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اخبار
اگر مجلس ایرادات شورای نگهبان
را نپذیرد الیحه  CFTبه مجمع
تشخیص میآید

محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص
مصلحت نظام در حاشیه مراسم «آخرین
نبرد» که در دانش��گاه صنعتی ش��ریف
برگزار شد ،گفت :در صورتی که مجلس
ایرادات ش��ورای نگهب��ان در خصوص
الیحه  CFTرا نپذی��رد ،این الیحه به
مجمع تش��خیص مصلحت نظام خواهد
آمد و بررسی میشود .به گزارش مهر،وی
درباره س��وال دیگری پیرامون بررس��ی
الیح��ه  CFTدر هی��ات عالی نظارت
یادآور ش��د :وظیفه هی��ات عالی نظارت
بررس��ی تمام مصوبات دولت ،مجلس و
قوه قضائیه برای تطبیق با سیاست های
کلی نظ��ام و اصالح مغایرتها اس��ت.
رضایی اظهار داش��ت :لوای��ح و قوانینی
که توسط شورای نگهبان مغایر با قانون
اعالم می شود بر اساس قانون اساسی به
مجلس بازمیگردد و رفع ایراد میشود.
علوی :مرزبانان ربوده شده
در سالمت هستند

حجتاالس�لام س��ید محمود علوی در
حاش��یه هفتمی��ن همایش مل��ی پدافند
غیرعامل در جم��ع خبرنگاران در ارتباط
با آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده در
میرجاوه گفت :مرزبانان ربوده شده تا این
لحظه در س�لامت هستند و فعالیتهای
زیادی توسط س��تاد کل نیروهای مسلح
و فرماندهی نیروی زمینی سپاه در ارتباط
با ارتش پاکس��تان صورت گرفته است.
ب��ه گزارش مهر،علوی اف��زود :عالوه بر
این ،وزیر کش��ور نیز با همتای پاکستانی
خ��ود ارتباط گرفته و آنها ه��م اقداماتی
را ش��روع کردند ک��ه امیدواریم مجموع
این اقدامات موجب آزادس��ازی مرزبانان
کش��ورمان ش��ود .وی همچنین درباره
پیشبین��ی زم��ان آزادی مرزبانان ربوده
شده گفت :تالشها در حال انجام است
و امیدواریم نتیجه به زودی حاصل شود
و چشم خانوادههای این عزیزان به دیدن
فرزندانشان روشن شود.
استقبال رژیم صهیونیستی
از اجرای تحریمهای ضدایرانی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی است
تحریمهای آمری��کا ضربهای کاری علیه
فعالیتهای منطقهای ایران است و از این
مسئله استقبال کرد .به گزارش مهر به نقل
از فرانس پرس ،آویگدور لیبرمن وزیر جنگ
رژیم صهیونیستی با اس��تقبال از اجرایی
ش��دن تحریمهای ضدایرانی واش��نگتن،
مدعی شد :تصمیم متهورانه دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا معرف همان تغییر
عظیمی است که خاورمیانه از مدتها پیش
چشمانتظار آن بود! وی در بزرگنمایی تاثیر
تحریمهای واشنگتن ادعا کرد :آمریکا تنها
با یک حرکت ،به س��نگر ایران در سوریه،
لبنان ،غزه ،عراق و یمن ضربهای اساسی
وارد میکند .رژیم صهیونیس��تی از ابتدای
حصول برجام ،از س��نگاندازی در مسیر
اجرای آن کوتاهی نکرد و مش��وق اصلی
ترام��پ در پش��تپا زدن به ای��ن توافق
بینالمللی بود .این درحالی است که طرفین
اروپایی برجام (فرانسه ،آلمان و انگلیس) که
متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب
میش��وند ،از این اقدام به خشم آمده و از
عزم خود برای اجرای برجام و ایجاد کانال
مالی سخن میگویند که ضامن معامله با
ایران علیرغم تحریمهای آمریکا باشد.

حجت االس�لام حس��ن روحانی در همایش مدیران وزارت امور
اقتصادی و دارایی از حضور گس��ترده و ش��کوهمند مردم ایران
اسالمی در راهپیمایی  ۱۳آبان قدردانی کرد و اظهارداشت :مردم
با حضور گس��ترده و ش��کوهمند خود در این راهپیمایی و اعالم
آمادگی برای وحدت  ،انس��جام  ،مقاومت و ایس��تادگی در برابر
دش��منان ،بر توطئههای جدید آمریکا خط بطالن کش��یدند .به
گزارش مهر،رئیس جمهور حضور گسترده مردم در مراسم باشکوه
راهپیمایی اربعین حسینی را نیز که با امنیت کامل و نظم بسیار
خوب برگزار شد ،بسیار با معنا و پرمفهوم خواند و فرا رسیدن ایام
رحل��ت پیامبر اکرم(ص) به عن��وان فخر همه موجودات و پیامبر
رحمت برای همه عالمیان و همچنین ایام شهادت پرچمدار صلح
امت پیامبر حضرت مجتبی(ع) و امام هش��تم(ع) را تسلیت گفت.
روحانی با تاکید بر اینکه تحریم را باید به خوبی بش��کنیم و این
کار را خواهی��م کرد ،اظهارداش��ت :با کمک م��ردم و با اتحاد و
وحدت��ی که در جامعه اس��ت باید به آمریکاییها با زبان روش��ن
تفهی��م کنیم که با زبان زور و فش��ار و تحری��م و تهدید با ملت
بزرگ ایران حرف نزنند .باید برای همیش��ه تاریخ تنبیه ش��وند.
با قلدرمآبی در برابر یک ملت بزرگ و با س��ابقه کهن فرهنگی،
ایستادن و هر روز بهانهای را درست کردن ،این برای ملت ایران
غیرقابل قبول است .رییس جمهور خاطرنشان کرد :امروز کاری
که آمریکاییها انجام میدهند ،صرف ًا فش��ار به مردم است ،فشار
ب��ه هیچ جای دیگر نیس��ت .به مردم و ب��ه ملتهای دیگر و به
ش��رکتهای دیگر و به دولتهای دیگر اس��ت ،امروز تنها ما از
ی نیستیم حتی شرکتها و دولتهای
سیاستهای آمریکا عصبان 
ی هم از سیاستهای آمریکا عصبانی هستند .روحانی افزود:
اروپای 
فکر نمیکنم در تاریخ آمریکا کس��انی به کاخ س��فید آمده باشند
که تا این حد ،ضدقانون و معاهدات بینالمللی باش��ند .من به یاد
ندارم .همه آنها تخلفات قانونی داشتند ولی اینها سرآمد تخلفات
هستند .ندیدم در کاخ سفید گروهی روی کار بیایند مثل این دوره
نژادپرس��ت باش��ند .وقتی یک گروهی که هم نژادپرست هستند
و ه��م به قوانین و مقررات بینالملل��ی اعتنا نمیکنند ،امروز چه
توقعی از آنها داریم .همین ش��رایطی اس��ت که امروز میبینیم.
رهبران  ۴کشور بزرگ برای مالقات من با رئیس جمهور آمریکا
واس��طه شدند روحانی گفت :این ما نیستیم که دلمان میخواهد

شعار مرگ بر آمریکا را باید عملی کنیم

این دوره حکومت آمریکا خیلی کوتاه و کوتاهتر ش��ود ،متحدین
اروپایی خودش��ان در جلس��ات به خود من می گویند که یکی از
آرزوهایشان این است .بعد از آن مرتب برای ما پیغام میدهند که
بیایید با هم مذاکره کنی��م .مذاکره برای چه چیزی انجام دهیم.
شما اول آن مذاکرهای که انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم ،به آن
احترام بگذارید تا زمینه برای مذاکره بعدی درست شود .در همین
ایامی که نیویورک بودم ،رهبران  ۴کش��ور بزرگ ،واس��طه شده
بودند که با رئیس جمه��ور فعلی آمریکا مالقات کنم در حالیکه
این موضوع نیاز به واسطه و اینقدر پیغام ندارد ،به تعهدات عمل
کنی��د ،با هم صحبت میکنیم .روحانی گفت :امروز آمریکا ناچار
می ش��ود هشت کش��ور را از خرید نفت استثنا کند ،در حالی که
قبال گفته بود میخواهم فروش نفت ایران را به صفر برسانم؛ این
یک پیروزی برای ماست .رئیس جمهور تاکید کرد :آمریکاییها
گفتند نمیگذاریم اقتصاد ایران فعال باشد و رشد کند اما صادرات
ما در همین هفت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته
بیشتر شد؛ این هم یک موفقیت است.

 باز هم نفتمان را میفروشیم

وی افزود :جمهوری اسالمی ایران میتواند نفت خود را بفروشد
و خواهد فروخت .اگر آمریکا این هش��ت کشور را از تحریم نفتی
ای��ران مس��تثنی نمی کرد ما ب��از هم نفت خود را میفروش��یم.
روحانی با بیان اینکه من به رهبران کش��ورهای جهان گفتم که
م��ا این بار با افتخار تحریمها را خواهیم شکس��ت ،تصریح کرد:
طبق قطعنامه  ۲۲۳۱تمام کشورهای دنیا موظفند روبروی آمریکا
بایستند .رئیس جمهور گفت :امروز ملتهای منطقه موفق شدند
که آمریکا را از اهداف اعالم شده خود به عقب برانند .روحانی با
بیان اینکه امروز در جایگاهی هستیم که سازمانهای بینالمللی
و افکار عمومی با ماس��ت و آمریکاییها از هر زمان دیگر سر به
زیرتر هس��تند ،اظهار کرد :این ماجرای قتل فجیع در اس��تانبول،
آبروی آمریکا را در طول تاریخ برد .وی افزود :آمریکایی که اکثر
کشورهای دنیا از او حمایت میکردند ،امروز سر به زیر و شرمنده
ش��ده است و آخر هم از این منجالب نجات پیدا نمیکند .رئیس
جمهور تصریح کرد :ما افتخار میکنیم از ملتهای منطقه حمایت

رئیس جمهور تصریح کرد :س��ال گذش��ته در ایامی اینجا آمدیم
که ملت ایران با حضور در راهپیماییها اتفاقات دی ماه را خنثی
کرد اما ظاهرا فیلم این راهپیمایی بدس��ت آمریکاییها نرس��ید.
آمریکاییه��ا بر مبنای فیلم اول ،در اواخر دی ماه راجع به برجام
تصمی��م گرفتند .فیلم های راهپیماییهای بعدی که  ۱۲و  ۱۳و
 ۱۴دی ماه همه چیز را شس��ت به دس��ت آنها نرسید .این نشان
میدهد که وحدت ما بر اراده کاخ سفید تاثیر می گذارد .روحانی
با بی��ان اینکه مرگ بر آمریکا را باید عملی کنیم و عملی کردن
آن این اس��ت که کاخ س��فید از ما و اتحاد ما بترسد ،گفت :مگر
امکان پذیر است ملت بزرگی مانند ایران که در انتخابات گفتند به
عقب باز نمیگردیم به  ۴۰سال پیش بازگردند؟ انقالب اسالمی
متعل��ق به ملت ایران اس��ت و آنها صاحبان نظام هس��تند .وی
اف��زود :دعواهای حزبی و جناح��ی ما پای صندوق رای باید تمام
شود؛ فصل الخطاب ما صندوق رای است .رئیس جمهور با بیان
اینکه بی تردید امروز با وحدت و تالش مضاعف از تحریم عبور
میکنیم و س��رمایه خارجی را به کشور برمیگردانیم ،گفت :این
جزو وظایف این وزارت اقتصاد اس��ت؛ ما مسیر رشد اقتصادی را
دوباره آغاز می کنیم .روندی که در این چندماه وارد آن شدیم با
اراده و تالش به پایان میرسد.
تحریمهای غیرقانونی آمریکا را با افتخار دور میزنیم

روحانی تصریح کرد :دیپلمات های ما جناحی نیستند بلکه متعلق
به کش��ور و ملت ایران هستند .وی با اش��اره به اظهارات برخی
مقامات آمریکایی مبنی بر اینک��ه ایران تحریمها را دور میزند،
گفت :ما تحریم غیرقانونی ش��ما را با افتخار دور میزنیم چراکه
برخالف مقررات بین المللی است.

آمریکا روز به روز منزویتر میشود

واکنش منفی جهان به تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران

گروه سیاسی :با آغاز دور تازه تحریم های ایاالت متحده آمریکا
علیه ایران ،حاال از چین و روس��یه گرفته تا کش��ورهای اروپایی
نسبت به آن واکنش نشان داده اند .به گزارش «عصرایرانیان»،
عالوه بر این کش��ورهای مختلف در سخنان جداگانه خواستار
خویشتن داری ایران ش��ده اند؛ البته مشخص نیست چه زمانی
حمایت های لفظی به حمایت های عملی منجر خواهد شد.
تحریم محکوم اس�ت

در همی��ن رابطه،میخائی��ل اولیانوف نماینده روس��یه در آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی گفت مس��کو تحریمهای جدید آمریکا
علیه ایران اثر منفی زیادی بر پیمان عدم اش��اعه هستهای دارد.
به نوش��ته خبرگ��زاری اینترفکس ،وی گفت ب��ا در نظر گرفتن
اجرای توافق هس��تهای (برجام) کوچکترین علتی برای افزایش
فشار اقتصادی به ایران وجود ندارد .اولیانوف گفت روسیه چشم
انداز منفی درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران دارد .وی
افزود ،آمریکا با تحریمها ،باجگیری اقتصادی ،تهدید و ترساندن

را به کار گرفته است .نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی
اتمی گفت ،تحریمای آمریکا علیه ایران اثر منفی بر بازار جهانی
م��واد هیدروکربن��ی میگ��ذارد .وی افزود روس��یه با همکاری
چی��ن و تروئیکای اروپایی تمام تالش خود را به کار میگیرد تا
اطمینان از عملکرد پایدار و موثر برجام حاصل شود .وی افزود،
تحریمه��ای آمریکا اجرای برجام را پیچیدهتر میکند .اولیانوف
اظهار امیدواری کرد ایران خویش��تن داری نش��ان دهد و گامی
تند در مقابله با ای��ن تحریمهای آمریکا برندارد .وزارت خارجه
چین نیز دیروز (دوش��نبه) گفت باید به همکاری تجاری قانونی
این کش��ور با ایران احترام گذاشته ش��ود .به نوشته خبرگزاری
«اسپوتنیک»« ،هوآ چونینگ» س��خنگوی وزارت خارجه چین
درباره اعمال دوباره تحریمهای آمریکا علیه ایران اظهار تاس��ف
کرد .هوآ چونینگ به این مسئله اشاره نکرد که آیا آمریکا ،چین
را از تحریمهای ایران معاف کرده اس��ت .وی پیش از این گفته
ب��ود پکن قاطعان��ه در مقابل تحریمهای یکجانبه میایس��تد و
درصدد است روابط تجاری خود را با ایران ادامه دهد.
ترکی�ه:ازتحری�متبعی�تنم�یکنی�م

فؤاد اوکتای» معاون ریاس��ت جمهوری ترکیه دیروز (دوش��نبه)
اعالم کرد که دلیلی ندارد همه کش��ورها از تحریمهای آمریکا
علی��ه ایران تبعیت کنند و واش��نگتن هم نبای��د چنین انتظاری
داش��ته باش��د .اوکتای طی مصاحبه با میز سردبیری خبرگزاری
«آناتولی» درباره منطقه غرب آس��یا و وضعیت کنونی اقتصادی
توضیح داد« :در دورهای زندگی میکنیم که از دالر به عنوان یک
ارز خارجی و سیاس��تهای داخلی یک کشور ،به عنوان سالحی

برای (جنگ) اقتصادی اس��تفاده میکنند» .وی ضمن اشاره به
اینکه الزمه زندگی در غرب آسیا ،قوی بودن از تمام نظرهاست
گف��ت« :زندگی در این منطقه بهایی دارد و آن لزوم قوی بودن
است .شما باید از نظر اقتصادی ،نظامی ،سیاسی و اجتماعی قوی
باش��ید تا باثبات باقی بمانید» .معاون رئیسجمهور ترکیه درباره
تصمیم واش��نگتن به بازگرداندن تحریمهای اقتصادی پیش از
برجام علیه ایران ،تاکید کرد« :بیمعنی و غیرعادالنه اس��ت که
انتظار داشته باشیم تمام کشورها بدون درنظر گرفتن منافع خود،
از تحریمهای (آمری��کا) علیه ایران تبعیت کنند» .رئیسجمهور
آمریکا اردیبهش��ت ماه امس��ال با متهم ک��ردن ایران به تالش
برای دستیابی به سالح اتمی ،مخفی کردن «ابعاد نظامی برنامه
هس��تهای» و دخالت در امور کشورهای منطقه ،خروج آمریکا را
از برجام اعالم کرد .وی همچنین گفت که تحریمهای پیش��ین
هس��تهای و تحریمهای سختتر در بازه  90روزه ( 14مرداد) تا
 180روزه ( 14آب��ان) علیه ایران باز خواهند گش��ت .اوکتای با
بی��ان اینکه موضع ترکیه ،تبعیت نک��ردن از تحریمهای آمریکا
علیه ایران است ،افزود« :ما قبال رویکرد خود در قبال تحریمها
را آشکارا اعالم کردیم .امروز (آمریکا) در این باره توضیح خواهد
داد و ما نتیجه (موضع ترکیه) را خواهیم دید».
اروپ�ادرمقاب�لآمری�کا

لم��ان اعالم کرد ک��ه باید راهکار قانونی ب��رای رابطه بازرگانی
با ایران وجود داش��ته باش��د .بنابر گزارش خبرگ��زاری رویترز،
«اشتفانزایبرت» سخنگوی دولت آلمان دیروز دوشنبه با اشاره
به اعم��ال تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت « :آلمان متقاعد

ش��ده اس��ت که باید امکان رابطه بازرگانی به صورت قانونی با
ایران وجود داش��ته باش��د و در حال بررس��ی این موضوع است
که چطور ش��رکتها را از پیامدهای اعم��ال مجدد تحریمهای
آمری��کا در ام��ان نگه دارد ».این اقدام واکنش انتقادی ش��دید
طرفهای اروپایی را به دنبال داش��ته اس��ت ب��ه طوری که روز
جمعه بیانیهای در این زمینه منتش��ر کردند و امروز آن را بازنشر
کردند.در این بیانیه از محاس��ن برجام و پشتیبانی شورای امنیت
س��ازمان ملل متحد از آن گفته شده و البته از ایران هم خواسته
ش��ده که کماکان به برجام پایبند بمان��د .اروپاییها در بندهای
بعدی بیانیه خود نوش��تهاند« :هدف م��ا حمایت از اروپاییهایی
اس��ت که در تجارتی مش��روع ،با ایرانیان وارد تعامل شدهاند».
کش��ورهای اروپای��ی همچنین ضم��ن مخالفت ب��ا بازگرداندن
تحریمهایی که به واس��طه برجام لغو ش��ده بود ،از ایجاد ساز و
کاری وی��ژه در زمینه مبادالت مال��ی با ایران خبر دادند .هرچند
این سازو کار هنوز راه اندازی نشده است اما کشورهای اروپایی
به ط��رف ایرانی قول دادهاند تا اوایل س��ال آین��ده میالدی به
ص��ورت عملی بت��وان از آن در مبادالت دوجانبه اس��تفاده کرد.
سخنگوی نخس��ت وزیر انگلیس هم دیروز(دوشنبه) از تصمیم
دولت آمریکا برای بازگردانی تحریمهای ایران ابراز تاسف کرد.
به نوش��ته خبرگزاری رویترز ،س��خنگوی دولت انگلیس افزود،
مادامی که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند باش��د لندن نیز
به این توافق متعهد میماند .سخنگوی دولت انگلیس گفت که
این کشور به گسترش روابط تجاری خود با ایران ادامه میدهد
و تجار انگلیس��ی را تش��ویق میکند ت��ا از فرصتهای مالی در
ایران استفاده کنند.

قاسمی در نشست خبری:

بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت خارجه،در واکنش به اعمال
بخ��ش دوم تحریمهای علیه ایران ،آن را خودتحریمی آمریکا
و جن��گ روانی خواند .به گ��زارش فارس،وی ب��ا بیان اینکه
تحریمه��ای آمریکا موضوع جدیدی نیس��ت و بعد از انقالب
ش��اهد تحریمهای متعدد در حوزهه��ای مختلف و به صورت
کالن بودی��م ،اظهار داش��ت :در حال حاضر نی��ز بعد از خروج
غیرقانون��ی آمری��کا در ماه می بخش دیگ��ری از تحریمهای
آمریکا آغاز میش��ود .سخنگوی وزارت خارجه اعمال تحریم
را اعتیاد و عادتی خواند که به خصوص در دولت جدید آمریکا
شکل گرفته و افزود :چون عادت است ترک آن تا حدی برای
ترامپ مش��کل اس��ت و دس��ت به این اقدامات بی ثمر و بی
فایده با اعمال تحریمهای اقتصادی میزند .وی این تحریمها
را نوعی خود تحریمی خواند و گفت :آمریکا با سیاس��تهایی
ک��ه در دوران جدید اتخاذ ک��رده ،تمامی تعهدات بینالمللی و
معاهدات را زیر پا گذاشته و از این معاهدات خارج شده همانطور
که یکجانبه از برجام خارج ش��د و نش��ان داد نمیتواند با این
سازوکارهای بینالمللی کار کند و در این سازوکارها و پیمانها
و معاهدات در انزوا قرار دارد و بر اثر این انزوا ،این سازوکارها را
ترک میکند .قاسمی اضافه کرد :این از خردمندی ،توانمندی

حکم حبس ابد برای شیخ علی
سلمان نشانگر حکومت وحشت در
بحرین است

دس��تیار ویژه رئیس مجل��س در امور بین
الملل نوشت :صدور حکم حبس ابد علیه
ش��یخ علی س��لمان دبی��رکل میانه روی
جمعیت الوف��اق نش��انگر ادامه حکومت
سرکوب و وحشت در بحرین است .حسین
امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی در امور بی��ن الملل در
صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی
نوش��ت :صدور حکم حبس ابد علیه شیخ
علی س��لمان دبیرکل میانه روی جمعیت
الوفاق نش��انگر ادامه حکومت سرکوب و
وحشت در بحرین است .امروز جمع کثیری
از ش��یعه و س��نی در زندان بزرگی به نام
بحرین بس��ر می برند .راه حل «گفتگو»
است و نه «حبس ابد».

میکنیم اما آمریکا افتخار میکند از رژیمی کودک کش و رژیمی
ک��ه علیه مردم یمن جنگ به راه انداخته اس��ت حمایت میکند.
روحانی با تاکید بر اینکه آمریکا میخواهد ایران را تضعیف و ملت
ایران را ناامید کند اما به هیچکدام از آنها نخواهد رس��ید ،گفت:
ایران با قدرتمندی راه خود را ادامه میدهد .البته این یک ش��رط
دارد و آن هم وحدت کلمه و اتحاد است.

آمریکا«خودتحریمی»کردهاست

و قدرت آمریکا نیست بلکه دقیقا نشانه عجز و تنهایی آمریکا
است و این تحریم س��رآغازی برای انزوای بیشتر آمریکاست
به خصوص با توجه به اینکه این تحریم ،تحریم آمریکاس��ت
نه تحریم ش��ورای امنیت و نه تحریم هم��ه جهان .وی بیان
کرد :ما تحریمهای حاصل از قطعنامههای ش��ورای امنیت را
تجربه کرده و علیرغم برخی آس��یبها و صدماتی که تحمل
کردیم ولی در بخشهای زیادی به پیشرفتهای قابل توجهی
دست یافتیم و آمریکا نتوانست به اهداف ترسیمی خود برسد.
س��خنگوی وزارت خارجه گف��ت :در وضعی��ت کنونی جهان
که اکثریت کش��ورها ب��ا این تحریم مخالفت ک��رده و به آن
عالقهمندی نشان ندادند چه اروپا و چه کشورهایی مثل چین
و روس��یه و سایر کشورهای جهان ،نهایتا این تحریمها چیزی
ج��ز یک ایجاد جنگ روانی و تخریب ذهنی و ایران س��تیزی
تلقی نخواهد ش��د .وی افزود :تصورم این اس��ت که با درایت،
خردمندی و هوش��مندی و صب��وری راهبردی و متانتی که در
این جا وجود دارد و بین مردم ما هس��ت و تجربه و تاریخ این
واقعی��ت را به کرات نش��ان داده ،این تحریمها جز یک جنگ
روانی چیزی نیس��ت و با س��ازوکارهایی که پیش بینی شده و
همکاری که ایران میتواند با س��ایر کش��ورهای جهان داشته

باشد ،علیرغم همه تهدیدها و فش��ارهای آمریکا ،این تحریم
نتایجی را که ترامپ به دنبال آن اس��ت نصیب آمریکا نخواهد
کرد و این تحری م هم به تاریخ خواهد پیوست و دیری نخواهد
پایی��د که این دوران با ظفرمندی ایران و مردم ایران به پایان
برسد و از این مرحله عبور خواهیم کرد.
س�ازوکار ویژه مالی اروپا به خوبی پیش میرود

وی در پاس��خ به سوالی درباره آخرین وضعیت ساز و کار ویژه
مالی اروپا اظهار داش��ت :این موضوع به خوبی پیش میرود و
در تماس دائم با اتحادیه اروپا و  4+1هستیم .سخنگوی وزارت
خارجه ادامه داد :این نوع مکانیس��مهای جدید به خصوص در
حوزه پولی و مالی پیچیده اس��ت و وقتی قرار اس��ت سازوکار
جدیدی ابداع و به کار گرفته شود ،تا حدی زمانبر است و باید با
دقت الزم روی آن کار بشود .وی اضافه کرد :با توجه به اینکه
ایران شرایط مش��خصی را از گذشته مشخص کرده بود ،باید
این شرایط آماده میشد و اگر باز هم صبوری کنید باید خیلی
زود کلیات  SPVمش��خص و اعالم شود .امیدواریم در زمان
خیلی کوتاهتری بتواند به مرحله اجرا برسد .قاسمی در پاسخ به
س��وال دیگری در همین زمینه گفت :ما در مسیر قبلی خود در

حرکت هستیم و به نقاط خوبی رسیدیم و به زودی سازوکارها
اعالم خواهد ش��د و اگر با ایجاد این نوع سازوکارهای مالی در
یکصد سال اخیر در سایز و مناطق مختلف آشنا باشید میبینید
این نوع مکانیس��مهای پولی و مالی حتما کار پیچیدهای است
به خصوص وقتی که قرار اس��ت تعداد زیادی از کشورها مثل
اعضای اتحادیه اروپا درب��اره آن تفاهم کنند و ایران روی آن
نظ��ر دارد برای اینکه تضمینهای الزم را به دس��ت بیاورد به
همین خاطر قدری زمانبر است و ما از یک واقع بینی و درایت
الزم پیروی خواهیم کرد.

سردار حاجی زاده مطرح کرد؛

س��ردار امیرعل��ی حاج��ی زاده فرمان��ده نیروی
هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در
حاش��یه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک
پدافند هوایی  ۹۷در منطقه پدافندی عاش��ورای
س��پاه به تش��ریح اقدامات صورت گرفته در این
رزمایش پرداخت .به گزارش فارس،سردار حاجی
زاده برگزاری رزمایش پدافندی در وس��عت بیش
از  ۵۰۰ه��زار کیلومتری از خاک ایران اس�لامی
را نش��ان از گس��تردگی این رزمایش دانس��ت و
اظهار ک��رد :در این رزمایش س��امانه های دفاع
هوای��ی بومی و ایرانی س��پاه و ارتش به صورت
تلفیقی و ترکیبی به اج��رای مأموریت پرداختند.
وی بکارگیری تجهیزات و سامانه های پدافندی

تمرین تاکتیکهای مقابله با حمالت موشکی کروز در رزمایش پدافند هوایی

روز با نش��ان ایرانی را از وجوه برجسته رزمایش
پدافند هوایی  ۹۷عن��وان و تصریح کرد  :دراین
رزمای��ش نیروهای جوان آم��وزش دیده و حرفه
ای که در فرآیند انتقال تجربه نس��لهای گذشته
ورزیده ش��ده ان��د ،به خوبی توانس��تند به اجرای
ماموریت های محوله بپردازند .سردار حاجی زاده
به طراحی س��ناریوی رزمایش نیز اشاره و اظهار
کرد :با رصد عملکرد نیروهای متخاصم در منطقه
پیرامونی جمهوری اسالمی ایران ،سناریوهایی بر
اس��اس فرضیه عملکردی دشمن طراحی گردید
که بحمداهلل تمامی اهداف از پیش تعیین ش��ده
در این س��ناریوها به طور کامل محقق ش��د .وی
افزود  :کلیه مراحل این رزمایش ش��امل استقرار

و گس��ترش فرا معمول  ،برق آسا و سریع سامانه
ها که در مرحله مقدماتی رزمایش به انجام رسید
؛همچنین عملیات کش��ف ،شناسایی ،رهگیری،
انهدام و جنگ الکترونیک و درگیری و رزم پدافند
هوای��ی در بخش های مختل��ف هواپایه و زمین

پایه ،به نحو مطلوب و اطمینان بخش��ی به انجام
رس��ید .فرمانده نیروی هوافضای سپاه بکارگیری
تجهیزات و س��امانه های بومی از جمله س��امانه
موشکی س��وم خرداد با قابلیت تحرک پذیری و
ت��وان تاکتیکی باال و نیز درگی��ری با چند هدف
به طور همزمان را از وجوه برجسته این رزمایش
توصیف و تصریح کرد :مقابله با هواپیماهای دور
ایس��تا که ه��دف خود را از فاصل��ه بیش از ۱۰۰
کیلومت��ری با رها کردن بمب م��ورد اصابت قرار
می دهند و نیز مقابله با موش��ک های کروز با به
کارگیری سامانه های ضد کروز در این رزمایش
ب��ه خوبی تمرین ش��د .وی افزود:همچنین حین
برگزاری رزمایش جنگ الکترونیک در حجم باال

و در طیفهای مختلف فرکانسی انجام پذیرفت.
س��ردار حاجی زاده در پایان با تاکید بر اینکه این
رزمایش نماد باش��کوهی از وحدت ،یکپارچگی،
همدلی و هم افزایی توان پدافندی ارتش و سپاه
برای مقابله با هر گونه تهدید دشمن را به نمایش
گذاشت ،گفت :در چهلمین سال پیروزی انقالب
اسالمی با بهرهگیری از تجارب چهار دهه تحریم
تسلیحاتی کش��ور و تکیه بر توان و ظرفیتهای
داخل��ی و بوم��ی  ،تجهی��زات و س��امانه ه��ای
پدافندی روز با نش��ان ایران��ی از ایده تا محصول
تولی��د و توانمندیه��ا و آمادگیهای دفاعی میهن
اس�لامی برابر تهدیدات احتمالی و متصور در حد
اطمینانبخشی ارتقا یافته است.

