دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سئول :شرط کرهشمالی برای آغاز مذاکره با آمریکا کاهش تحریمهاست

قانونگذاران کرهجنوبی روز سهشنبه گفتند که کرهشمالی میخواهد
تحریمهای بینالمللی را از صادرات فلزات خود و واردات سوختهای
تصفیه شده و سایر نیازهای دیگرش لغو کند تا مذاکرات خلع سالح
هســتهای را با ایاالت متحده آغاز کند .به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری رویترز ،قانونگذاران کرهجنوبی پس از جلسه با اصلیترین
نهاد اطالعاتی کشورشان گفتند که پیونگیانگ همچنین میخواهد
تحریمها علیه واردارت کاالهای لوکس آن برداشته شود تا مشروبات
الکلی و پوشاک با کیفیت وارد کند .این جلسه یک هفته پس از آن

برگزار میشود که دو کره خط تماس مستقیم را پس
از  ۱۳ماه دوباره متصل کردند .رسانه دولتی کرهشمالی
هیچ اشــارهای به درخواســت برای لغو تحریمها به
منظور آغاز مذاکرات نداشــت .قانونگذاران کرهجنوبی
گفتند که کیم جونگ اون ،رهبر کرهشــمالی و مون
جائه-این ،همتای کرهجنوبی او هر دو برای اعتمادســازی دوباره و
ارتقای روابط از ماه آوریل ابراز تمایل کردهاند و کیم خواستار اتصال
دوباره خطوط تماس شده بود .آنها همچنین گفتند ،کرهشمالی که

سیاسی
اقتصادش تحت تاثیر پاندمی کرونا و بدی آب و هوا در
سال گذشته است ،به حدود یک میلیون تُن برنج نیاز
دارد .شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریمهایی علیه
کرهشمالی به ویژه علیه نهادها و اشخاصی در این کشور
منزوی بابت پرداختن به برنامه موشکی و هستهای که
مغایر با قطعنامههای سازمان ملل متحد بود ،اعمال کرده است .ایاالت
متحده ،ژاپن و کرهجنوبی هم تحریمهایی علیه پیونگیانگ اعمال
کردهاند اما آنها برای دیگر کشورها اجباری نیستند.
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دیدار وزیر امور خارجه عمان با ظریف

وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران دیدار و رایزنی کردند .به گزارش ایسنا« ،سیدبدر
البو سعیدی» در جریان سفر خود به تهران به منظور شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور جدید ایران ،با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی
کرد .محور این رایزنی مسائل دوجانبه و آخرین تحوالت منطقه و عرصه بینالملل بود .وزیر
خارجه عمان ،قرار است با ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور جدید ایران نیز دیدار و رایزنی کند.

روی خط آفتاب

آفتاب یزد بررسی میکند؛ از نورداستریم ۲تا مرسر استریپ

شلوغ بازی معنادار لندن

اولیانوف البد از برخی تصمیمات پشت صحنهی آمریکاییها خبردارد که میگوید« :توافق جدید با تهران غیر ممکن است!» آن چه توافق جدید با تهران را غیرممکن میسازد تالش آمریکاییها
برای اضافه کردن قدرت موشکی و نیز توان پهپادی ایران است این یک تحلیل نیست؛ سخن صریح مقامات آمریکایی است که خبر از نگرانیها از قدرت روزافزون موشکی و پهپادی ایران
میدهد در همین خصوص ناگهان یک کشتی ژاپنی تحت اجارهی یک تاجر اسرائیلی در  ۳۰۰کیلومتری جنوب مسقط هدف چند پهپاد قرار میگیرد تا جیغ و داد لندنیها به هوا بلند شود؛ همه
میدانند کار ایران نیست یا الاقل هیچ قرینه اثبات کنندهای وجود ندارد اما پروپاگاندای رسانهای تحت ام ِر بریتانیا روی تهران قفل میشود و این یعنی آن چه وبگاه وابسته به کنگره آمریکا
(هیل) نوشته نه یک تحلیل بلکه یک بیانیهی آشکار است مبنی بر این که :دولت بایدن قصد دارد در دوران فعلی توقف مذاکرات وین ،فشارها به ایران را تشدید کند تا تهران را وادار به بازگشت
به تعهدات برجامی کند .انتخاب اسرائیل در این پروژه کام ً
ال معلوم است؛ تهدید اسرائیل تنها نقطهی اتکای مقامات لندن به شمار میآید که توان اجماع علیه ایران را باال میبرد که به گفتهی
فعال ایران ،اسرائیل و دشمن فعال اسرائیل ،ایران است!
محبعلی ،کارشناس مسائل خاورمیانه ،دشمن ِ
آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :محسن بهاروند؛ ســفیر ایران در انگلستان در گفتگو با
فایننشال تایمز و در دفاعی «ناقص و شاید بد» میگوید« :در طول یک سال گذشته یازده
کشتی ایران در دریاها و حتی در خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفته است .چرا کسی حمله
به کشتیهای ایرانی را محکوم نمیکند؟ چرا انگشت اتهام به سمت کسی نشانه نمیرود؟»
بهاروند همچنین میگوید« :اقدام شتابزده مسئوالن انگلیسی در متهم کردن ایران را اشتباه
میدانیم .روشن است ایران دنبال تنش نیست ،اما همزمان آمادگی دفاع از منافع خودش
را دارا است».
> کشتی ژاپنی تحت اجارهی تاجر اسرائیلی

پنجشنبه شب ( ۷مرداد  ۲۹ -جوالی) کشتی نفتکش اسرائیلی «مرسر استریت» در دریای
عمان و در  ۳۰۰کیلومتری جنوب مســقط  -به گفتهی مقامات عمانی ،بیرون از آبهای
سرزمینی عمان  -مورد اصابت چند فروند پهپاد قرار گرفته و دو تن از خدمه آن که تابعیت
انگیسی و رومانیایی داشتهاند کشته میشوند .رژیم صهیونیستی مدعی است که حمله به این
نفتکش از سوی ایران صورت گرفته و اعالم کرده است که آن را تالفی خواهد کرد!
> در جست و جوی یک خبر

= کمــی پیش از مخابرهی این خبر ،در همان  ۷مرداد۲۹/جوالی ،اصابت دو فروند راکت
به نزدیکی ســفارت آمریکا در بغداد به وسیلهی منابع عراقی رسانهای میشود .بالفاصله؛
فرماندهی مرکزی آمریکا ادعا میکند پهپادهایی که سفارتخانه و پایگاههای آمریکا را در عراق
هدف قرار میدهند ،ساخت ایران هستند.
= اندکی بعد و به فاصلهی چند ســاعت ،وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک کشتی تجاری
متعلق به اسرائیل در دریای عمان هدف حمله قرار گرفته است .و سپس آن خبر این گونه
کامل میشود« :یک پایگاه امنیت دریایی میگوید بر اثر حمله پهپادی به کشتی اسرائیلی در
دریای عمان ۲ ،نفر کشته شدند».
= شــبکه  ۱۳اسرائیل در یک موضعگیری شتابزده و به نقل از یک مقام ارشد اسرائیل
میگوید« :ایران در پس حمله به کشــتی اســرائیلی قرار دارد و این حمله با پهپاد انجام
شده است».

آگهی ابالغ اجراییه به استناد ماده  18آیین ناه اجرای مفاد
اسناد رسمی
بدینوسیله  -1شرکت زرناب تهران تهران خ شیراز جنوبی بلوار
علیخانی پ 66ط 5واحد 9ابالغ می شود که بانک اقتصاد نوین به
استناد قرارداد شماره  85/5/15-5585596262برای وصول مبلغ
 26/328/201/203ریال تا تاریخ  1400/2/13و از آن تاریخ تا
تسویه کامل بدهی طبق مقررات بابت پرونده اجرایی کالسه مکانیزه
 140000028علیه شما مبادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده
به کالسه فوق د راین اداره تشکیل و در جریان اقدام می باشد لذا
چون طبق گزارش مامور اجرا نشانی شناسائی نگردید و طبق ماده
 18ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مفاد اجراییه فوق الذکر
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی می
شود لذا چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی که روز
رسمی ابالغ اجراییه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود
ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 12285رئیس اداره دوم اجرا اسناد رسمی
اگهی اخطار ماده  101آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوسیله به خانم الناز اعتمادیان جهرمی و آلما اعتمادیان جهرمی وراث
مرحوم صمد اعتمادیان جهرمی بدهکار پرونده  9806939به نشانی تهران شهر
زیبا بلوار تعاون انتهای الله کوچه نیکی پالک یک واحد  3ابالغ می گردد حسب
درخواست بستانکار اتومبیل به شماره انتظامی ایران 322-11و 46متعلق به
مورث شما بازداشت و طبق گزارش مورخ  99/11/1کارشناس رسمی دادگستری
به مبلغ  950/000/000ریال نود و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده لذا چنانچه
به مبلغ ارزیابی معترض می باشید می توانید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت
پنج روز از تاریخ انتشار این اگهی ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس سه
نفره به مبلغ  12/600/000ریال واریز به حساب سیبا  0103134800001نزد
بانک ملی ایران به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دفتر اداره واقع
در تهران خیابان مطهری خیابان قائم مقام فراهانی نرسیده به خیابان بهشتی
کوچه میرزاحسنی پالک  3طبقه همکف تسلیم ضمنا به اعتراضی که خارج از
موعد و یا فاقد فیش دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد
شد در ضمن در صورتیکه اتومبیل مزبور بیمه بوده تصویر مصدق بیمه نامه را
به اداره تحویل نمایید در غیر اینصورت اعتراض به موارد مذکور مسموع نخواهد
بود ضمنا مبلغ ودیعه متعلق به مورث شما نزد موجر بازداشت گردیده است.
 12287علینژاد -رئیس اداره پنجم اجرا اسناد رسمی

دعوتنامه هیات حل اختالف
نوبت پنجم – تجدیدنظرخوانده طرفین دعوی تجدیدنظرخواه
سید مجید موسوی نشانی تهران محله کن خیابان باغک بن بست
المهدی پ 4ط همکف تلفن  09126965012تجدیدنظرخوانده
پیمانکاری حسین ارجمندی زاده استان تهران فلکه صادقیه
بلوار آیت اله کاشانی سه راه جنت آباد اداره برق منطقه قدس
تلفن  44072028تجدیدنظرخواسته اعتراض به رای شماره
 9914125مورخ 1399/2/29هیات تشخیص اداره کار شمالغرب
محل و وقت حضور اداره کار شمالغرب به نشانی کیلومتر2
جاده مخصوص کرج خیابان بیمه چهارم نبش سوم شرقی
پ 20ساعت 13/40روز یک ماه 6سال 1400تذکر :خواهشمند
است کلیه مدارک مورد استناد خود و مدارک احراز هویت را
برای طرح در جلسه هیات حل اختالف همراه داشته باشید.
 12290سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
شمالغرب

= وزارت خارجه آمریکا میگوید نســبت به گزارشها درباره حمله به کشتی اسرائیلی در
ســواحل عمان نگران اســت و در حال دنبال کردن اوضاع است .همزمان فاکس نیوز خبر
میدهد که« :وزارت خارجه آمریکا با قرارداد  ۳.۴میلیارد دالری فروش بالگردهای نظامی به
اسرائیل موافقت کرد ».فاکس نیوز همچنین بدون ذکر نام و تحت عنوان« :یک مقام دفاعی
آمریکا» خبری را مخابره میکند مبنی بر این که« :احتمال میرود نیروهای ایرانی حمله
پهپادی به نفتکشی که در سواحل عمان هدف گرفته شده را سازماندهی کرده باشند».
= از این جا به بعد ،بریتانیا وارد معرکهی حمله به کشتی ژاپنی تحت اجارهی تاجر اسرائیلی
میشود .وزیر خارجه بریتانیا در یک موضعگیری به شدت تند و شتابزده میگوید« :ارزیابیها
نشــان میدهد ایران به احتمال زیاد به نفتکش مرسر استریت در آبهای بینالمللی در
سواحل عمان حمله کرده است ».در ادامهی این خبر میخوانیم« :حمله به کشتی اسرائیلی
عمدی و هدفمند بوده و نقض قوانین بینالمللی از سوی ایران است ».انگلستان تأکید میکند:
«با شرکای بینالمللی خود برای پاسخ به حمله کشتی مرسر استریت همکاری میکنیم».
= روسای ستاد ارتش اسرائیل و بریتانیا درباره چالشهای مشترک و اوضاع منطقه گفتگو
کردند .آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا از موضع ممکن به موضع مطمئن تغییر جهت
داده میگوید« :واشنگتن مطمئن است که ایران حمله به کشتی مرسر استریت را در شمال
دریای عرب اجرا کرده است».
لحن واشنگتن تند و تهدیدآمیز شده میگوید« :ایران پس از هدف قرار دادن یک نفتکش در
دریای عرب ،پاسخ مناسب را دریافت خواهد کرد».
= رسانههای اسرائیلی میگویند تیمی متشکل از کارشناسان بریتانیایی برای تحقیق درباره
حمله به نفتکش اسرائیلی در دریای عرب به منطقه سفر کردند.
= وزارت خارجه رومانی میگوید این کشور حمله به کشتی اسرائیلی را محکوم و اقدامی
غیرقابل قبول میداند و به همین دلیل سفیر ایران را احضار کرده است.
= وزارت خارجه بریتانیا ســفیر ایران را در پی حمله به نفتکش اسرائیلی در دریای عرب
احضار کرد.
= بوریس جانسون ،نخست وزیر بریتانیا میگوید :حمله به کشتی اسرائیلی مرسر استریت
وحشتناک بود و ایران باید عواقب اقدامات خود را بپذیرد.
= نخست وزیر اسرائیل میگوید آمریکا و بریتانیا با اسرائیل درباره موضوع مقابله با ایران،
اتفاق نظر دارند.
= بنی گانتس ،وزیر دفاع اسرائیل :ما باید فورا پس از حمله به کشتی در سواحل عمان علیه
ایران اقدام کنیم.
= آنتونی بلینکن میگوید پاسخ به حمله ایران به نفتکش در دریای عرب ،به صورت جمعی
انجام خواهد شد.
= رئیس ستاد ارتش اسرائیل با فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا درباره حمله به کشتی
مرسر استریت ،گفتگو کرد.
= سخنگوی کاخ سفید :اسرائیل آزاد است تصمیماتی را که درباره ایران مناسب میداند،
اتخاذ کند .اقدامات ایران با توجه به برنامه هستهای نامحدود این کشور ،یک چالش و تهدید
به حساب میآید.
= دیلی میرور :نیروهای ویژه بریتانیا برای اجرای عملیات در پاسخ به حمله به کشتی در
دریای عمان در حالت آماده باش قرار گرفتند.
= وزارت خارجه کانادا میگوید حمله به کشتی مرسر استریت را محکوم میکند .کانادا در
حمایت از امنیت بینالمللی و پاسخگو کردن ایران ،با جامعه بینالمللی همراه است.
= ناتو :از اقدامات بیثباتکننده ایران در منطقه نگرانیم و از این کشور میخواهیم به تعهدات
بینالمللی پایبند باشد .حمله به کشتی را در دریای عمان محکوم کرده و بر اهمیت آزادی
دریانوردیتاکیدمیکنیم.
> به عقب باز میگردیم

آلمان در یک بازی مهم از انگلستان شکست میخورد تا قهرمانی را در قارهی سبز به رقیب
دیرینهی خود واگذار کند اما فردای این شکست فوتبالی ،سیاست بدون توجه به ورزش پای
یک توافق نامه مینشیند ،توافق  ۲۰مادهای که نام آن را میگذارند «ابتکار» آن هم پساز
کشمکشــی ،یکی  -دو هفتهای با روسیه بر سر حضور ناوهای جنگی انگلستان در حریم
دریاییکریمه!
در همان زمان در گزارشی به این موضوع پرداخته ،در آفتاب یزد نوشتیم« :هم اکنون روابط
دیپلماتیک دوجانبه میان بریتانیا و روسیه از زمان پایان جنگ سرد به این سو در پایینترین
سطح ممکن خود قرار دارد .این سردی روابط نتیجه مجموعهای از اختالفها و بحرانها از
جمله قتل اتباع روس در بریتانیا به ویژه حمله سالیسبوری ،جنگ میان روسیه و گرجستان
در سال  ،۲۰۰۸حملههای سایبری و تهدیدهای هیبریدی روسیه ،منضم شدن کریمه به
روسیه در سال  ۲۰۱۴و ستیزه در شرق اوکراین ،مداخله روسیه در جنگ سوریه و تالشهای
روسیه برای مداخله در انتخابات کشورهای اروپایی از جمله حوزههای اختالف میان روسیه و
بریتانیا است ».اما در همان گزارش اشاره کردیم که انگلستان از مجموعهی تحرکات خود که
مقدمات خشم مقامات کرملین را فراهم آورده چند منظور ویژه دارد:
= انگلســتان پس از خروج از اتحادیه بیآن که از این خروج نگران و نادم باشــد همواره
جناب آقای مسعود فخاری فرزند محمد حسن به نشانی مجهول المکان
احتراما خانم فریبا اسمعیل نژاد فرزند محمد با دادنامه  1263مورخه 1399/8/12
و کالسه پرونده  1711/98و گواهی قطعیت  3325مورخه  1400/5/6از شعبه
 241دادگاه عمومی حقوقی شهید مطهری تهران به این دفترخانه مراجعه وتقاضای
ثبت و اجرای طالق نمود مراتب به شما اخطار و هفت روز مهلت داده می شود تا با
مراجعه به این دفترخانه نسبت به ثبت واجرای طالق و امضای اسناد اقدام نمایید
در غیر اینصورت طالق به صورت غیابی ثبت واجرا گردیده و به شما ابالغ می شود.
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در تــاش بوده تا صندلی و جایگاه خــود در این اتحادیه را حفظ کند پس وقتی آلمانها
و فرانســویها بیآن که مقامات لندن را مطلع ســازند مشغول مذاکره با مسکو میشوند
بهطور طبیعی و در سر بزنگاه ،این بریتانیا است که ابتکار بازی را به دست میگیرد؛ چرا؟!
چون اروپاییها نباید قدرت برتر این قارهی سبز را فراموش کنند؛ چرا؟! چون بریتانیا اجازهی
عرض اندام به روسیه و چین در قلمروی خود نخواهد داد مگر این که منافع و مطالبات لندن
درنظر گرفته شود.
= انگلستان حتی بیش و پیش از آمریکا خواهان احیای ناتو و پر و بال دادن به این سازمان
نظامی  -امنیتی است پس خواهد کوشید در قراردادهایی که پای مسکو و پکن در میان است
آن هم در حوزهی اروپا و آفریقا ،حتماً مسیر را به گونهای طراحی کند که هر توافقنامهای با
اطالع ،موافقت و همراهی ناتو انعقاد شود.
= انگلیسیها و «بوریس جانسون» در یک مسئله با اسرائیلیها مشترک هستند و آن این
که این دو کشور چندان از رئیس جمهور شدن «بایدن» و شکست ترامپ خرسند نیستند اما
امیدوار باقی ماندهاند با ظهور و به قدرت رسیدن «ترامپیسم» در اروپا و بازگشت ترامپ یا تفکر
ترامپ به کاخ سفید بهتر و بیشتر از همیشه بتوانند بر اریکهی سیاست بینالملل تکیه بزنند.
= سید وحید کریمی ،دیپلمات و استاد روابط بینالملل در گفتگو با آفتاب یزد با اشاره به
«پیام آشکار لندن به روسیه ،چین و دیگ ِر کشور ها» گفته بود یکی از غیرقابل گذشتترین
تصمیمات لندن یا دکترین مقامات لندن آن است که« :هر گونه تفاهمی با هر کشور اروپایی
نخست از مسیر لندن و سپس از مسیر ناتو باید بگذرد و این یعنی تسلط آنگلوساکسونی بر
تمامی امورات اتحادیهی اروپا؛ همانی که به معنای سیطرهی لندن بر کل قارهی اروپا است».
> شلوغ بازی معنادار لندن؛ هدف برجام است؟!

از چند روز مانده به پایان دوران ریاســت جمهوری حسن روحانی و نیز آغاز دوران ریاست
جمهوری ســید ابراهیم رئیسی ،مطالبی در رسانههای بینالمللی دست به دست میشود
مبنی بر این که:
= رابرت مالی ،نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران :این خطر واقعی وجود دارد
که ایرانیها با انتظارات غیر واقعی به مذاکرات وین بازگردند.
= وبگاه وابسته به کنگره آمریکا (هیل) :دولت بایدن قصد دارد در دوران فعلی توقف مذاکرات
وین ،فشــارها به ایران را تشدید کند تا تهران را وادار به بازگشت به تعهدات برجامی کند.
گزینههایی که روی میز آمریکا قرار دارد ،ظاهرا ً شامل تشدید محدودیتهای صادرات نفت
ایران و وضع تحریمهای جدید بر برنامههای موشکی و پهپادی ایران میشود .با این حال،
وبگاه هیل گزارش کرده این سیاست دولت بایدن احتماالً تنشها را در بحبوحه تالشهای
چندین ماهه برای احیای برجام تشدید خواهد کرد.
= یکی از مقامهای ارشد آمریکایی درخصوص توطئه جدید دولت بایدن برای هدف قرار
دادن برنامه موشکی ایران گفت« :این (تحریم پهپادها و موشکهای هدایت شونده ایران)
بخشی از یک رویکرد جامع است بنابراین ما با تمامی جنبههای تهدید ایران مواجه هستیم».
= یکی دیگر از مقامهای امریکایی مدعی شــده که اســتفاده از پهپادها و موشــکهای
هدایتشونده ایران علیه نیروهای امریکایی و همپیمانان این کشور در منطقه افزایش یافته
است و در این خصوص گفت« :پهپادهای ایران در حال تبدیل شدن به یک تهدید فزاینده
برای همپیمانان ما در منطقه است».
= پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز :دیوانگی است پس از آنکه
ایرانیها یک بریتانیایی و یک رومانیایی را کشتند ،مذاکرات با ایران در وین ادامه یابد.
نتیجهگیری ساده است؛ «پهپاد»« ،عملیات دریایی»« ،هدف ،کشتی تحت اجارهی یک تاجر
اسرائیلی» تلفات اما دو نفر یکی از اتباع انگلستان و دیگری از اتباع رومانی ...کمی بعد دولت
جدی ِد ایران روی کار میآید پس باید تا پیش از هرگونه اعالم موضعی ،فشارها باال برده شود!
> حرف حساب کیهان و حسین شریعتمداری!

حســین شریعتمداری با لحنی تند و قاطع در یادداشــتی با عنوان« :این چراغ سبز قرمز
میشود ،اگر »!...به دفاعی جانانه  -برخالف سفیر ایران در لندن که دفاعی ناقص و بد از ایران
به عمل میآورد!  -مینویسد:
= در اســفند ماه سال  ۱۳۹۹روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال به نقل از مقامات رژیم
صهیونیســتی خبر داد که این رژیم طی دو سال گذشته به  ۱۲کشتی نفتکش که حامل
محمولههای نفتی به مقصد بنادر سوریه بودهاند ،حمله کرده است! و نتانیاهو چند هفته بعد
با مباهات از حمله به کشتیهای نفتی در دریای عمان یاد کرد و گفت به هر قیمتی که شده
مانع رسیدن محمولههای نفتی به سوریه خواهد شد!
= در پی این اعتراف صریح ،حمله متقابل به کشــتیهای اسرائیلی آغاز شد و از آنجا که
نزدیک به  ۹۰درصد مبادالت رژیم صهیونیستی از طریق دریا صورت میپذیرد ،حمالت یاد
شده که در آن ردپایی از حملهکنندگان نیز باقی نمانده بود ،اسرائیل را با وحشت و اضطراب
شدیدی روبهرو کرد و مقامات رژیم اشغالگر فلسطین با دستپاچگی راهی واشنگتن شدند.
= این نکته نیز گفتنی است که از ابتدای سال  ۲۰۲۱میالدی تاکنون  ۵کشتی نفتکش
رژیم صهیونیستی با حمالت موشکی و پهپادی روبهرو شده است که هنوز کانون حمله به
این شناورهای غولپیکر مشخص نیست.
= ایران اســامی بر اساس اصل شناختهشــده و رسماً تعریفشده «حق مقابله به مثل»
 - retaliationمقابلــه به مثل را حق قانونــی خود میداند و مخصوصاً وقتی پای رژیمکودککش ،جعلی و اشغالگر رژیم صهیونیستی در میان باشد ،نه فقط از آن عدول نمیکند
بلکه از آن استقبال نیز خواهد کرد.
= در صورت حماقت رژیم صهیونیستی ،عالوهبر تالفی سنگین و پشیمانکننده ایران علیه
این رژیم ،آمریکا و انگلیس هم شریک جرم تلقی میشوند و منافع آنها در منطقه نمیتواند
و نباید از پاسخ سخت ایران در امان باشد .آنها به خوبی میدانند که تمام خاک فلسطین
اشغالی زیر بُرد موشکهای نقطهزن ماست ،ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین فقط ۲۴۰
کیلومتر با ما فاصله دارد و منافع انگلیس هم در منطقه به آسانی در دسترس خواهد بود و»...
> با انگلستان طرف هستیم نه رژیم صهیونیستی و واشنگتن!

کوتاه سخن این که؛ این بار نه با اسرائیل کاری داریم و نه با آمریکا ،این بار روی صحبتمان
ذیل ماجرای اخیر؛ از نوع ارسال
با مقامات لندن است زیرا بر اساس قرائن بسیار ،از صدر تا ِ
خبر تا موضع گیریها و اظهار نظرات رسمی مقامات سیاسی ،همه به بریتانیا مربوط است
پس البد تهران حق دارد به جای تسویه حساب با چند نفر با کانون فتنه تسویه حساب کند!
مقامات لندن اگرچه صراحت و شــجاعت ندارند اما تلویحاً بارها و بارها به دخالت آشکار و
پنهان خود در بالهایی که طی یک صد ســال اخیر بر سر ایران و ایرانی آمده ،اذعان دارند
که اعتراف «جک اســتراو» وزیر امور خارجهی انگلستان طی سالهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۶در
کتاب «کار ،کا ِر انگلیسیها است» از آن جمله است .وی مینویسد« :در جامعهی ایران حس
بیاعتمادی به انگلیسیها موج میزند و البته که دالیل متقنی هم برای این حس خود دارند.
این بیاعتمادی برآمده از تجربیات تلخی است که به دست بریتانیا و در تمامی قرن نوزدهم و
بیشتر قرن بیستم برآنها روا داشته شده .در میان سیاستمداران انگلیسی یک شوخی پرمعنا
رواج دارد که میگویند« :ایران تنها کشوری است که هنوز گمان میکند بریتانیا یک ابرقدرت
است ».اما برای ایرانی ها ،این یک شوخی نیست!

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -0917آقای روحانی! قرار نبود روزهای
آخر دولت شــما با این همه مشــکالت
برای مردم به پایان برسد)5/5( .
 -0921چرا اینترنت آنقدر قطع میشود
یا کم ســرعت است؟ در شــرایطی که
دورکاری به خاطر کرونا انجام میشــود
قطعی اینترنت مشکلساز است)5/5( .
 -1031چرا برخی رســانهها میگویند
قطعی اینترنت شایعه است؟ در بسیاری
مناطق اینترنت دچار اخالل است)5/5( .
 -1045آمریــکا بــه شکســت فشــار
حداکثــری اذعــان کرده بایــد در این
شــرایط برای حفظ توافق هوشمندانه
عمل کرد)5/5( .
 -1105آقای روحانی! ادعاهای که شما
در مورد فعالیتهایتان در حوزه سالمت
و بهداشت تا حدودی اغراقآمیز است.
()5/5
 -1120مــردم زندگی نرمــال و عادی
ندارنــد .وضعیت قیمتهــا آزاردهنده
اســت .گیالس کیلویی  70هزار تومان
آدم دردش را به که بگوید؟ ()5/5
 -1131مجلــس همــان بهتر که طرح
محدودســازی فضــای مجــازی را از
دستورکار خارج کند)5/5( .
 -1201میزان تاثیر واکسنها بر کرونای
نوع دلتا چقدر اســت ،آیا اثربخشی الزم
را دارد؟ ()5/6
 -1210آقــای روحانــی! کاش حداقل
تا قبل پایــان دولت خود مردم را کامل
واکســینه میکردیــد .ایــن خود یک
خاطره خوش برای مردم از شــما به جا
میگذاشت)5/6( .
 -1221رفتــم میوهفروشــی گیــاس
قیمت کردم کیلویــی  75هزار تومان.
ســیب گالب کیلویی  35هــزار تومان.
یکی نیست بگوید در این کشور چه خبر
است؟ ()5/6
 -1231مجلــس حتما دنبــال و پیگیر
طــرح محدودســازی فضــای مجازی
باشــد .چون مشکل اصلی کشور ما این
حرفهاست! ()5/6
 -1112مشــکل مردم مــا که فقط آب
نیســت ،کل زندگــی مردم بــه خاطر
معضالت بیشــمار به مشــکل خورده.
مردم از شــرایط زندگیشــان ناراضی
هستند)5/6( .
 -1121فقط لغو تحریمها میتواند قفل
شــرایط اقتصادی امروز ما را بشــکند.
با وجــود تحریمها امــکان ایجاد رونق
اقتصادی وجود ندارد)5/6( .
 -1131امیدواریم شاهد مردان کارآمد
و کاربلدی در کابینه دولت جدید باشیم.
()5/6
 -1141هر مشــکلی که مــردم امروز
با آن درگیر هســتند دلیلــی ندارد جز
برخی ســوءتدبیرها ،ســوءمدیریتها و
تصمیمگیریهای غلط .کشور برای حل
مشکالت نیاز به اصالحات اساسی دارد.
()5/6
 -1152تقاضــا میکنیــم زودتــر به
مذاکرات برجام برگردیم شــاید تعلل به
ضرر ما تمام شــود بهانه دست دشمنان
ندهیم)5/6( .
 -1154تحریمها چه سودی برای مردم
داشت که برخیها آنقدر مخالف برجام
هستند؟ ()5/6
 -1011پیروزیهــای درخشــان تیم
پرسپولیس را تبریک میگوییم .به امید
قهرمانی مجدد تیم محبوبمان)5/6( .
 -1021ســقوط برخــی تیمهای لیگ
برتری به لیگ دسته یک واقعا تاسفانگیز
اســت .چرا این تیمها باید آنقدر ضعیف
شوند که سقوط کنند؟ تیمهایی که حتی
در اوایل مدعی هم بودند)5/6( .
 -1031معلــوم نیســت رئیسجمهور
آمریکا چه حــال و هوایی دارد .این آدم
انگار گیج اســت .شــخصیت مشخصی
نــدارد و معلوم اســت در قبــال برجام
نمیتواند به درســتی تصمیــم بگیرد.
()5/6
 -1041علت قطعی برق مجتمع تجاری
عالءالدین چه بود که باعث نارضایتیهای
زیادی شد؟ ()5/6
 -1051خروج آمریکا از افغانستان چقدر
به نفع اوضاع افغانستان است؟ ()5/6
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