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سیاسی

احتمال جنگ میان ایران و آمریکا وجود ندارد

وزیر دفاع قطر احتمال وقوع جنگ میان ایران و آمریکا را رد کرد.به گزارش ایلنا به نقل
از خبرگزاری فرانسه ،خالد بن محمد العطیه وزیر دفاع قطر در مورد احتمال جنگ میان
ایران و آمریکا گفت :من احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا را رد میکنم علیرغم
باال بودن تنشها در منطقه ،پیشبینی نمیکنم که در آینده جنگی میان ایران و آمریکا رخ
دهد.وی در ادامه گفت :در واقع وقوع جنگ به نفع هیچکدام از طرفها نیست.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

امت صبــور ،مؤمن و والیتمدار ایران
اسالمی در همین بحبوبه تهدید و تحریمها
با تمام قوای خود عزت و پیشــرفتها را
نصیــب خود کرد و به دشــمنان وانمود
کرد که ما تا پای جان در حفظ استقالل،
آزادی و نظام اسالمی پای کار هستیم.
0938...
با سالم .در این دو روزی که از دکتر
احمدی نژاد حــرف زدین بنده به عنوان
یک روســتایی که عاشــق احمدینژاده
روزنامه شــما رو خریدم و خوندم روزنامه
خوبــی به نظــرم میاد ،امیــدوارم کمی
مهربانتــر از محبوبترین شــخصیت
سیاسی کشور یاد کنین چون وقتی بعضی
وقتها نســبت به احمدی نژاد بیانصافی
میشــه دل هر عدالت طلبی به درد میاد.
با تشــکر از روزنامه خوبتون رضا ناکامی
هستم از رشت روستای سده.
0911...
سالم .گله شدید دارم از دانشگاه علوم
پزشکی گیالن و وزارت بهداشت که حق
و حقوق کارکنان بیمارســتانهای استان
گیالن رو یک ساله نگه داشتند و پرداخت
نمیکننــد؟! مگه یــه کارمند معمولی و
پرستار ســاده چقدر حقوق میگیره که
شــما اون رو هم  11ماهــه اضافهکار و
کارانــهاش رو ازش دریغ میکنید؟! چرا
پاســخگوی اشتباهات و ســهل انگاری
خودتون نیســتید؟! چرا حق و حقوقها
داده نمیشه؟!
0938...
ســام .از گروه گزارش و خبرنگاران
آفتاب یزد میخوام سری به سراوان رشت
بزنند .روستایی که با وجود هوای پاک و
سرسبز شمال بوی زباله باعث شده همه
از اونجا فراری بشــن .دپوی زباله سراوان
وحشــتناکه و باعث گسترش بیماریها
میشه؟! مدتهاست که قراره سراوان رشت
رو مسئوالن ملی و محلی سروسامان دهند
اما در عمل "هیچ" نصیب مردم اون اهالی
شده .خواهشم اینه حتما گزارش بگیرین.
0911...
با عرض ســام بــی پایان".حجاب
وعفــاف" ،قویتریــن ســاح و محافظ
مدافعانــه در برابــر آمــاج حمــات
فریبخوردگان وسوسههای شیطان لعین
و رجیم است.
0938...
به عزیــزان وزارت کار ،رفاه و تأمین
اجتماعی پیشــنهاد میدهیم با توجه به
افزایش فوق العاده زیاد قیمت مســکن و
کرایه و پول پیشها که فشــار سنگینی
رابرای مستأجران تحمیل کرده است ،برای
مرهم دل افراد بیمه شده باألخص تأمین
اجتماعی ،با افزایش میزان حق مسکن در
حقوقهای دریافتی آنان ،خدمتی هر چند
کوچک در حقشان ماندگار نمایند.
0938...
با سالم .روزنامههای شرق و آرمان در
تاریخ 16مهر مطالبی از آقایان حجاریان و
تاجیک چاپ کرده بودند تقاضا دارم شما
هم مصاحبهها و دیدگاههای نامبردگان و
افراد مشابه را به چاپ برسانید .قبال مطالب
تحلیلی روزنامه بیشتر بود ولی چند سالیه
بیشتر جنبه خبری پیدا کرده.
0916...
حمایت از دین الهی ،حرکتی جهادی
برای نشــر و ترویج دستورات و حیانی و
اجرای احــکام مقــدس و هدایتبخش
صادره از پروردگار عالمیان و منان است.
تالش برای زنده نگه داشــتن روح ایمان
بندگان الهی در جامعــهای که به مثابه
کشــتی میماند در واقع نجات خودمان
نیز اســت چون همه ما از سرنشینان این
کشتیهستیم.
0938...
ســال تحصیلی جدید در حالی آغاز
شده است که طرح تحول نظام آموزشی در
مدارس و دانشگاهها اجرا و به اتمام نرسیده
است .حذف و اضافه شدن برخی رشتههای
مازاد و مطابقت با جنسیت و اعمال تغییر
و تحول در کتب علوم انسانی و مطابقت با
دستورات اسالمی از مواردی هستند که در
صدر برنامهها قرار گرفته شدهاند اما بدون
عمل .مسلماً این مسکوتماندنها به صالح
و آینده ساز نخواهد بود.
0938...
پیامها در صفحات 11 - 6 - 2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

خبر

طرحفرانسوی«فرابرجام»
برای نجات برجام
لودریان :امروز برای هر دو طرف
مهم است که این فرصت
برای مذاکره را غنیمت بشمارند

«ژان ایو لودریان» ،وزیر امور خارجه فرانسه
در مصاحبهای که سهشــنبه منتشــر شده
درباره طرح کشــورش بــرای نجات توافق
هستهای برجام و میانجیگری میان ایران و
آمریکا اظهارنظر کرده است.
لودریان در این مصاحبه با روزنامه «فیگارو»
برخی مطالبــات فراتر از «برجــام» ،مانند
مذاکرات منطقهای بــا ایران و آینده توافق
هســتهای بعد از سال  ۲۰۲۵را هدف طرح
ابتکاری رئیسجمهور کشورش برای نجات
توافقی دانســته که ایران به مفاد آن پایبند
بوده است.
به گــزارش فارس ،لودریان در این مصاحبه
در پاسخ به این سوال که آیا طرح «امانوئل
ماکــرون» ،رئیسجمهور فرانســه با ایران
«مرده اســت» ،گفت« :در بیاریتز و بعدا ً در
نیویورک ،رئیسجمهور فرانســه ابتکاراتی
برای تنشزدایی و تعیین مالکهای توافق
میان دونالد ترامپ و حســن روحانی انجام
داد».
او در ادامه درباره طرح فرانسه گفت« :هدف
از آن ،متفاعــد کــردن ایران بــه پایبندی
دوباره به تعهدات خود در توافق هســتهای
وین ،آغــاز مذاکراتی بــرای رایزنی درباره
بحرانهــای منطقه و بحث دربــاره آینده
توافق بعد از سال  ۲۰۲۵است».
لودریــان ،در مصاحبه با لوفیــگارو درباره
بخش دیگری از مفاد طرح فرانســه گفت:
«همزمان ،تحریمهای آمریکا هم به تدریج
رفع میشــوند و ایران میتواند درآمدهای
نفتی خودش را داشــته باشد .این مالکها
هنــوز هم پابرجا هســتند اگرچــه فضای
سیاســی تنگتر شــده ،چون ایران تهدید
کرده که قصد دارد از اوایل نوامبر از ســایر
تعهدات برجامی خودش عقبنشینی کند».
«لودریان همچنیــن گفت« :امروز برای هر
دو طرف مهم اســت که ایــن فرصت برای
مذاکــره را غنیمت بشــمارند ،در غیر این
صورت ،فشــارها با گذشــت زمان تشدید
میشود و خطر بروز تنشهای کنترلنشده
افزایش پیدا میکند ،در حالی که هیچکدام
از بازیگران این بحــران ،به خصوص ایاالت
متحده و ایران این را نمیخواهند».

بین الملل
برایان هوک:

آماده مذاکره با تهران هستیم

«برایان هوک» ،نماینده آمریکا در امور ایران،
در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنای
این کشور حاضر شد .به گزارش ایلنا به نقل
از پایگاه اینترنتی شــبکه تلویزیونی ســی-
اسپن ،وی در نطق خود در برابر سناتورهای
آمریکایی مدعی شد« :دولت آمریکا در حال
اجرای کارزاری بیســابقه از فشار حداکثری
علیه ایران در راســتای دستیابی به دو هدف
عمده است؛ نخســت محروم کردن ایران از
منابع مالی الزم برای حمایت از فعالیتهای
بیثباتکننده خود و دوم ،کشاندن ایران پای
میز مذاکره جهت رسیدن به توافقی جامع».
هوک همچنیــن مدعی شــد»:دولت ایران
اســتراتژی خود را تغییر نداده است و منافع
آمریــکا را هدف قرار میدهد .آبه نخســتین
نخســتوزیر ژاپن بود که به ایران سفر کرد
و ایران سیاســتهای صلحجویانه ژاپن را رد
کــرد و یک نفتکش ژاپنــی در خلیج فارس
منفجر شــد .گرچه رئیسجمهوری آمریکا و
وزیر خارجه بارها و بارها گفتهاند که حاضرند
با مقامهای ایران دیدار کنند .دولت ما آماده
گفتوگــو و مذاکره و ایجــاد توافقی جدید
است».
وی در پاســخ به این ســوال که آیا ایران در
منطقه دست به دزدی نفتکش زده و به آنها
حمله کرده است ،ادعا کرد« :آنها قطعا چنین
کردهاند .حدود برجام را زیر پا گذاشــتهاند».
هوک گفــت :تصمیم ترامپ درباره ســوریه
تاثیــری بر رویکرد ما در زمینــه ایران ندارد.
رویکرد ما این اســت که تمام نیروهای ایران
باید از سوریه خارج شوند .برایان هوک با بیان
اینکه تمرکز ما بر مسائل هستهای باعث شد که
حواس ما از مسائلی چون حقوق بشر و برنامه
موشکی پرت شود ،گفت :اگر بتوانیم با ایران
گفتوگو کنیم و به توافق برســیم ،حاضریم
تمام تحریمها را لغو کنیم و ایران را به جامعه
جهانی بازگردانیم .حتــی در زمان برجام نیز
شماری از تحریمها علیه ایران برجا بود .اما ما
حاضریم این تحریمها را به طور کامل برداریم.

aftab.yz@gmail.com

تحقیقاتاستیضاحترامپ
به حالت تعلیق درآمد
این تصمیم در حالی اعالم شــده که دونالد ترامپ و همپیمانان جمهوریخواهش
فشارهایشــان را بر پلوسی به منظور برگزاری رایگیری رسمی بر سر آغاز رسمی
تحقیقاتاستیضاحافزایشمیدهند.آنهامعتقدندچنیناتفاقیبهجمهوریخواهان
قدرت و نفوذ بیشتری در این فرآیند از جمله قابلیت مربوط به صدور فراخوان برای
شاهدان خودشان را میدهد

نانسی پلوسی در صحبتهایی بعد
از نشستهایش با رهبران حزب
دموکرات و کلیت نمایندگان این
حزب اعالم کــرد ،این رایگیری
برای اعالم آغاز تحقیقات رسمی
اســتیضاح دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا برگزار نخواهد شد.
با این حال دستیاران دموکراتها
تاکید کردنــد همچنان وضعیت
مربوط به استیضاح دونالد ترامپ
قطعیــت پیدا نکرده و پلوســی
ممکن است زمانی از این تصمیم
خود برگردد و چنین رایگیری را
برگزار کند

رئیــس مجلــس نمایندگان آمریــکا اعالم کرد
بــا رایگیــری در صحــن این مجلس بر ســر
آغاز تحقیقات رســمی برای اســتیضاح دونالد
ترامپ مخالف بــوده و فع ً
ال این رایگیری انجام
نخواهد شد .به گزارش ایســنا ،به نوشته پایگاه
هیل ،این تصمیم نانسی پلوسی ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا بعد از آن اتخاذ شد که رهبران

رجب طیــب اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیه
هنگام بازگشــت از جمهوری آذربایجان درباره
عملیات "چشــمه صلح" در شمال سوریه اظهار
کرد :در پاسخ به پیشنهاد دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا بــرای آتشبس و میانجیگری
گفتم که ما هرگز نمیتوانیم آتشبس اعالم کرده
و با یک "گروه تروریستی" وارد مذاکره شویم .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،وی
افزود" :گروه تروریســتی" پ.ی.د (حزب اتحاد
دموکراتیک) و ی.پ.گ (یگانهای مدافع خلق
کرد) مواضع خود را به سرعت از دست میدهند.
آنها به ما فشــار میآورند تا عملیات را متوقف
کنیــم .آنها در مورد تحریمهــا بیانیهها صادر
میکنند .هدف ما مشخص است .هیچ نگرانیای
از بابت تحریمها نداریــم .اردوغان ادعا کرد :ما
در روز هفتم عملیات "چشمه صلح" هستیم .این
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دموکراتها بعد از بازگشتشــان به واشنگتن در
پی یک تعطیالت دو هفتهای ،به ســراغ اعضای
فراکســیونهای مختلفشــان رفت ه تــا میزان
حمایت از برگزاری ایــن رایگیری را در حزب
دموکرات بسنجند.
نانســی پلوســی در صحبتهایــی بعــد از
نشستهایش با رهبران حزب دموکرات و کلیت
نماینــدگان این حزب اعالم کرد ،این رایگیری
برای اعالم آغاز تحقیقات رسمی استیضاح دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا برگزار نخواهد شد.
با این حال دســتیاران دموکراتها تاکید کردند
همچنــان وضعیت مربوط به اســتیضاح دونالد
ترامــپ قطعیت پیــدا نکرده و پلوســی ممکن
است زمانی از این تصمیم خود برگردد و چنین
رایگیری را برگزار کند .پلوسی به خبرنگاران در
یک نشســت مطبوعاتی در محل کنگره آمریکا
گفــت :فع ً
ال الزامی برای آن که ما این رایگیری
را داشــته باشیم ،نیست بنابراین در مقطع فعلی
ما این رایگیری را انجام نخواهیم داد.
این تصمیم در حالی اعالم شده که دونالد ترامپ
و همپیمانــان جمهوریخواهش فشارهایشــان
را بر پلوســی به منظــور برگــزاری رایگیری
رسمی بر سر آغاز رســمی تحقیقات استیضاح

افزایش میدهند .آنها معتقدند چنین اتفاقی به
جمهوریخواهان قدرت و نفوذ بیشــتری در این
فرآیند از جمله قابلیت مربوط به صدور فراخوان
برای شــاهدان خودشان را میدهد .پیش از این
نانسی پلوسی تا چندین ماه حتی در مقابل آغاز
تحقیقات مقدماتی بر سر استیضاح دونالد ترامپ
نیز مقاومت میکرد و نگران خســارات سیاسی
بالقوه این فرآیند برای حزب دموکرات بود.
با این حال ماه گذشته میالدی بعد از باالگرفتن
مناقشــه مربوط به شــکایت یک عضو افشاگر
جامعــه اطالعاتی آمریــکا از دونالــد ترامپ از
گفتوگــوی تلفنــی او در مــاه ژوئیه با
بابــت 
ولودیمیر زلنســکی رئیس جمهور اوکراین این
مقاومت پلوســی کمتر شد و تاکنون دهها تن از
دموکراتها از پیشبرد فرآیند استیضاح ترامپ به
نحوی حمایت کردهاند.بعد از مطرح شــدن این
مناقشه ،پلوسی با آغاز رسمی تحقیقات مقدماتی
برای استیضاح ترامپ موافقت و آن را اعالم کرد.
برآورد شــده تاکنون رقــم دموکراتهای حامی
استیضاح دونالد ترامپ به  228تن رسیده است.
در عین حال نانســی پلوســی گفت :تحقیقات
مقدماتی مربــوط به اســتیضاح ترامپ تاکنون
کمیتههــای کنگــره آمریکا را به ســمت نقش

اردوغان :آتشبس اعالم نمیکنیم

عملیات طبــق برنامه
از پیش تعیین شــده
بــا موفقیــت در حال
اجرا است .رأسالعین
در روز چهــارم و تــل
ابیض نیز در روز پنجم
آزاد شــدند .از دیروز
(چهارشنبه) ،به عمق
حــدود  ۳۲کیلومتــر
رســیده و کنترل بزرگــراه  M۴را به دســت
گرفتهایم.
اردوغان با ادعای اینکــه نیروهای ارتش ترکیه
حداکثر تالش خود را برای جلوگیری از هرگونه
آســیب به غیرنظامیان انجــام میدهند ،افزود:
طرف مقابل بیرحم اســت و با شلیک دستکم
 ۷۰۰خمپاره به طرف ما تاکنون  ۱۸غیرنظامی

و سه سرباز و همچنین
محمد  ۹ماهه سوری را
کشته است .پاسخهای
شــدیدی در برابر این
حمــات داشــتیم.
نســبت به غیرنظامیان
بسیار حساس هستیم.
ما ایــن را در عملیات
"ســپر فرات" و "شاخه
زیتون" نشــان دادیــم .این درحالی اســت که
 ۴۰۰۰غیرنظامــی در رقه و دیرالزور ســوریه و
 ۹تــا  ۱۱هزار در موصل عــراق جان خود را از
دست دادند .متاسفانه کشورهای غربی همیشه
نادیده میگیرند .آنها هرگز در مورد آن صحبت
نکردنــد .اکنون آنها در تالشــند مــا را تحت
فشــار قرار دهند .ما عملیات خود را کامال علیه

ترامپ :تحریم ترکیه بهتر از جنگیدن در سوریه است

«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا تالش کرد انتقادهای مطرحشده از راهبرد دولتش در سوریه را کماهمیت جلوه دهد .به گزارش فارس
به نقل از رویترز ،ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد ،گفت که اعمال تحریم علیه ترکیه بهتر از جنگیدن در منطقه است.
ترامپ همچنین درباره عملیات ترکیه در شمال سوریه گفته که این مسئله «مشکل ما نیست» ،بلکه مسئلهای بین ترکیه و سوریه است.
او گفت« :اگر سوریه میخواهد برای پس گرفتن سرزمینش بجنگد به خودش و ترکیه مربوط است ،سوریه ممکن است از روسیه کمک بگیرد
و اشکالی ندارد».
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش ،در پاسخ به انتقادها از راهبرد دولتش در رها کردن شبهنظامیان ُکرد سوریه گفت« :از آنها
به خوبی حمایت (محافظت) میشود ،هر چند که فرشته هم نیستند».
ترامپ همچنین گفت که اطمینان دارد سالحهای هستهای آمریکا که در ترکیه مستقر هستند ایمن خواهند بود .پیش از این مقامهای سابق
آمریکا درباره وضعیت حدود  ۵۰بمب اتمی آمریکا که در پایگاه اینجرلیک ترکیه مستقر هستند ابراز نگرانی کرده بودند.

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه هدایت
کرده است.
پلوســی در این کنفرانس خبری اظهار کرد :به
نظر میرسد همه مسیرها منتهی به رابطه پوتین
با رئیس جمهور کشــور ما میشوند.او همچنین
در پاســخ بــه این ســوال که چرا بــا برگزاری
رایگیری رســمی در صحن مجلس نمایندگان
آمریکا ،پاسخ بلوفهای دولت ترامپ را نمیدهد
پاسخ داد :ما اینجا نیامدهایم که به بلوفها پاسخ
دهیم .ما اینجا هســتیم تا حقیقت را پیدا کنیم
و قانون اساسی آمریکا را اجرا کنیم .این برای ما
یک بازی نیست و به شدت جدی است.
در عین حال آدام شــف رئیس کمیته اطالعاتی
مجلــس نماینــدگان آمریکا در ایــن کنفرانس
خبری صحبت کرده و گفت :کمیتههای کنگره
پیشــرفتی چشــمگیر در زمینه یافتن پاســخ
گفتوگوی تلفنی جنجالی ماه
سواالت مربوط به 
ژوئیه ترامپ با زلنسکی حاصل کردهاند.آدام شف
تصریح کرد :دولت ترامپ به مانعتراشــی بر سر
راه تحقیقات کمیتههای کنگره ادامه میدهد و
وزارت خارجه دولت ترامپ نیز از واگذاری اسناد
درخواستی در چارچوب این تحقیقات خودداری
میکند.

گروههای تروریستی انجام داده و میدهیم.
رئیس جمهــوری ترکیه مدعی شــد :هدف ما
مشــخص اســت" .تروریســتها" باید تا عمق
۳۲کیلومتری عقب نشینی کنند و از رود فرات
تا مرز با عراق خارج شــوند .امنیت این منطقه
توســط ما تامین خواهد شد .ما هدف حمله به
کوبانی (عین العرب) یــا مکان دیگری یا هدف
قرار دادن کردها و غیرنظامیان را نداریم" .هدف
ما تأمین امنیت این مناطق است"
>اسپانیا و سوئد هم صادرات تسلیحات به ترکیه
را به حالت تعلیق درآوردند

درهمین راستا پس از اینکه برخی از کشورهای
اروپایی همچون فرانســه ،آلمــان و انگلیس در
واکنش به عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق
سوریه ،صادرات تســلیحات خود را به آنکارا به
حالت تعلیق درآوردند ،اســپانیا هم که یکی از
بزرگترین صادرکنندگان تســلیحات نظامی به
ترکیه اســت ،به جرگه این کشورها پیوست .در
این راســتا ،طبق اعالم آژانس دولتی مســئول
صادرات تجهیزات نظامی اســتراتژیک ،ســوئد
نیز اعالم کرد ،صــادرات مهمات به ترکیه را به
حالت تعلیق درمیآورد.مدیر موقت این آژانس
گفت ،دو مجوزی که در ارتباط با سایر تجهیزات
نظامــی فعال بودنــد ،هم لغو شــدند .وی نوع
این تجهیزات یا شــرکتهای مربوط به آنها را
مشخص نکرد اما گفت این تجهیزات ،تسلیحات
جنگی نظامی را شامل نمیشوند.

اتهام آمریکا:

دادستانی آمریکا از تشکیل پرونده جدیدی برای
رسیدگی به اتهامات "هالک بانک" ترکیه خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری فرانســه،
وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد که علیه بانک
دولتی "هالک بانک" ترکیه به اتهام مشارکت در
انجام تراکنشهایی به ارزش چندین میلیارد دالر
که ناقض تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران
دانسته شده ،وارد عمل شده است .طبق اعالم این
وزارتخانه ،دســت کم شش اتهام از جمله تقلب،
پولشویی و نقض تحریمها متوجه این بانک است.
جان دمرز -دستیار دادستان کل آمریکا  -گفت:
این پرونده ،یکی از جدی ترین پروندههای نقض
تحریمهای ایران بوده است که تا به حال دیدهایم.

اخبار و حواشی مربوط به دستگیری روحاهلل زم
همچنان در صدر اخبار رســانهها قرار دارد؛ در
همین راســتا روز گذشته دفتر حضرت آیتاهلل
سیستانی هر گونه دیدار و یا هر نوع ارتباط وی
با روحاهلل زم را تکذیب کرد .یک مقام مســئول
در دفتر آیتاهلل سیســتانی در نجف اشرف در
این باره به شفقنا گفت :ادعاى منتشر شده در
بعضى از رسانهها مبنى بر حضور روحاهلل زم در
دفتر حضرت آیتاهلل سیستانى و دیدار معظمله
با وى کام ً
ال دروغ و بى اســاس اســت ،نامبرده
هیچگاه ارتباطى مســتقیم و یا غیرمستقیم با
این دفتر نداشــته و کســى درخواست مالقات
براى او ننموده و از آمدن و یا نیامدنش به عراق

هالک بانک ترکیه با ادعای نقض تحریمهای ایران
وی افزود کههالــک بانک از طریق فراهم کردن
غیر قانونی دسترسی ایران به میلیاردها دالر پول،
تحریمها را نقض کرده است.
تحرک جدیــد آمریکا درســت در زمانی انجام
میشود که روابط آنکارا و واشنگتن بر سر حمله
ارتش ترکیه به شــمال سوریه بیش از هر زمان
دیگری منتج شده است .این هفته آمریکا وزرای
دفاع و انرژی ترکیه را تحریم کرده بود.
مقامات آمریکایی در پرونده فوق  ۹نفر از جمله
مهمتهاکان آتیال -معاون سابق این بانک را متهم
به نقض تحریمها کردهاند .آتیال سال گذشته نیز
به دلیل آنچه واشــنگتن " کمک به تهران برای
فروش نفت" خواند در نیویورک محاکمه شده بود.

او در ماه ژوئیه از زندان آزاد شده بود.
این نخســتین بار نیست کههالک بانک به نقض
تحریمهای ایران متهم میشــود .پیشــتر و در
جریان رســیدگی به پرونده رضا ضراب نامهالک
بانک مطرح شده بود .ضراب در سال  ۲۰۱۶و در
جریان سفر شبه فلوریدا به اتهام نقض تحریمها
بازداشت شد.
پرونــده جدید مربوط به اتهامــات این بانک در
فاصله زمانی  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶اســت و دادستانی
منهتن،هالک بانک را متهم به ایجاد شبکهای در
ترکیــه ،ایران و امارات بــرای دور زدن تحریمها
کرده اســت .طبق ادعای آمریکاییها ،طی این
مدتهالک بانک  ۲۰میلیارد دالر از وجوه ایران را

المیادین :زم در اردبیل بازداشت شده است

نیــز هیچگونــه اطالعى
نداریم.
از ســوی دیگــر وزارت
خارجه فرانســه نیز اعالم
کرده اســت کــه روحاهلل
زم مدیــر کانــال ضــد
انقالب آمدنیوز در پاریس
پناهنــده بوده اســت .به
گزارش ایســنا به نقل از
رویترز ،وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیهای
گفــت که هیچ نــوع اطالعی در مــورد بحث
بازداشت زم ندارد .در بیانیه این وزارتخانه ذکر
شده که زم هر زمان که میخواست میتوانست

از ایــن کشــور خــارج یا
بــه آن وارد شــود .وزارت
خارجه فرانســه همچنین
اعالم کرد که زم در تاریخ
یازدهم اکتبر از این کشور
خارج شده است.
بــا ایــن حــال ،شــبکه
المیادین لبنان از جزئیات
دیدارهای سرشبکه سایت
معانــد آمدنیوز با نیروهای امنیتی فرانســه در
عراق خبر داده اســت .به گــزارش فارس ،این
شــبکه به نقل از منابع عراقــی و کردی آگاه
خود گزارش داد که روحاهلل زم در شــهر اربیل

منتقل کرده است.
>پاسخهالک بانک ترکیه

درهمین راســتا هالک بانک ترکیه تالش آمریکا
بــرای محاکمه این بانک را یک اقدام بیســابقه
خواند و آن را بخشــی از تحریمهای آمریکا علیه
ترکیه به دلیل تحرکات نظامی ترکیه در سوریه
عنــوان کرد .به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،در
بیانیههالک بانک آمده است :این اقدام بیسابقه
است و این تحریمها بخشــی از اقدامات آمریکا
علیه ترکیه به دلیل اجرای عملیات توسط ارتش
ترکیه در مرزهای با ســوریه و در راستای تامین
امنیت ما اعمال شده است.

عراق بازداشت شده است .براساس این گزارش،
سرشــبکه ســایت معاند و ضدانقالب آمدنیوز
شــنبه این هفتــه ( ۲۰مهر) وارد عراق شــده
است و به سفارت فرانســه در شهر بغداد رفته
و در آنجــا بعد از دیدار و نشســت با نیروهای
امنیتی فرانســه ،بغداد را به مقصد اربیل ترک
کرده اســت .منابع عراقی المیادین گفتهاند که
هدف روحاهلل زم از سفر به اربیل ،دیدار با برخی
از همدستان خود در داخل ایران بوده است.
به گفته این منابع ،سرشــبکه ســایت معاند و
ضدانقــاب آمدنیــوز از دو ســال پیش تحت
مراقبت شدید و کامل نیروهای امنیتی فرانسه
قرار داشته است.

