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روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت امــور خارجه با 
یادآوری مخالفت هــای اتحادیه اروپا با 
تحریم ها و قوانین فراسرزمینی گفت: 
ادعاهای لنــدن درباره توقیف نفتکش 
حامل نفت ایران به لحاظ حقوقی قابل 
اعتنا نیست و از انگلیسی ها می خواهیم 

هر چه زودتر این نفتکش را رها کنند.
سیدعباس موسوی در گفتگو با ایرنا 
با نادرســت خواندن ادعای انگلیس 
درباره مقصد نفتکش گریس تصریح 
کرد: همانطور که قباًل هم گفته ام این 
نفتکش نمی تواند در بنادر سوریه پهلو 

بگیرد زیرا یک سوپرتانکر است. 
از سوی دیگر، سوال ما از انگلیس این 
اســت که مگر جمهوری اسالمی ایران 
تحت تحریم اتحادیه اروپــا قرار دارد؟ 
مگر اروپا ما را تحریم نفتی کرده است؟ به 
فرض آنکه این نفتکش به سوریه می رفته 
است، مگر آنها نبودند که ادعا می کردند 
ما قوانین مان فراسرزمینی نیست و علیه 
دیگر کشورها اعمال نخواهیم کرد؟ آنها 
همیشه منتقد این موضوع بوده اند ولی 

چطور شده است که اکنون خود به بهانه 
نقض تحریم های سوریه، این کار را انجام 

می دهند.
نکته قابل تامل در مواضع اسپانیا

وی ادامه داد: هم اســناد و مدارک 
وهمچنیــن تناقضات انگلیســی ها 
نشان می دهد که حرف لندن به لحاظ 
حقوقی چندان قابل اعتنا و توجه نیست 
مگر اینکه آنها تحت تاثیر آمریکایی ها 
بخواهند وارد بــازی خطرناک و ناپیدا 
شوند که ما توصیه نمی کنیم در شرایط 
کنونی، آنها وارد چنین بازی ای شوند. 
کماکان از آنها می خواهیم هرچه زودتر 
این نفتکش را رها کنند زیرا این کار به 

سود همه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
واکنش وزارت امور خارجه اســپانیا به 
اقدام نیــروی دریایــی ارتش انگلیس 
در توقیف نفتکش حامــل نفت ایران 
در جبل الطارق هم خاطرنشــان کرد: 
مــا وارد اختالفات ســرزمینی میان 
انگلیس و اسپانیا در منطقه جبل الطارق 

 نمی شویم اما اسپانیا تاکنون موضع بدی 
نداشته است. 

اینکه سرپرست وزارت امور خارجه 
اسپانیا گفته اســت که انگلیسی ها به 
درخواست آمریکایی ها به توقیف نفتکش 
اقدام کردند، نکته قابل توجهی است و 
جمهوری اسالمی ایران نیز بر این نکته 
حساب کرده و در محاسبات خود دخالت 

می دهد.
پاسخی به پیشنهاد معاهده 
عدم تعرض دریافت نکرده ایم

ســخنگوی وزارت خارجه درباره 
واکنش کشــورهای عربی به پیشنهاد 
ایران مبنی بر امضای پیمان عدم تعرض 
گفت: پاسخ رسمی از سوی کشورهای 
عربی به این پیشنهاد دریافت نکردیم 
ولی به صورت غیررسمی از طریق برخی 
از اشخاص یا تینک تنکها بدشان نمی آید 
که جزییات این پیشنهاد را بدانند. یک 
سری سواالت پرسیده شد که پاسخ ما 

به آنها داده شد.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 

کشوری عربی برای کاهش تنش میان 
ایران و آمریکا پیش قدم شــده است؟ 
تصریح کرد: بله؛ برخی کشورهای عربی 
مانند عــراق، عمان و قطر بــا توجه به 
نگرانی های ایجاد شــده سعی کردند با 
مواضع ایران آشنا شــده و دیدگاه ما را 
درخصوص تحوالت اخیــر بدانند. در 
این راستا، هم در سفرهایی که ما به این 

کشورها داشــته ایم و هم سفرهایی که 
آنها به تهران داشته اند، دیدگاه هایمان با 
شفافیت به آنها گفته شد. وی با بیان اینکه 
امضای پیمان عدم تعرض به سود کسانی 
که به دنبال تنش در منطقه هســتند، 
نیست، عنوان کرد: آنها سعی خواهند 
کرد که به لطایف الحیل جلوی این گونه 
ابتکارات را بگیرند اما جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرده و آماده است هر وقت آنها 
بخواهند با کشورهای منطقه وارد مذاکره 
شود. حاضریم از هر جایی که آنها حاضر 
هستند شروع کنیم. اگر مایل هستند 
درباره اختالفات صحبت کنیم، اگر مایل 
هستند درباره اشتراکات صحبت کنیم، 
آمادگــی داریم هرچند اعتقــاد داریم 
اشتراکات ما بیشتر از اختالفات ماست و 
می تواند مبنای هرگونه رایزنی، گفت وگو 

و مذاکره باشد.
بورل را مثبت می بینیم

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و 
رسانه ای وزارت امور خارجه در بخش 
دیگری از گفتگوی خود درباره انتخاب 
جوزف بورل به عنوان نامزدی تصدی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
ابراز داشــت: این یک انتخاب داخلی 
اتحادیه اروپا است که ما به آن احترام 
می گذاریم. امیدوار هستیم اقدامات 
مثبتی که توســط خانم موگرینی در 
طول این سال ها انجام می شد، توسط 
ایشان پیگیری شــود و اگر نقصان و 
نقاط ضعفی هم وجــود دارد، آنها را 

مدنظر قرار دهد. 
وی در پاسخ به این ســوال که آیا 
از زمان انتخاب بــورل به عنوان نامزد 
تصدی مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا گفت وگویی از ســوی 
ایران با وی انجام شــده اســت؟ بیان 
کرد: آقای ظریف در یکی، دو سفری 
که بــرای شــرکت در اجالس های 
مختلف داشته اند، با آقای بورل دیدار و 
گفت وگوهایی داشتند؛ ما در مجموع 

ایشان را فرد مثبتی می دانیم.

احتمال انتشار کتاب نامه های 
ظریف به موگرینی

موســوی دربــاره نامــه ظریف به 
موگرینــی نیز گفت: ظریــف از زمانی 
کــه برجــام نهایــی و اجرایی شــد، 
نامه نگاری هایی را با مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا آغاز کرد زیرا آمریکا 
حتــی در دولت قبــل و در همان اوایل 
هم بدعهدی هایی را داشت. اولین نامه 
آقای ظریف به خانم موگرینی به عنوان 
مسئول هماهنگ کننده برجام در سال 
۲۰۱۶ نوشته شد و تاکنون حدود ۱۸، 
۱۹ نامه به مناسبت های مختلف نوشته 

شده است.
وی با بیان اینکه در هر کدام از این 
نامه ها، موارد نقض برجام و همچنین 
اشــکاالت و موانع اجرای آن، تشریح 
شده اســت، اظهار داشت: این نامه ها 
جز اخبار آن، چیزی منتشــر نشــده 
اما احتمال دارد دکتــر ظریف بعدها 
آنها را در قالب کتاب منتشر کنند. اگر 
این کار صورت بگیــرد، افکارعمومی 
می بیند ایشــان چگونه بــا صالبت و 
اقتــدار از منافع ملی کشــور و برجام 

دفاع کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه:

انگلیس هرچه زودتر نفتکش ایران را رها کند

خبر

روابط عمومــی نیــروی زمینی ســپاه در 
اطالعیه ای از گلوله باران مقرهای تروریســت ها 
در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران و 
هالکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها 

خبر داد.
به گــزارش  ایســنا، در پی تحــرکات اخیر 
تروریســت های تحت حمایت استکبار جهانی 
در مناطقی از غرب و شــمال غرب کشــور ضد 
امنیت و آرامش ملت ایران، روابط عمومی نیروی 
زمینی ســپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: »در پی 
اقدام تروریستی روزهای اخیر گروهک های ضد 
انقالب و تحت حمایت استکبار جهانی در مناطقی 
از غرب و شمال غرب کشور و به شهادت رساندن  
شهید ســرافراز و دالور »حاصل احمدی« و دو 
تن از پاسداران غیور اسالم و تالش مذبوحانه در 
برهم زدن امنیت استان های آذربایجان غربی و 

کردستان، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در ادامه هشــدارهای قبلی کشورمان 
به اقلیم کردســتان عراق مبنی بر جلوگیری از 
استفاده گروهک های تروریستی از مناطق حاشیه 
مرزهای مشترک با جمهوری اسالمی ایران برای  
فعال کردن مقرها برای آموزش، ســازماندهی و 
گسیل تیم های تروریستی در نفوذ از مرز و انجام 
اقدامات تروریستی و ضد امنیتی در میهن اسالمی 
ما و بی توجهی و مسامحه در این خصوص ، از روز 
چهارشــنبه) ۱۹ تیرماه ( مقرهای فعال و محل 
استقرار و آموزش گروهک های تروریستی ضد 

انقالب در این مناطق را هدف قرار داد.«
»در این عملیات که توسط واحدهای موشکی، 
پهپــادی و توپخانه نیروی زمینی ســپاه انجام 
پذیرفــت، مراکز فعال تروریســت ها هدف قرار 
گرفت وعالوه بر انهدام آنها،  شمار زیادی از عناصر 

تروریستی به هالکت رسیده و یا زخمی شده اند 
که اطالعات تکمیلی متعاقبا به آگاهی ملت شریف 

ایران رسانده خواهد شد.«
در اطالعیه نیروی زمینی سپاه تصریح شده 
است: »با اشــراف اطالعاتی و شــناخت دقیق 
یگان های اطالعاتی و عملیاتی از نقاط و محل های 
استقرار تروریست های مزدور، اهداف مورد نظر به 
دقت مورد اصابت قرار گرفته و  مراحل عملیات نیز 

تصویربرداری و مستندسازی شده است.«
هشدار درباره سوء استفاده از روستاییان 

این اطالعیه در پایان با پرده برداشتن ازتالش 
تروریست ها در اســتفاده از روستاییان به عنوان 
سپر انسانی و درخواســت مجدد از مردم شریف 
کردستان عراق مبنی بر فاصله گرفتن از محل های 
استقرار گروهک های تروریستی و طرد آنان تاکید 
کرده اســت: »همان گونه که بارها تصریح شده 

است، امنیت ملی و حفظ آرامش و آسایش ملت 
ایران به ویژه مردم عزیز و غیور استان های مرزی 
خط قرمز نیروهای مسلح کشــور به ویژه نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده و در 
این خصوص هیچ مالحظه و مرزی را نمی شناسد 
و تروریست ها را در هر سوراخی که خزیده باشند 
به سزای اعمال ننگین و جنایتکارانه شان خواهند 
رساند، همچنین از اقلیم کردستان عراق انتظار 
می رود با جــدی گرفتن هشــدارها و تذکرات 
جمهوری اسالمی ایران، بیش از این اجازه ندهد 

سرزمین خود به پناهگاه و محل آموزش، تربیت 
و سازماندهی تروریست ها برای ارتکاب جنایات 
تروریســتی و به مخاطره انداختن امنیت پایدار 

کشورمان تبدیل شود.«
گفتنــی اســت، روز چهارشــنبه )۱۹ تیر( 
رزمندگان قرارگاه نجف اشــرف نیروی زمینی 
سپاه، یک تیم تروریستی که قصد نفوذ به کشورمان 
از طریق مرزهای غربی را داشت در منطقه عمومی 
جوانرود منهــدم و 5 تروریســت آن را به هالک 

رساندند.

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه اعالم کرد؛

گلوله باران مقر تروریست ها در کردستان عراق
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رویترز:
 آمریکا فعال  ظریف را 

تحریم نمی کند
به گزارش رویترز، دو منبع مطلع روز پنج شنبه 
گفتنــد که آمریــکا تصمیم گرفته اســت فعاًل 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را تحریم 
نکند و این می تواند نشانه ای باشد که واشنگتن 
ممکن است دری برای دیپلماسی گشوده باشد. 
یک منبع مطلع به شرط فاش نشدن نامش گفت: 
»آدم های معتدل غالب شدند. ما دیدیم که ]این 
اقدام[ لزوماً کارآمد نیست.« وی افزود که مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا با تحریم ظریف »در 
حال حاضر«، مخالفت کرده است. انتظار می رود 
که ظریف هفته آینده در نشستی در سطح وزیران 
در سازمان ملل شرکت کند که آمریکا به همین 

منظور ملزم خواهد بود تا به ظریف ویزا بدهد.
    

واکنش وزیر دفاع به تهدید 
اخیر نتانیاهو

امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع تهدید اخیر 
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس را مصداق آشکار 
و صریح نقض بند 4 ماده ۲ منشورسازمان ملل 
متحد درعدم تهدید و توســل به زور علیه سایر 
کشورهای عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت: 
»هر دشمنی در هر سطحی قصد تجاوز به حریم 
و تمامیت ارضی کشور مقدس جمهوری اسالمی 
ایران را داشته باشد با پاسخ قاطع، دندان شکن 
و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.« بنیامین 
نتانیاهو چنــدی پیش در بازدید از اســکادران 
جدیدترین جنگنده های نسل پنجمی اف-35 
ایران را با این نســل از جنگنده ها تهدید کرده و 
گفته است: »ایران باید به یاد داشته باشد که این 
هواپیماها می توانند در هر نقطه از خاورمیانه، از 

جمله ایران و سوریه پرواز کنند.«
    

روایت ظریف از تالش 
فرانسوی ها برای حفظ برجام

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در 
گفت وگو با شبکه المیادین لبنان در مورد تالش های 
مقامات فرانســه برای حفظ توافق برجام گفت: 
فرانسوی ها تالش می کنند که آمریکا تحریم های 
خود علیه ایران را کنار بگذارد، ولی موفقیت آن ها 
در این راستا منوط به میزان همکاری آمریکایی ها 
است. وی افزود: فرانســوی ها گفته اند که در این 
مسئله میانجی نیســتند، بلکه همه تالش خود را 
]برای حفظ برجام و انتفاع ایران از مزایای اقتصادی 
این توافق[ به کار می گیرند و ما هم از هرگونه تالشی 

جهت کاهش تنش استقبال می کنیم.
    

رایزنی الوروف و هایکو ماس 
درباره ایران 

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس، 
ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه در کنفرانســی خبری گفت که سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روســیه ۱۸ ژوئیه در 
شهر بن آلمان با هایکو ماس، همتای آلمانی خود 
دیدار و درباره مسائلی ازجمله رویدادهای ایران و 

سوریه رایزنی خواهند کرد.
    

حاشیه ای برای شورای نگهبان
روز پنجشنبه خبری مبنی بر حذف گزارش 
شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۸۸ در برخی رسانه ها منتشر شد. در همین 
راستا اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان دیروز 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که این خبر صحت 
ندارد، بلکه به دنبال طراحی نسخه جدید پایگاه 
اطالع رسانی شورای نگهبان و انتقال کامل اخبار 
از نسخه قبلی و راه اندازی آزمایشی نسخه جدید 
ممکن است کاربران با مراجعه به اخبار با پیغام 
خطا مواجه و به نسخه جدید هدایت شوند که در 
این صورت کاربر می تواند با جستجوی عنوان خبر 
در سایت جدید به خبر مورد نظر دسترسی پیدا 
کند. در پایان این اطالعیه آمده: الزم به ذکر است 
خبر »گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون 
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری« نیز با کد 

)۱3۲۲( در دسترس مخاطبان قرار داد.
    

درخواست 9 حزب سیاسی 
برای برکناری عیسی کالنتری

فارس نوشــت که ۹ حزب سیاسی از جمله 
حزب اتحاد ملی ایران، حزب مردمی اصالحات، 
حزب ترقی، حزب ثقلین، سازمان رهروان فردا، 
حزب فرزندان ایران، حزب مهستان ایران، حزب 
وحدت ایران اســالمی و حــزب همدلی مردم 
تحول خواه )همت( طی نامه ای به رئیس جمهوری 
از وی خواسته اند تا عیسی کالنتری رئیس سازمان 

محیط زیست را برکنار کند.

جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کرده و آماده است 

هر وقت کشورهای عربی 
منطقه بخواهند با آنها وارد 
مذاکره شود. حاضریم از هر 
جایی که آنها حاضر هستند 

شروع کنیم. اگر مایل 
هستند درباره اختالفات 
و اگر می خواهند درباره 

اشتراکات صحبت کنیم؛ 
هرچند معتقدیم اشتراکات 

ما بیشتر از اختالفات 
ماست 

از نامه های ظریف به 
موگرینی جز اخبار آن، 
چیزی منتشر نشده اما 

احتمال دارد دکتر ظریف 
بعدها آنها را در قالب 

کتاب منتشر کنند. اگر 
این کار صورت بگیرد، 
افکارعمومی می بیند 

ایشان چگونه با صالبت و 
اقتدار از منافع ملی کشور و 

برجام دفاع کرده است

دومینوی استعفای ائمه جمعه این بار به بندرعباس رسید تا 
امام جمعه این شهر به دلیل آنچه کهولت سن عنوان شده بود از 
این جایگاه کنار رود. آیت اهلل نعیم آبادی پس از ۲۹ سال از امامت 
جمعه بندرعباس از این سمت کنار می رود تا اسم او نیز در لیست 
امامان جمعه مستعفی قرار گیرد. او حتی در نامه استعفای خود 
خواستار کناره گیری ائمه جماعات مسن شده بود تا تریبون به 

دست جوانتر داده شود.
استعفا بعد از سفر جنجالی به انگلیس

به گزارش خبرآنالین، طی دو ســال اخیر چندین بار خبر 
استعفای امامان جمعه رسانه ای شده است. بهمن ماه ۹۷ بود 
که آیت اهلل محمود موســوی جزایری، امام جمعه خوزستان 
بعد از جنجال ســفرش به انگلســتان برای مداوای بیماری، 
نامه اســتعفایش را امضا و به علت کهولت سن و بیماری از این 

ســمت کناره گیری کرد. چند روز بعد، امام جمعه زاهدان هم 
علت اســتعفایش را تفکر زیبای مقام معظم رهبری مبنی بر 
جوان گرایی عنوان کرد و از این سمت کنار نشست. اما دومینوی 
استعفای امامان جمعه مربوط به همین چند مورد نمی شود؛ 
بلکه از دو سال پیش درست در سالگرد اولین نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل طالقانی  سریال استعفاها از کرمان آن هم به 
دلیل کهولت سن آغاز شد. مرداد ۹۶ سیدیحیی جعفری امام 
جمعه کرمان و علی رضایی امام جمعه بیرجند به فاصله چند 
روز استعفا دادند. البته پیش از آن هم خرداد سال ۹۶، آیت اهلل 
مجتهد شبستری، نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و از 
اعضای ارشد جامعه روحانیت مبارز به  دلیل بیماری، جای خود را 
به »حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم«، داد.

استعفای یکباره آیت اهلل جنتی
در این میان جنجالی ترین اســتعفا مربوط به اســتعفای 
آیت اهلل جنتی از نمــاز جمعه تهران بود که بعد از ۲5 ســال 
روزهای آخر سال ۹۶ نامه استعفایش را تقدیم رهبری کرد و با 
این سمت خداحافظی کرد. ۹ اردیبهشت ۱3۹۷هم امام جمعه 
شیراز در نامه ای به مقام معظم رهبری استعفای خود را اعالم 
کرد. امام  جمعه شیراز به  دلیل کسالت و بیماری چندین بار در 
بیمارستان بستری شده  بود. او در بخشی از نامه ای که خطاب 
به مقام معظم رهبری نوشته، عنوان کرده بود: »فاستقم کما 
امرت« باعث شد در این 4۰ سال ضمن احیای حوزه های علمیه 
در دو استان محل مأموریت )فارس و بوشهر( و منسجم  نمودن 
امور طالب و اساتید و روحانیت معظم مناطق، تالش برای کسب 
رضای خالق، خدمت به مخلوق و عمل به تکلیف به چیزی حتی 
بیماری شدید، توجهی ننمایم؛ لیکن اینک ناخوشی و ضعف 
شدید جسمانی بر من غالب گشته و مانع از انجام فرائض محوله 
شده است، فلذا از آن رهبر معظم کسب اجازه و رّد امانت دارم.« 

استعفا به خاطر خسته شدن از فضاسازی ها
خــرداد ۹۷ هم حجت االســالم جعفر محســن زاده، 
امام جمعه نظرآباد اســتعفا داد. مهرماه همان ســال هم 
حجت االسالم محمد نقی لطفی، امام جمعه ایالم و نماینده 
ولی فقیه در استان طی نامه به مقام معظم رهبری استعفای 
خود را اعالم کرد. این استعفا مدتی بعد از جنجال ها بر سر 
پرادو سوار شدن این امام جمعه صورت گرفت. البته لطفی 
برخالف دیگر ائمه جمعه که علت استعفایشــان را کهولت 
ســن بیان می کردند او علت را  خسته شدن از فضاسازی ها 
عنوان کرد و گفت: »واقعا خسته شده بودم. علت خستگی 
جوســازی هایی بود که علیه بنده در این مسئولیت مطرح 
کرده بودند که باعث شد از این سمت استعفا دهم مبادا در 
جهت حواشی و ایجاد جوســازی ها علیه بنده، خدشه ای 
به جایگاه رهبر معظم انقالب اســالمی وارد شود؛ نظیر آن 
مسئله خودرو که همه آن دروغی بود که در فضای مجازی 

درست کردند.«

۱۰ خداحافظی با تریبون نماز جمعه طی دو سال؛

دومینوی استعفای ائمه جمعه به بندرعباس رسید 


