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اخبار
ناو اطالعاتی «شیراز» تا سال آینده به
ناوگان نداجا ملحق میشود

فرمانده نی��روی دریایی ارتش از پیش��رفت
مراحل س��اخت ناو اطالعاتی شیراز خبر داد
و گفت :این شناور که از ویژگیهای خاصی
برخ��وردار اس��ت تا س��ال آینده ب��ه ناوگان
نداجا ملحق خواهد ش��د .به گزارش «عصر
ایرانیان» ،امیر دریادار حسین خانزادی درباره
ساخت ش��ناور اطالعاتی ش��یراز ،گفت :این
ش��ناور جدید دارای ویژگیهای خاصی است
که کار س��اخت س��ازه آن به اتمام رسیده و
هماکنون در ح��ال تجهیز س��امانههای آن
هستیم و برای سال آینده پیشبینی کردهایم
تا این شناور جدید را به ناوگان نیروی دریایی
ملح��ق کنی��م .وی همچنی��ن در خصوص
مقدمات س��اخت شناورهای تریماران ،افزود:
س��اخت این ش��ناور که بیش از سه هزار تن
وزن دارد و از قابلیته��ای تهاجم��ی خوبی
برخوردار اس��ت در دستور کار نیروی دریایی
قرار گرفت��ه و طراحیهای مفهومی و جزئی
آن نیز انجام ش��ده اس��ت و انشاءاهلل برنامه
س��اخت آن به طور جدی در سالهای آینده
آغ��از میش��ود .فرمان��ده نداجا با اش��اره به
توانمندی کارکن��ان با تجربه و جوان نیروی
دریایی ،تأکید کرد :ام��روز نیروی دریایی به
س��طحی از توانمندی رس��یده که قادر است
بسیاری از نیازهای خود را در داخل و توسط
متخصصان جوان و کاردان تأمین کند و این
روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس در تمامی
تسری یافته است.
بخشهای نیروی دریایی ّ
آمریکا مسئول اصابت راکت به محوطه
داخلی سفارت ایران در کابل است

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه گفت :حمله
تروریستی به کابل ،نمونهای از جنگ نیابتی
و اقدام��ات همپیمانان تروریس��ت آمریکا در
افغانستان و مسئولیت مستقیم آن متوجه این
کشور است .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سعید
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در
پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص اخبار
منتشر شده در ارتباط با اصابت چندین راکت
به شهر کابل و ازجمله اصابت یک راکت به
بخش��ی از محوطه حیاط سفارت کشورمان،
با محک��وم کردن هرگونه اقدام تروریس��تی
که مردم افغانس��تان و اماک��ن غیرنظامی را
مورد حمله قرار میده��د و همچنین با ابراز
همدردی با دولت و مردم افغانستان خصوص ًا
خانواده قربانیان این اقدام تروریس��تی اظهار
داش��ت :در حمله تروریس��تی موش��کی روز
جاری به نقاط مختلف ش��هر کابل و از جمله
محله دیپلماتیک این شهر ،طبق بررسیهای
به عمل آمده تا این لحظه حداقل یک راکت
ب��ه محوطه داخلی س��فارت ای��ران در کابل
اصابت ک��رده که در نتیجه آن آس��یبهای
جزیی به برخی تاسیسات و تجهیزات سفارت
وارد ش��ده اس��ت .در عین حال خوشبختانه
هیچ خطری متوجه پرسنل سفارت کشورمان
نشده است .خطیب زاده این حمله تروریستی
را نمون��های از جنگ نیابت��ی و اقدامات هم
پیمانان تروریس��ت آمریکا در افغانستان ذکر
کرد و مس��ئولیت مس��تقیم آنرا متوجه این
کشور دانست.
حل مشکالت اقتصادی نیازمند روحیه
از خودگذشتگی و تعمیق روحیه
بسیجی است

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص)،
حل مش��کالت اقتصادی کش��ور را در گرو
انسجام ملی ،روحیه از خودگذشتگی و تعمیق
روحیه بس��یجی دانس��ت .به گزارش «عصر
ایرانی��ان» به نقل از رواب��ط عمومی قرارگاه
س��ازندگی خاتماالنبیا (ص) ،سردار سرتیپ
دوم پاسدار سعید محمد گفت :حل مشکالت
اقتصادی کشور نیازمند انسجام ملی ،روحیه از
خودگذشتگی و تعمیق روحیه بسیجی است.
وی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ،اظهار
داشت :حماسهآفرینی بسیجیان در سالهای
دف��اع مقدس ،ام��روز در حوزه س��ازندگی و
آبادانی کشور تبلور ویژه یافته و باعث شده تا
با وجود تحریمهای گسترده استکبار جهانی،
سراسر کش��ور به یک کارگاه عمرانی تبدیل
گ��ردد و عرصهای جدید برای جانفش��انی،
ایثار و تحقق ش��عار «ما میتوانیم» گش��وده
شود .فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتماالنبیا
(ص) با اشاره به خدمات بسیج در حوزههای
مختلف گفت :بسیج ،همواره حضور خود را در
ادوار مختلف تاریخ انقالب اس�لامی به ثبت
رسانده و در رخدادهای مختلفی چون عمران
و آبادانی ،حضور در حوادث غیرمترقبه مانند
س��یل و زلزله ،محرومیتزدای��ی و مبارز ه با
کرونا حضور جدی و شایستهای داشته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حادثه بندرعباس ،روح قانون
اساس��ی و وج��دان عمومی مردم را جریحه دار کرد ،گف��ت :آقای روحانی چه
حقوقدانی اس��ت که اصل  ۳۱قانون اساسی را فراموش کرده است .به گزارش
«عصر ایرانیان» به نقل از مجمع تشخیص مصلحت ،محسن رضایی در جمع
تعدادی از پیشکس��وتان و جانبازان ش��یمیایی دفاع مقدس تاکید کرد :یکی از
مهمترین آرمانهای انقالب ما ،حفظ کرامت الهی انس��ان و مقابله با س��لطه
خوارکننده محافل تاریکاندیش سرمایه داری خشن داخلی مورد حمایت آمریکا،
انگلیس و روسیه در دو سده اخیر بود که میخواستند مردم ما را در فقر و نیازمندی
نگه دارند تا عزت این مردم تاریخ ساز و حماسه ساز را لگدکوب کنند و مردم را

ناتوان و رنجور کنند و به این ترتیب دولت را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند
از دولتهای ما باج بگیرند .رضایی افزود :بعد از پیروزی انقالب ،نمایندگان ملت
و حضرت امام (ره) این آرمانهای الهی و انسانی از جمله “تأمین مسکن متناسب
با نیاز برای هر فرد و خانوار ایرانی با اولویت بخشیدن به نیازمندان” را در متن
قانون اساسی جدید آوردند .اصل  ۳۱قانون اساسی تاکید میکند «داشتن مسکن
متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت
اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانش��ینان و کارگران زمینه
اجرای این اصل را فراهم کند» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:
متأسفانه برخی دولتمردان به جای اینکه به وظیفه خود در قبال اصل  ۳۱قانون

اساسی عمل کنند ،به حافظ منافع سوداگران زمین و مسکن تبدیل شده اند و
هرکس هم که از این وضعیت پیچیده و خوارکننده و مدیریت ضد مردمی انتقاد
کند با رسانههای پرپول و پرزور خود به او حمله میکنند و انواع اتهام را به او وارد
میکنند .با انبوه ابزارهای رسانهای ظاهراً روشنفکری سعی دارند تقابل مدیریت
مردمی با مدیریت محفلی و ضد مردمی را با برچسبهایی به صورت تقابل ضد
دموکراس��ی با دموکراسی جلوه دهند .سوال من از روشنفکرهای واقعی  -غیر
از آنها که جزو شبکه امنیتی مطبوعات زنجیرهای هستند  -این است که کدام
حامی دموکراسی میتواند چشم بر شرایط خوارکننده اقتصادی ببندد و توجی ه گر
له شدن هموطنش باشد؟

نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل بینالملل مطرح کردند؛

برنامه بایدن برای تحمیل برجام پالس به ایران

گ�روه سیاس�ی :ب��ه نظر میرس��د که «جو
بای��دن» در ص��ورت تضمین پی��روزی در
انتخابات ،ب��ه برجام باز خواهد گش��ت ،اما
ب��ا اضافه ک��ردن متمم های جدی��د بر آن.
در ماهه��ای منته��ی به انتخابات ریاس��ت
جمه��وری آمریکا ،بس��یاری از مش��اوران
مشترک «باراک اوباما» و «جو بایدن» مانند
ویلیام برن��ز و جک س��ولیوان درباره نحوه
بازگشت دولت دموکرات واشنگتن به برجام
یک س��ری مالحظ��ات و نکات��ی را مطرح
کرده بودند .مخرج مش��ترک صحبتهای
مش��اوران مش��ترک اوباما و بایدن این بود
که واشنگتن باید با لحاظ کردن یک سری
پیش ش��رطهای جدید یا کس��ب امتیازات
جدید به توافق هستهای با ایران برگردد ،به
عبارت دیگر ایران باید یک س��ری تعهداتی
را بر لیس��ت تعهدات خود در قبال بازگشت
واش��نگتن به برجام اضافه کن��د که برجام
پالس نام میگیرد ۲۹.مهر ماه بخشهایی
از یادداشت جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر
شد که به باور برخی از کارشناسان سیاست
خارجی او در قبال جمهوری اس�لامی ایران
در صورت قدرت گرفتن ،فشار هر چه بیشتر
از جنسی متفاوت با فشارهای ترامپ خواهد
بود .بایدن هر چند پیش از این اعالم کرد که
در صورت راه یافتن به کاخ سفید ،به برجام
بازخواهد گش��ت ،اما به گفته کارشناس��ان،
احتماال درخواس��ت برای تحدی��د و تقلیل
فعالیته��ای نظامی و منطق��های ایران در
ازای ارائه امتیازی ناچی��ز ،مهمترین محور
سیاست خارجی او در قبال کشورمان باشد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در
نشست خبری  ۲۶آبان خود درباره بازگشت
احتمالی آمریکا به برجام و اینکه اگر آمریکا
به برجام بازگردد بدون دادن خسارت ،گفت
که االن زود اس��ت هنوز دولت مستقری در
آمریکا سر کار نیامده است .ما دولت مستقر
هس��تیم و فق��ط درباره یک دولت مس��تقر
اظهارنظر میکنیم .دول��ت منتخب آمریکا
میداند سیاست ضد بشری فشار حداکثری
به تعبیر وزیر خارجه بی شرم آمریکا گرسنه
نگهداشتن مردم ایران که اتفاق نخواهد افتاد
این یک سیاست کامال شکست خورده بوده
و هس��ت و به هیچ کدام از اهدافش نرسیده
اس��ت .اروپا و آمریکا تعهدات خ��ود را اجرا
کنند .راه حل یک چیز بیشتر نیست اجرای
بی کم و کاست برجام و باید به تعهداتشان
کامال پایبند باشند .سید رضا صدرالحسینی
کارش��ناس مس��ائل بینالملل معتقد است،
جو بای��دن در صورت تضمی��ن پیروزی در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تشکیل
دولت ،به توافق هستهای باز خواهد گشت،
اما ایران باید به جد همه جوانب این مسئله
را بررس��ی کند .دولت ترامپ برخالف آنچه
حداق��ل در س��الهای پایانی ش��دیدترین
تحریمهای تاریخ جهان را علیه ایران اعمال
کرد ،تحریمهایی که البته به منزلگاه مقصود
نرس��ید و امروز و با روی کار آمدن احتمالی
دولت بایدن ،شکست اهداف اولیه از اعمال
آنه��ا بیش از پیش بر همگان اثبات ش��ده
اس��ت .حنیف غفاری کارشناس مسائل بین
الملل گفت ک��ه بایدن به دلیل اینکه برجام
محصول دولت اوباماست ،میگوید که این
توافق باید باقی بماند و با یک توافق ثانویه

توانند ایران را از داشتن سالح های متعارف
منع کنند و امری محال است .به نظر میرسد
ک��ه اروپاییها هم تمایل دارند که جو بایدن
بازی خود را با ایران انجام دهد ،هایکو ماس
وزیر خارجه آلمان هفته گذش��ته اعالم کرد
که میخواهیم در خصوص مس��ائل دیگری
از جمله بحث برجام با موضوعات موش��کی
و منطقهای با ایران وارد عمل شویم ،لذا باید
از د ِر اتحاد راهبردی با روس��یه وچین با نگاه
کوتاه مدت و بلند مدت وارد شویم و با زبان
هشدارآمیزی به تروئیکای اروپایی عواقب و
تبعات بازی آنها در زمین دولت آمریکا مبنی
بر تغییر برجام و بسط تعهدات ایران در قبال
قبض تعهدات غرب را به آنها یادآور باشیم.

بایدن ب�ه یکب�اره تحریمهای ای�ران را

تعلیق نخواهد کرد

در مرحله اول جایگزین نش��ود ،اما در مورد
شکل این موضوع ممکن است بگویند این
الحاقی��ه ،اصالحیه یا تواف��ق مکمل برجام
اس��ت ،در هر حال ما به شکل ماجرا کاریی
نداریم به لحاظ ماهوی بایدن در گزینه اول
اعالم بازگش��ت ظاهری به برجام میکند یا
در گزین��ه دوم ه��م با در نظ��ر گرفتن یک
س��ری مطالبات به ایران فشار بیاورند که به
برجام برگردد.
مش�اوران بای�دن ب�ه دنبال راه�ی برای

تحمیل برجام پالس به ایران

صدرالحس��ینی میگوید که اگ��ر جمهوری
اس�لامی مطالب و ش��روط مذکور را برای
بازگشت احتمالی به برجام بیان کند با پاسخ
منف��ی آمریکا مواجه میش��ود ،گفت که بر
این اس��اس باید این نکته م��ورد توجه قرار
گیرد ک��ه آیا برجام ج��زء اولویتهای اولیه
سیاس��ت خارجی دولت جدید آمریکا خواهد
ب��ود یا خیر؟ دوم اینک��ه آیا دولت آمریکا به
همان برجامی که ترامپ از آن خارج ش��د،
بازخواهد گش��ت یا براس��اس بیانیهای که
بایدن در  CNNمنتشر کرد ،ممکن است
برج��ام پالس را درخواس��ت کن��د؟ غفاری
کارشناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه
ی��ک نکته فنی و حقوق��ی در نحوه اجرایی
کردن بازگش��ت آمریکا به برجام وجود دارد
که تیم مش��اوران بایدن هنوز بر سر آن به
اجماع نرسیدند ،گفت که برخی از مشاوران
بای��دن به او توصیه کردند ک��ه در گام اول
بدون در نظر گرفتن پیش ش��رط به صورت
ظاهری صرفا اعالم کند که واشنگتن جزئی
از برجام است و به برجام بازگشته است ،اما
در گام عملیاتی همان اقدامی را انجام دهد
که س��ال  ۲۰۱۷شاهد بودیم ،یعنی در سال
اول ریاس��ت جمهوری ترامپ که آمریکا در
وضعیتی بین ماندن و خ��روج از برجام قرار
داش��ت .غفاری تاکید کرد که دولت بایدن
میخواهد ،اهرمی مانند مکانیس��م ماش��ه
را علی��ه ای��ران با عضویت اس��می خود در
برجام فعال کند و هم اینکه بتواند از طریق
ممانعت از عملیاتی ش��دن تعلیق تحریمها
یک س��ری امتیازاتی را از ای��ران بگیرد ،از
جمل��ه اینکه ای��ران را به مذاک��رات موازی
در حوزه منطقهای و موش��کی در بیاورد .در
سال اول ریاس��ت جمهوری ترامپ آمریکا
اس��ما جزئی از برجام بود ،اما در عمل مانع

از هرگونه تعلیق تحریمها علیه ایران میشد
و از طریق هش��دار نسبت به ریسک پذیری
اقتصادی ش��رکتهایی که میخواستند در
ایران س��رمایه گذاری کنند ،اقدام میکرد،
در آن دوران ش��اهد بودیم که بس��یاری از
شرکتهای اروپایی یا بسیاری از شرکتها
از کشورهای دیگر دنیا قبل از اینکه ترامپ از
برجام خارج شود ،از ایران خارج شده بودند.
این کارشناس مس��ائل بین الملل گفت که
دومین تاکتیکی که عده دیگری از مشاوران
بایدن در نظر گرفتهاند ،این است که از همان
ابتدا بایدن ش��رطی را برای بازگشت آمریکا
به برجام بگذارد ،ش��رطی مانند بحث حذف
بند غروب آفتاب که بارها مطرح شده است
تا مثال ایران موافقت کند که محدودیتهای
هستهای آن دائم شود و در گام دوم تهران با
مذاکرات موازی موافقت کند.
 اقدامات ایران در برابر بازگش�ت آمریکا

به برجام

غفاری کارشناس مسائل بین الملل با تاکید
بر اینکه ایران باید س��ه مرحل��ه را در برابر
بازگش��ت آمریکا به برجام برای خود تعریف
کند ،گفت که کشورمان در مرحله اول باید
ب��ازی دموکراتها را نمایان کن��د ،در واقع
مختصات ب��ازی دموکراتها در قبال برجام
تقریبا مش��خص اس��ت و میت��وان با کنار
هم قرار دادن اظهارات مقامات و مش��اوران
دولت بایدن این نقش��ه را را ترسیم کرد ،لذا
دس��تگاه دیپلماس��ی ما باید این نقشه راه را
به صورت آش��کار ترس��یم کند و در مقابل
دیده افکار عمومی کش��ورمان قرار بدهد و
با یک مخاطب شناسی عمومی در نظام بین
الملل این مس��ئله را مط��رح کند تا به طور
ناگهانی در وضعیت��ی قرار نگیریم که حس
کنیم از دموکراته��ا بازی خوردیم .غفاری
همچنین در ادامه گفت که ایران در دومین
مرحله باید اصرار مطلق بر موضع بازگش��ت
همه جانبه آمریکا به برجام ،عملیاتی کردن
تمامی تعهدات واشنگتن در برجام و جبران
خسارت ناشی از خروج  ۲سال و نیمه ترامپ
از این توافق را به عنوان یک مطالبه اعالم
کند .این حق ماس��ت چراکه آمریکا از یک
توافقی برخالف آنچه در شورای امنیت تعهد
داده بود ،تخطی کرده اس��ت و در این مدت
خسارات و هزینههایی را به ایران وارد شده
اس��ت ،لذا دولت بایدن به عنوان یک دولتی

که در ذیل حاکمیت آمریکا به لحاظ حقوقی
تعریف میشود موظف به پرداخت این هزینه
است .او همچنین گفت که ایران در مرحله
س��وم باید با طرفهای باقی مانده در برجام
به ویژه روسیه و چین رایزنی کند ،اخیرا هم
ش��اهد بودیم که این دو کشور اعالم کردند
که دولت بایدن باید بدون هیچ کم و کاستی
برجام را اجرایی کند و این دو کش��ور بحث
ش��رط گذاری را برای ایران نمیپذیرند ،لذا
کش��ور ما باید در این م��ورد اتحاد خود را با
چی��ن و روس��یه تقویت کن��د ،ضمن اینکه
هش��دارهای الزم را به تروئی��کای اروپایی
ارائه دهد.
توان موش�کی ای�ران اسلامی هیچگاه

قابل مذاکره نیست

محمود عباسزادهمشکینی ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس در
خصوص اظهارات نماینده ویژه دولت آمریکا
در ام��ور ایران مبن��ی بر اینک��ه اروپایی ها
درصدد دس��تیابی به برجام موشکی هستند،
گف��ت :اروپایی ه��ا تعهدات ی��ازده گانهای
را بر اس��اس مفاد برجام امض��ا کردند اما به
هیچکدام از آنها عمل نکردند .نماینده مردم
مش��کین شهر در مجلس ش��ورای اسالمی
اظهار کرد :به نظر می رسد هم اکنون وقت
طرح مباحث جدید نیس��ت و اروپایی ها باید
به تعهداتشان در راستای رفع تحریم ها عمل
کنند .وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی
ایران برای اثبات حسن نیست و پایبندی به
قوانی��ن بین المللی ،بیش��تر از تعهداتش در
برجام عمل کرده اس��ت ،ادامه داد :این مهم
در حالیس��ت که کش��ورهای اروپایی حاضر
در برج��ام و آمریکا قدمی ب��رای حفظ این
توافقنامه بر نداش��تهاند .این نماینده مردم در
مجلس یازدهم با اشاره به اینکه ملت ایران
هیچ��گاه نمی پذیرند در مفاد برجام موضوع
جدیدی مطرح ش��ود ،اف��زود :در واقع توان
موشکی و دفاعی ایران اسالمی هیچگاه قابل
مذاکره نیست .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی
خاطرنش��ان کرد :وقت��ی آمریکایی ها رژیم
های نامش��روع را به تسلیحات اتمی مجهز
می کنند ،به کش��ورهای منطقه انواع سالح
های غیرمتعارف را می فروش��ند و نس��بت
به فعالیت های مش��کوک هسته ای برخی
کشورها چشم پوش��ی می کنند ،دیگر نمی

وبگاه ش��بکه خبری «انبیس��ی نیوز» در
تحلیلی به احتمال بازگش��ت احتمالی «جو
بایدن» به توافق هستهای برجام اشاره کرده
است .به نوش��ته این رسانه آمریکایی ،حتی
اگر بایدن و «حسن روحانی» ،رئیسجمهور
جمهوری اسالمی ایران به دنبال دستیابی به
یک توافق باشند ،رسیدن به دستورالعملی که
به آمریکا اجازه دهد به برجام بازگردد و ایران
نیز فعالیتهای هستهای خود را کاهش دهد،
آس��ان نخواهد بود .انبیسی نیوز به نقل از
مقامات س��ابق آمریکای��ی و دیپلماتهای
سابق اروپایی نوشته به جای اینکه تحریمها
علیه ایران به یک باره برداشته شوند یا ایران
ب��ار دیگر به طور کامل از برجام تبعیت کند،
یک س��ناریوی خیلی محتمل میتواند این
باش��د که ای��ن اتفاقات در یک دوره س��ه یا
چهار ماهه انجام ش��ود .این رسانه آمریکایی
نوشته اولین گام میتواند این باشد که ایران
فعالیتهای هستهای خود را متوقف کند و در
عوض چند سطح از تحریمها برداشته شوند.
گام بع��دی نیز میتواند این باش��د که ایران
نهایت�� ًا از برجام تبعیت کند و در نتیجه تمام
تحریمهای هستهای برداشته شوند .در ادامه
این تحلیل آمده با وجود اینکه دیپلماتهای
ایرانی و تیم بایدن با موضوع تحریمها غریبه
نیس��تند ،اما دولت بایدن پ��س از ادامه روند
این توافق باید برای برداش��تن تحریمهایی
که دونالد ترامپ علی��ه ایران از جمله بانک
مرک��زی این کش��ور اعمال ک��رده تصمیم
بگیرد .این رس��انه آمریکایی نوشته بسیاری
از تحریمهای��ی که ترامپ اعم��ال کرده به
فعالیتهای هستهای ایران ربطی ندارد ،بلکه
به موشکهای بالستیک ،مسائل حقوق بشر
و حمای��ت از نایبان منطقهای ایران از جمله
جنبش حزباهلل و حماس مربوط است .دولت
آمریکا اردیبهشتماه س��ال  ۱۳۹۷از توافق
موس��وم به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا
برجام خارج شد و ضمن اعمال تحریمهای
متوقف ش��ده ذیل این تواف��ق ،تحریمهای
دیگری علیه ایران وضع کرد .رئیسجمهور
آمریکا بعد از خ��روج از برجام وعده داده بود
با پیگیری سیاست فشار حداکثری ،ایران را
به حضور پای میز مذاکره برای رس��یدن به
«توافق��ی بهتر» -به زعم او -مجاب خواهد
کرد .در حالی که رس��انههای آمریکایی جو
بایدن را رئیسجمهور آمریکا معرفی کردهاند
و او در ص��دد جمعآوری کابینه خود اس��ت،
مقامات احتمالی دولت وی شروطی را برای
بازگشت به برجام گذاشت ه اند.

جانشین وزیر دفاع:

جانش��ین وزی��ر دف��اع ب��ا تاکید ب��ر اینکه
تالش ما این اس��ت ت��ا هجمههای عظیم
الکترومغناطیس��ی دش��من را از بین ببریم،
گف��ت :دیر ی��ا زود ب��ه راداره��ای فضاپایه
نیازمن��د خواهیم ش��د .به گ��زارش «عصر
ایرانیان» ،س��ردار س��رتیپ پاس��دار قاسم
تق��یزاده در هفتمی��ن کنفران��س رادار و
سامانههای مراقبتی که در دانشگاه صنعتی
مالک اش��تر برگزار شد ،اظهار داشت :حوزه
رادار و سنس��ورهای تشعش��عی از ق��رن
گذش��ته و در جنگ جهانی دوم مطرح بوده
و در ای��ن ق��رن نیز ادام��ه دارد .وی با بیان

نیازمند رادارهای فضاپایه هستیم

اینکه پدیدهای نوین و غیرسنس��وری امروز
مکملی برای رادارها محس��وب میش��وند،
گفت :در نس��خهبرداری تمام��ی تجهیزات
کشف ،شناس��ایی و درگیری ،همواره پدیده
سنسورهای تشعشعی ماندگار و از مهمترین
موضوعات عصر ما محسوب میشود .سردار
تقیزاده با اش��اره به پیش��ینه بهرهگیری از
س��امانههای راداری در حوزهه��ای نظامی
و غیرنظامی گفت :س��امانههای راداری در
جن��گ جهانی دوم نیز مه��م و تعیینکننده
بودند و امروز نی��ز در حوزه غیرنظامی و در
مس��ائلی چون هواشناس��ی ،کنترل ترافیک

هوای��ی و کش��اورزی کاربرد دارن��د .وی با
اش��اره به تجربه جنگ هشتس��اله با رژیم
بعث��ی و همچنین منازعات منطقهای گفت:
این منازعات برای ما درسها و تجربههایی
در پ��ی دارد که مهمتری��ن آن ،تقویت بنیه
دفاعی در سطوح مختلف پدافندی است؛ لذا
ما باید برای قویتر ش��دن ،تحقیق و تمرکز
را در پژوهشه��ای صنعت��ی در حوزه امواج
و رادار ارتقا دهیم؛ زیرا رادار و س��امانههای
مراقبتی در خدمت امنیت و توس��عه کش��ور
است .جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه جهت
پیشرفت در حوزه پدافندی که از اولویتهای

نیروهای مسلح و کشور است ،جامعه علمی
باید به چند راهبرد توجه داش��ته باشد ،افزود:
ایج��اد توازن میان رادارهای کش��فکننده و
رادارهای عملیاتی یکی از این راهبردهاست
و ما در حوزه رادارهای پیش��رفته و پیچیده،
کارهای بسیار خوبی را تاکنون انجام دادهایم.
وی اف��زود :امروز در دنیا و در حوزه رادارهای
آرایه فازی پسیو و اکتیو کارهای بزرگی انجام
شده اس��ت و خوشبختانه جمهوری اسالمی
ای��ران نیز در ای��ن رابطه به انواع و اقس��ام
باندهای مورد نیاز دس��ت یافته اس��ت؛ این
موضوع بیانگر مدیریت شایس��ته و ممتاز در

این رابطه است که سبب شده به سامانههای
مراقبتی مطلوبی جهت پدافند هوایی دقیق و
قدرتمند دست یابیم .سردار تقیزاده تصریح
کرد :امروز با توسعه تحقیق و رشد هسته دانا
و شبکه ملی توانا و با بهرهگیری از این منطق
توانس��تیم که در راستای ارتقای رشد سطح
علمی و تکنولوژیکی در حوزه س��امانههای
مراقبتی با  ۹۳دانش��گاه و ش��بکه همکاران
صنعت��ی و ش��رکتهای دانشبنی��ان ۵۲۳
قرارداد منعقد کنیم و پیشبینی میش��ود که
در پنج س��ال آینده این جریان به شش برابر
گسترش پیدا کند.

آمریکا معافیت صادرات برق ایران به
عراق را  45روز دیگر تمدید کرد

دول��ت ترامپ روز جمع��ه ،معافیت صادرات
برق ایران به ع��راق را  45روز دیگر تمدید
کرد .ب��ه گزارش فارس ،دول��ت ترامپ روز
جمعه ،معافیت صادرات برق ایران به عراق
را  45روز دیگر تمدید کرد .سخنگوی وزارت
خارج��ه آمریکا روز جمعه اع�لام کرد وزیر
خارجه آمریکا ای��ن معافیت را برای  45روز
دیگر تمدید کرده است و قرار است تا پیش
از مراسم تحلیف در  20ژانویه ،دولت ترامپ
تصمیم بگیرد که آیا آن را تمدید کند یا برای
همیشه متوقف کند .بر اساس این گزارش،
معموال ای��ن معافیت  120روز بود .اما زمان
این معافیت در تابس��تان به  60روز کاهش
یافت .سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
«وزارت خارجه معافیت تحریمی برای عراق
به منظور مشارکت در مبادالت مالی مرتبط
با واردات برق از ایران را مورد بررسی مجدد
ق��رار داد«».این معافی��ت تضمین می کند
درحال��ی که عراق گام های��ی برای کاهش
وابستگی به واردات انرژی ایران برمی دارد،
توانای��ی تامین نیازهای انرژی خود در کوتاه
مدت را داشته باشد».
آغاز محاکمه رئیس جمهور پیشین
فرانسه به اتهام فساد مالی

رئیس جمهور پیش��ین فرانسه به اتهام فساد
مالی در کارزار انتخاباتی محاکمه میش��ود.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران
ج��وان به نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه ،برای
نخس��تین بار در تاریخ پس از جنگ فرانسه،
یک رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی
محاکمه میشود .نیکالس سارکوزی ،رئیس
جمهور اسبق فرانسه دوش��نبه در پاریس در
ارتباط با پرونده موسوم به «استراق سمع» در
کنار تیری ارزوگ ،س��فیر خود و ژیلبر آزیبر،
قاضی عالی سابق در دادگاه حاضر خواهد شد.
س��ارکوزی  ۶۵ساله اعالم کرد در این دادگاه
بی س��ابقه با مدارک کافی حاضر میش��ود.
پی��ش از س��ارکوزی ،ژاک ش��یراک رئیس
جمهور اسبق فرانس��ه هم در سال  ۲۰۱۱به
اتهام اختالس اموال عمومی به دو سال حبس
تعلیقی محکوم شد .اما این اتهامات مربوط به
دورانی بود که او شهرداری پاریس را برعهده
داشت .اما سارکوزی نخستین فردی است که
به اتهام فساد مالی در دوران ریاست جمهوری
محاکمه میش��ود .برگزاری جلسه دادگاه به
ش��رایط همه گیری کووید  ۱۹و درخواس��ت
تعلی��ق در برگزاری از س��وی ژیلبر آزیبر ۷۳
ساله به دالیل پزشکی بستگی خواهد داشت.
درخواست اتحادیه عرب از سازمان
ملل برای پایان دادن به اشغالگری
صهیونیستها

دبیرخانه اتحادیه عرب از سازمان ملل خواست
تدابیر الزم را برای اجرای قطعنامههای خود
بر اس��اس منشور این سازمان در زمینه پایان
اش��غالگری رژیم صهیونیستی به کار بگیرد.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از پایگاه اینترنتی العربی الجدید،
دبیرخانه اتحادیه عرب از سازمان ملل خواست
تدابیر الزم برای اجرای قطعنامههای خود را
بر اس��اس منشور این س��ازمان اتخاذ کند تا
به پایان اشغالگری اسرائیل در سرزمینهای
اشغالی فلسطین از سال  ۱۹۶۷و فراهم شدن
امکان اعمال حاکمیت و اس��تقالل کش��ور
فلس��طین منجر شود .س��عید ابوعلی معاون
دبیرکل اتحادیه عرب و رئیس بخش فلسطین
و اراضی عربی اش��غالی امروز در اظهاراتی به
مناس��بت سالگرد اس��تقالل فلسطین گفت:
جامعه بین الملل و سازمان ملل به نمایندگی
از آن مسئولیت حقوقی و معنوی پایان دادن به
اشغالی را دارد که از سال  ۱۹۶۷آغاز شده است
و نیز مسئولیت ایجاد کشور مستقل فلسطین
ب��ه مرکزیت قدس .از این رو باید تدابیر الزم
را برای اجرای قطعنامههای خود اتخاذ کند به
گونهای که به پایان اش��غالگری منجر شود و
به فلسطین اجازه اعمال حاکمیت و استقالل
بدهد .او افزود سازمان ملل و کشورهای عضو
آن مس��ئولیت راه حل دو کش��ور را از زمان
صدور قطعنامه تقس��یم فلس��طین در س��ال
 ۱۹۷۴به عهده دارند .سازمان ملل هم باید با
اعتراف به کشور مستقل فلسطین تالش خود
را برای رعایت انصاف در حق مردم فلسطین،
به رسمیت شناخته شدن حقوق آنان و اعمال
فشار برای پایان یافتن اشغالگری را دوچندان
کن��د .او در ادامه گفت :طرحها و تالشهایی
مانند معامله قرن که حقوق ملت فلس��طین
را نادی��ده میگیرند و قطعنامهه��ا و قوانین
بین الملل��ی را نقض میکنن��د ،قوانینی که
حقوق ملت فلس��طین را تضمی��ن کرده اند،
موفق نخواهند ش��د .در چنین روزی در سال
 ۱۹۸۸نمایندگان ملت فلس��طین در الجزایر
اعالمیهای تاریخی را در زمینه آرمان فلسطین
صادر کردند که محتوای آن اعالم اس��تقالل
برای ایجاد کش��وری فلس��طینی در اراضی
اش��غال شده س��ال  ۱۹۶۷به مرکزیت قدس
شرقی بود.

