم که میخواهیم در بخش کشاورزی و شاید مالی به آنها
کمک کنیم؛ اما به شرطی که آنها ارسال سالح به سوریه و ایران را متوقف کنند یا روابط
دیپلماتیکشان را با اسرائیل از سربگیرند .اما پیونگ یانگ این پیشنهاد اسرائیل را رد کرد».
«وال استریت ژورنال» به نقل از یک کارشناس توافقهای تسلیحاتی کره شمالی مدعی
شد :این کشور از دهه  ۱۹۸۰سالحهای متعارف و موشکهای بالستیک به ایران میفروشد.
یک کارشناس دیگر در گفتوگو با این رسانه آمریکایی مدعی شده :شباهتهایی بین
موشکهای «شهاب  »۳و «خرمشهر» با موشکهای «نودانگ» و «موسودان» کره شمالی
وجود دارد .این نشاندهنده روابط بین دو کشور است.
این رســانه مدعی شده کره شمالی در ســاخت راکتورهای هستهای سوریه که توسط

نیروی هوایی اسرائیل در سال  ۲۰۰۷نابود شد نیز فعالیت داشته .در جریان حمله هوایی
اسرائیل به این تاسیسات ۱۰دانشمند تبعه کره شمالی کشته شدند.
«در اوایل دهه  ۱۹۹۰وزیر وقت خارجه رژیم صهیونیســتی سعی کرده با پیونگ یانگ
ارتباط برقرار کند و امیدوار بوده بتواند آنها را قانع کند که توافقهای تسلیحاتیشان را با
کشــورهای دشمن اسرائیل قطع کنند .در آن زمان این ایده که اسرائیل یک میلیارد دالر
سرمایه در اختیار کره شــمالی قرار دهد ،از سوی کره شمالیها مطرح شده است .با این
حال به گفته دیپلماتهای درگیر در این موضوع ،این تالش با مخالفت موساد و «اسحاق
رابین» نخست وزیر وقت اسرائیل که به پیونگ یانک اعتماد نداشته و نگران کره جنوبی و
آمریکا بودند ،روبه رو شده است».
به گزارش «وال استریت ژورنال» ،در ماه ژوئن «دونالد ترامپ» نشست مشترکی با کیم
جونگ اون رهبر کره شمالی داشت و هر دو کشور بر سر خلع سالح هستهای کره به توافق
رسیدند .با این حال روز یکشنبه «مایک پومپئو» وزیر خارجه آمریکا گفت« :کیم جونگ
اون » درخواستهای «گنگستر مانندی » از آمریکا داشته است.

خبر

خبر
محسن هاشمی در جمع خبرنگاران:

ارقام بدهی و طلب شهرداری از بنیاد تعاون سپاه مشخص است
ایلنا -رئیس شورای شهر تهران گفت :گزارشی از سازمان
بازرســی کل کشــور دریافت کردیم که یکی از شرکتهای
وابسته به نام رسا تجارت به شهرداری بدهکاری دارد و معاونت
مالی و اقتصادی شهرداری نیز گزارش را تایید کرده است.
رئیس شــورای شهر تهران در حاشــیه هفتاد و پنجمین
جلسه شــورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اطالعیه
بنیاد تعاونی سپاه اعالم کرده بود بنیاد تعاون سپاه بدهیای
به شهرداری تهران ندارد ،گفت :لزومی برای صحبت در این
خصوص نداریم .اعداد و ارقام بدهی مشخص است و شهرداری
مدعی داشتن طلب از یکی از ارگانهای وابسته به بنیاد تعاون
سپاه است.
وی ادامه داد :گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور دریافت
کردیم که یکی از شــرکتهای وابسته به نام رسا تجارت به

شهرداری بدهکاری دارد و معاونت مالی و اقتصادی شهرداری
نیز گزارش را تایید کرده است.
رئیس شورای شهر با اشاره به جلسه هماندیشی اعضای شورا
با شهردار که یکشنبه برگزار شد ،افزود :در آن جلسه در این
خصوص صحبت کردیم و قرار شد شهردار بررسیهای الزم
را انجام دهد .در هر صورت الزم است بنیاد تعاون شهرداری
تهــران در این خصوص باهم در آرامش صحبت کنند .در هر
صورت یک طلب مطرح است و باید به جای سیاسی کردن در
آرامش آن را پیگیری کنیم.
رئیس شورای شــهر در پاسخ به این سوال که آیا در مورد
طرح تحقیق و تفحص از شــهرداری که توســط تعدادی از
نمایندگان مجلس مطرح شده اطالعی دارد یا خیر افزود :من
از این موضوع خبر نداشته و شخصا هم درخواستی نکردم.

محمدجواد ظریف:

برای آزادی ایرانیان دربند از ظرفیت دیپلماسی استفاده می کنیم
ایرنا -وزیر امور خارجه گفت :دســتگاه دیپلماسی
بــرای آزادی ایرانیان دربند که بــه بهانه تحریم های
ظالمانه و نامشــروع در کشــورهای مختلــف به طور
غیرقانونی بازداشــت شــده اند از همــه ظرفیت های
حقوقی و دیپلماتیک استفاده می کند.
جمعــی از خانواده های زندانیــان ایرانی که به بهانه
تحریم های ظالمانه و نامشروع و بنا به درخواست دولت
آمریکا در کشورهای مختلف به طور غیرقانونی بازداشت
و زندانی شدند ،صبح امروز با وزیر امور خارجه دیدار و
در خصوص آخرین وضعیت پرونده آنان و پیگیری های
به عمل آمده گفتگو کردند.
در این دیدارها «محمد جواد ظریف» از صبر خانواده
هــای ایرانیان دربند تمجید کرد و ضمن بر شــمردن
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تالش ها و اقدامات حقوقی و دیپلماتیک به عمل آمده
در خصوص هر یــک از پرونده ها ،بر ادامه تالش های
دستگاه دیپلماسی تا آزادی این هموطنان تاکید کرد.
وزیــر امور خارجه با غیر قانونی و سیاســی خواندن
دســتگیری هــای انجــام شــده و تقاضــای بالوجه
اســترداد آنها به آمریــکا اظهار داشــت :وزارت امور
خارجــه با همه توان و ظرفیت هــای خود این پرونده
های بازداشــت که کامال نامشــروع و ظالمانه و نوعی
گروگانگیری برای باجگیری اســت را تا حصول نتیجه
پیگیری خواهد کرد.
در این دیدارهای جداگانه خانواده های این هموطنان
دربند ،گزارشــی از آخرین وضعیت پرونده ها و موانع
پیش رو ارائه کردند.

ایلنا -وزیر خارجه آمریکا در جریان ســفر به
امارات مدعی شــده تمرکز آمریکا بر ظرفیت مالی
ایران اســت و تهران باید بدانــد عواقب رفتارش،
سنگین و واقعی است.
به نقل از «اســکای نیوز»« ،مایک پومپئو» وزیر
خارجه آمریکا دیروز (سهشــنبه) در جریان ســفر
به امارات متحده عربی گفت :آمریکا میخواهد به
ایران نشــان دهد که اقداماتش هزینههای سنگین
واقعی برای آنها در پی خواهد داشــت .وی مدعی
شــده که تمرکز آمریکا بر ظرفیت مالی ایران برای
ادامه رفتارهای بدش است.
«پومپئــو» مدعی شــد« :این تحریمها متوجه
مــردم ایران نیســت و در عــوض ماموریتی برای
متقاعد کردن رژیم ایران است که بدانند رفتارهای
خصمانهشان غیرقابل قبول است».

ادعای وزیر جنگ صهیونیستها
آماده پذیرش حضور ایران در
هیچ جای سوریه نیستیم

ایلنا -وزیر جنگ اســرائیل مدعی شد :اسرائیل
آماده پذیرش حضور ایران در ســوریه نیست و هر
زمان هر ایرانی را تشخیص دهد ،اقدام خواهد کرد.
به نقل از «جروزالم پســت»« ،آویگدور لیبرمن»
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی بیاساس
مدعی شد« :اسرائیل به ایران اجازه سنگرسازی در
سوریه که به آنها توانایی حمله به سرزمین اسرائیل
را میدهد ،نخواهد داد».
وزیــر جنگ رژیــم صهیونیســتی در بازدیدی
کــه از بلندیهــای جوالن داشــت مدعی شــد:
« حضــور ایرانیها در ســوریه غیرمنطقی اســت
و مــا آماده پذیــرش حضور ایــران در هیچجای
سوریه نیســتیم و همانطور که شما پیش از این
نیز شــنیدهاید مــا علیه حضور ایران در ســوریه
اقدام خواهیم کرد».
لیبرمن مدعی شده که هر زمان حضور یک ایرانی
در سوریه را تشخیص دهیم ،اقدام خواهیم کرد.
وی ادعا کــرد « :هیچ فرقی بین عقبنشــینی
نیروهای ایرانی تا  ۴۰یــا  ۸۰کیلومتری مرزهای
اســرائیل وجود ندارد .اســرائیل شــاخصهایی را
شناسایی کرده که ایران و نیروهای مورد حمایتش
با کمک دولت اســد سعی در استقرار خودشان در
بلندیهای جوالن داشتند».
لیبرمــن مدعی شــد « :اقــدام به اســتقرار و
تاســیس زیرســاختهای تروریســتی بــا کمک
دولت اســد ،عالوه بر ایجاد نگرانی ،غیرقابل قبول
اســت و ما با تمــام قوا علیه هرگونه زیرســاخت
تروریســتی که در منطقه شناسایی کردهایم اقدام
خواهیم کرد».
وزیر جنگ رژیم غاصب صهیونیســتی همچنین
مدعی شد « :هر سرباز سوری که در منطقه حائل
وارد شــود ،جان خودش را به خطر انداخته است.
من به وضوح برای کماندوها و نمایندههای نیروهای
حافظ صلح سازمان ملل روشن کردم که اینجا هیچ
نیروی سوری اجازه ورود به منطقه حائل را ندارد و
همه سربازان سوری در منطقه حائل جان خودشان
را به خطر انداختهاند».
وزیر جنگ اســرائیل که به همراه برخی مقامات
وزارت جنگ برای سرکشــی از بلندیهای جوالن
به ایــن منطقه رفته بــود در اظهاراتی فریبکارانه
مدعی شد« :ما از مرزها بازدید کردیم و چادرهای
پناهجوهــای ســوری را دیدیم .ما آمــاده اعطای
هرگونه کمکهای بشــر دوســتانه هســتیم ولی
نمیخواهیم حضور این پناهجوها را در ســرزمین
خودمان داشته باشیم».

مهر تایید کروبی بر تصمیمات
اخیر شورای مرکزی اعتماد ملی

ایسنا -عضو دفتر سیاســی حزب اعتماد ملی
گفت :مهــدی کروبی در احــکام جداگانهای و بر
اساس رای اعضای شورای مرکزی ،روسای دفتر و
قائم مقام حزب اعتماد ملی را منصوب کرد.
حجت نظری گفت :دبیرکل حزب اعتماد ملی در
نامهای با اشاره به امضای  ۳۰عضو شورای مرکزی
اعتمــاد ملی ،الیاس حضرتی را به مدت دو ســال
بــه عنوان قائم مقام این حــزب تایید و از زحمات
حجتاالسالم منتجبنیا تقدیر کرد.
وی ادامــه داد :همچنین بر اســاس رای اعضای
شورای مرکزی ،انتصاب روسای دفاتر حزب اعتماد
ملی به مدت دو سال مورد تایید دبیرکل این حزب
قرار گرفت و رضــا نوروززاده به عنوان رئیس دفتر
اقتصــادی ،محمد جلیلیان بــه عنوان رئیس دفتر
حقوقی ،ســعداهلل نصیری قیداری به عنوان رئیس
دفتر فرهنگی ،رحیم ابوالحســنی به عنوان رئیس
دفتر سیاسی ،محمد رئوف قادری به عنوان رئیس
دفتر اجتماعی و اســماعیل گرامیمقدم به عنوان
سخنگوی حزب اعتماد منصوب شدند.
انتخــاب قائم مقام ،ســخنگو و روســای دفاتر
اعتمادملی در جلســه روز  15تیر شورای مرکزی
اعتماد ملی انجام شــد که برگزاری این جلســه و
تصمیمات گرفته شــده مورد اعتراض منتجب نیا
قرار گرفــت و او در نامه ای به اعضای اعتمادملی،
اعالم کرد که هیــچ تغییری در ارکان حزب انجام
نشده است.

