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اخبار
دریادار خانزادی :زیردریایی فاتح نهم
بهمن به ناوگان نداجا ملحق میشود

فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش از الحاق
زیردریای��ی فاتح به ن��اوگان این نیرو در
نهم بهمنماه س��ال جاری خب��ر داد .به
گزارش فارس ،دریادار حس��ین خانزادی
فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاش��یه
مراس��م ختم والده فرمانده کل ارتش در
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره
الح��اق زیر دریایی فاتح ب��ه ناوگان این
نیرو ،اظهار داش��ت :این زیردریایی نهم
بهمنماه س��ال جاری به ن��اوگان نداجا
ملحق میشود.وی همچنین درباره زمان
اع��زام ناوگروه نی��روی دریایی ارتش به
اقیانوس اطلس با بیان اینکه «ان شااهلل
به زودی این ماموریت آغاز میش��ود»،
خاطر نش��ان کرد :هرجایی که مملکت
اراده کند نداجا حضور داشته باشد ،اینکه
کدام اقیانوس باشد ،مهم نیست؛ چراکه
در همه دریاهای آزاد امکان حضور برای
همه ملت ها وج��ود دارد و هر ملتی که
قدرت دریانوردی داش��ته باشد ،میتواند
در دریاه��ای آزاد حضور داش��ته باش��د.
فرمان��ده نداجا همچنین درب��اره آخرین
وضعیت ناوش��کن دماوند ،تصریح کرد:
هفته پیش از روند بازس��ازی ناوش��کن
دماون��د بازدید کردیم؛تاکنون کار س��ازه
تمام ش��ده و اقدامات مربوط به روس��ازه
نیر در حال اتمام اس��ت.دریادار خانزادی
در پایان گفت :امیدواریم تا پایان س��ال
دماوند در آب باشد.
تأکید «جبران باسیل» بر لزوم
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب

وزی��ر خارجه لبن��ان در س��خنانی تأکید
کرد که کش��ورش از ابتدا مخالف تعلیق
عضویت س��وریه در اتحادی��ه عرب بود و
اکنون خواهان بازگشت آن به این اتحادیه
اس��ت.به گزارش مهر به نق��ل از «لبنان
 ،»۲۴جبران باس��یل وزی��ر خارجه لبنان
بر لزوم بازگش��ت سوریه به اتحادیه عرب
تأکید کرد.بر اس��اس این گزارش ،وی در
این خص��وص گفت :بی��روت از ابتدا هم
مخالف تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه
عرب بود.باسیل با بیان اینکه روابط میان
لبنان و سوریه بر مبنای منافع ملی لبنان
پیش می رود ،گفت :به دنبال مستحکم تر
کردن بیش از پیش این روابط و مناسبات
هستیم .گفتنی است ،پیشتر نیز شماری از
کشورهای عربی خواستار بازگشت سوریه
به اتحادیه عرب شده بودند.
تداوم اعتراضات در سودان و کشته
شدن  ۲۲نفر تا کنون

معترضان سودانی بار دیگر در خارطوم و
چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند
در حالیکه بنابر آمارهای رسمی تا کنون
 ۲۲نفر در این اعتراضات کش��ته شدهاند.
ب��ه گزارش فارس ،خارطوم و ش��هر «أم
درمان» در مجاورت آن روز جمعه (دیروز)
نیز صحن��ه تظاهرات ضددولت��ی بود و
معترضان س��قوط نظام را خواستار شدند.
نیروهای امنیتی سودان پس از اقامه نماز
جمع��ه ،تعدادی از مس��اجد خارطوم و أم
درمان را محاصره کردن��د تا از برگزاری
تظاهرات ممانعت کنن��د و چندین فعال
و معت��رض را بازداش��ت کردند.همچنین
تظاهراتهایی نیز در ش��هر «بارا» واقع
در ایال��ت «کردف��ان ش��مالی» برگ��زار
شد.انجمن مش��اغل حرفهای سودان نیز
در بیانیهای خواستار آغاز هفته «انتفاضه
شهرها ،روستاها و محلههای سودان» در
سراسر این کشور تا زمان سقوط حکومت
سودان شد.
وزارت خارجه فرانسه :ایران برنامه
موشکی خود را کنار بگذارد

وقاحت فرانسوی

معاون س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا
از موضعگیری اخیر دولت فرانس��ه علیه
برنامه موشکی ایران تشکر کرده و آن را
نشانهای دانسته که دنیا از «تهدید ایران»
با خبر ش��ده اس��ت .به گزارش تس��نیم،
«راب��رت پاالدینو» ،معاون س��خنگوی
وزارت خارج��ه آمری��کا از موضعگیری
اخیر دولت فرانس��ه علیه برنامه موشکی
ای��ران تش��کر ک��رده و آن را نش��انهای
دانس��ته که دنیا از «تهدید ایران» با خبر
ش��ده اس��ت .پاالدینو در توئیتر نوشت:
«از بیانیه قاطعانه فرانس��ه درباره برنامه
موش��کهای بالس��تیک حکومت ایران
تش��کر میکنم .فناوری ماهوارهبر دقیق ًا
همان موش��کهای قارهپیما سرپیچی از
قطعنامه  2231ش��ورای امنیت به شمار
میرود .دنی��ا از اندازه کامل تهدید ایران
باخبر شده اس��ت».روز جمعه سخنگوی
وزارت خارجه فرانس��ه برنامه موش��کی
ایران را مغایر با قطعنامه  2231ش��ورای
امنیت خوانده بود و از ایران خواتس��ه بود
تمامی فعالیتهای مرتبط با موشکهای
بالستیک را متوقف کند».

اخبار

رهبر انقالب در پيام به نشست اتحاديه انجمنهاي اسالميدانشجويان در اروپا:

در جهادِ بينياز کردن کامل کشور از بيگانگان پيشگام باشيد

رهبر معظم انقالب در پياميبه نشست
اتحاديهانجمنهاياسالميدانشجويان
در اروپا ،فرمودند :پيوستن دانشجويان
ايراني در جهان به حرکت پيشرفت و
بينياز کردن کشور از بيگانگان جهاد
في س��بيل ا ...اس��ت.به گزارش مهر،
حض��رت آيت ا ...خامنهاي در پياميبه
پنج��اه و س��ومين نشس��ت اتحاديه
انجمنه��اي اسالميدانش��جويان در

اروپا ،تأکيد کردند :پيوستن دانشجويان
ايراني در هر نقطه از جهان به حرکت
پيش��رفت و بيني��از کردن کش��ور از
بيگانگان ،جهاد في س��بيل ا ...است.
متن پي��ام رهبر انقالب اس�لاميکه
صبح امروز حجتاالسالم جواد اژهاي
آن را در مرکز اسالميهامبورگ قرائت
کرد ،به اين شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحيم

جوانان عزيز
همه ميدانيم که ش��ما دانشجويان در
شمار برترين اميدهاي آينده کشوريد.
آنچه هم��ه بايد بدانند اين اس��ت که
ب��ه توفي��ق الهي ه��م اکن��ون خيل
عظيمياز دانشجويان ديروز ،در کشور
ب��ه کارهاي بزرگ س��رگرمند و لذت
خدمت به پيش��رفت دانش و فناوري
در ميه��ن خود را ب��ا همه وجود حس

ميکنند .دانش��جويان امروز ما -در هر
نقطه جهان -اي��ن فرصت را خواهند
داشت که به اين مجموعههاي مؤمن
و خدوم بپيوندند و کشور را از بيگانگان
کام ً
ال بينياز کنن��د .اين حرکت آنگاه
که با ني��ت صادقان��ه و خدايي انجام
گيرد ،جهاد في س��بيل ا ...است .شما
جوانان انجمنهاي اس�لاميميتوانيد
پيشگامان و راهبران اين جهاد باشيد.

امیدواری آلمان به نهایی شدن سازوکار
مالی با ایران در هفتههای آتی

باز هم وعده!

توفي��ق روزاف��زون ش��ما را از خداوند
خواهانم.
سيدعلي خامنهاي ۲۰دي ۱۳۹۷

نمايش ضد ايراني جديد آمريکا در «ورشو»؛

گ�روه سياس�ي :وزير امور خارجه آمريکا
در ادامه تالشهاي مذبوحانه اين کشور
ن هراسي ،روز
براي القاي سياس��ت ايرا 
جمعه از برنامه واش��نگتن براي برگزاري
نشس��تي با موضوع ايران در روزهاي 13
و  14فوريه در ورش��و لهس��تان خبر داد.
ماي��ک پامپئو وزير ام��ور خارجه آمريکا
روزجمعه اعالم کرد لهس��تان سيزدهم
و چهارده��م ماه آينده مي�لادي ميزبان
نشس��تي عليه ايران خواه��د بود .پامپئو
در مصاحب��ه با ش��بکه «فاکسنيوز» با
بي��ان اينکه واش��نگتن ت�لاش ميکند
دهها کش��ور از مناطق مختلف جهان را
براي حضور در اين نشست گردهم آورد،
گفت که اين همايش براي ارتقاي ثبات،
امنيت و آزادي در منطقه غرب آس��يا و با
هدف کاهش نفوذ منطقهاي ايران برگزار
ميشود.وزير امورخارجه آمريکا با اعالم
اينکه اين کنفرانس روزهاي  ۱۳و ۱۴ماه
فوريه در ورش��و ،پايتخت لهستان برگزار
خواهد شد ،گفت :ما رهبران دهها کشور از
سراسر جهان را گرد هم خواهيم آورد .اين
کشورها با هدف تمرکز بر ثبات خاورميانه،
صلح ،آزادي و امنيت در اين منطقه گرد
هم خواهند آمد و اطمينان حاصل کردن
از اينکه ايران تاثير کارش��کنانهاي ندارد،
يک رکن مهم اين نشس��ت خواهد بود.
اما در اين رابطه روزنامه تايمز آو اسرائيل
نوش��ت که پمپئ��و از بنيامي��ن نتانياهو،
نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي دعوت
کرده اس��ت که در اين کنفرانس شرکت
کند اما نتانياهو تاکن��ون تصميميبراي
حضور در اين کنفرانس نگرفته است.به
نوشته اين روزنامه صهيونيستي ،وزيران
امورخارجه چند کشور عربي شامل اردن،
مصر ،عربستان سعودي ،بحرين ،امارات
متح��ده عرب��ي و مراک��ش نيز ب��ه اين
کنفرانس دعوت شدهاند.
ايران از هميشه قوي تر است


اما در اين رابطه وزير امور خارجه کشورمان
به اعالم برگزاري کنفرانس ضد ايراني در
لهستان واکنش نش��ان داد .محمدجواد
ظري��ف در صفحه توييتر خود نوش��ت:
ي��ادآوري به ميزبان و ش��رکتکنندگان
کنفران��س ض��د ايراني :کس��اني که در
آخرين نمايش ضد ايراني توسط آمريکا
شرکت کرده بودند ،يا مردهاند ،يا بيآبرو
شده و يا به حاشيه رانده شدهاند؛ و ايران
قويتر از هميشه است.او ادامه داد :دولت

ننگلهستاني

لهستان نميتواند اين ننگ را پاک کند:
در حالي که ايران لهستانيها را در جنگ
جهاني دوم نجات داد ،اين کشور اکنون
ميزبان يک س��يرک درمانده ضد ايراني
ميشود.از س��وي ديگر معاون وزير امور
خارجه کش��ورمان به برگزاري کنفرانس
ضد ايراني در لهستان واکنش نشان داد.
سيدعباس عراقچي در صفحه توييتر خود
نوشت ۱۸۹۲ :لهستاني از  ۱۹۴۲تاکنون
درقبرس��تان لهس��تانيها در قلب تهران
آرميدهاند .بيش از يکصد هزار لهستاني
پس از آزادي از اردوگاههاي کار اجباري
استالين ،از راه ايران بازگشتند .قبرستانها
در ايران بعد از  ۳۰س��ال قابل جايگزيني
هستند اما مردم تهران  ۷۷سال است که
احترام ميهمانان خود را نگاه داشتهاند.
آمريکا قافيه را باخته است


همچنين دبير شوراي عالي امنيت ملي
در واکنش ب��ه برگزاري اجالس��ي ضد
ايراني در لهستان گفت :تبديل «تحريم
با حداکثر فش��ار» به «سمينار و کنگره»
به معناي باختن قافيه اس��ت.به گزارش
ايس��نا ،امير دريابان علي ش��مخاني ،در
واکنش به بيانيه آمريکا و لهستان درباره
برگزاري اجالسي ضد ايراني در ماه آينده
ميالدي ،اظهار ک��رد :آدميکه ميگويد
تحريم با حداکثر فش��ار ،وقتي به سمينار
و کنگره ميرسد مفهومش اين است که
قافيه را باخته است.در همين رابطه رئيس
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

مجلس شوراي اسالميبرگزاري اجالس
ض��د ايراني در لهس��تان را جنگي رواني
دانس��ت که ميتواند به عرصه شکست
آمريکاييه��ا تبدي��ل شود.حش��متا...
فالحتپيشه در گفتوگو با ايسنا گفت:
برگزاري اجالس ضد ايراني در لهستان
اقدام انفعال��ي آمريکاس��ت .پمپئو وزير
خارجه آمريکا افسر ارشد اطالعاتي است
که وظيفهاش پوش��اندن شکس��تهاي
آمريکا در حوزه عملي در قالب يکسري
جنگهاي رواني اس��ت که اين سياست
را در قب��ال جمهوري اس�لاميايران در
پيش گرفته اس��ت.وي توضي��ح داد :در
حال حاضر آمريکاييها با رسوايي منطقه
را ترک ميکنند خودش��ان ه��م اذعان
دارند ک��ه در ش��کل دادن داعش نقش
اصلي داش��تند و در بيرون راندن داعش
و شکس��ت آن برخي کشورها همچون
ايران و روسيه موفق عمل کردند .آمريکا
در شرايطي که موضوع خروج از منطقه
را مطرح ميکند و جايي در منطقه ندارد،
برگ��زاري اج�لاس در لهس��تان را بيان
کرده ک��ه اين يک جنگ رواني اس��ت،
چون آمريکا جايي در عمق اس��تراتژيک
اي��ران و منطقه ندارد و تنها براي جبران
شکس��تهاي عملياتياش اين موارد را
بيان کرده است.رئيس کميسيون امنيت
ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي
اس�لاميدر ادامه تاکيد ک��رد :در چنين
ش��رايطي ميتوان در قالب ديپلماس��ي
عموميپاسخ داد چون آمريکا بسياري از

معاه��دات بينالمللي از جمله برجام را بر
هم زد و اقدام غيرقانوني انجام داد که اين
در حوزه بينالمللي مشهود است .ايران بايد
سياستهاي همسو با جامعه بينالملل را
دنبال کرده و راهبردهاي متناسب با ثبات
در منطقه را در پيش بگيرد.فالحتپيشه
تاکيد کرد :لهس��تان ميتواند به صحنه
شکس��ت آمريکاييها تبديل شود.رئيس
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس شوراي اسالميدر پايان گفت که
الزم است ايران برخورد قاطع با لهستان
داش��ته باشد و اين برخورد فراتر از گاليه
ساده صورت گيرد.
گردهمايي در لهس�تان ،در راس�تاي

ادامه راهبرد سياسي عليه ايران است

از سوي ديگر معاون وزير خارجه پيشين
آمريکا در امور امنيت بين المللي ،سخنان
ضد ايراني«مايک پمپئ��و» وزير خارجه
آمريکا در قاهره را تکرار حرفهاي پيشين
وي دانست و گفت :برگزاري گردهمايي
در لهس��تان هرگونه تواف��ق احتمالي با
ايران را دشوارتر ميکند.به گزارش ايرنا،
«فرانک ويزنر» در گف��ت وگو با ايرنا با
اش��اره به اينکه اکنون بح��ث برگزاري
يک گردهمايي بين المللي در لهستان را
مطرح کردهاند گفت :راهبرد هماني است
که قبال بوده ،تنها شاهد مانوري تاکتيکي
براي افزايش فش��ار عليه ايران هستيم.
عضو تيم آمريکا در مذاکرات هستهاي در
پاس��خ به اين که آيا گردهمايي لهستان

براي سرپوش گذاشتن بر شکست طرح
ناتوي عربي آمريکا نيس��ت ،اظهار کرد:
ما با دو روند در اينجا روبرو هس��تيم .در
سطح منطقه اي ،از سال  1950تاکنون،
منطقه خاورميانه شاهد شکل گيريهاي
ائتالفهاي نظاميو غيرنظاميمتعددي
ميان دولتهاي منطقه و بيرون از منطقه
بوده اس��ت.ويزنر تصريح کرد :هيچ يک
از آنه��ا واقع��ا دوام نياورده اند .مس��ايل
مختلفي همچون تض��اد منافع ،دامنگير
آنها ش��ده اس��ت که نمون��ه آن دعواي
قط��ر و عربس��تان و در نتيجه بحران در
شوراي همکاري خليج فارس است.وي
خاطرنشان کرد :بحران جاري در شوراي
همکاري ،طرح ناتوي عربي را به چالش
کشيده اس��ت .من زمينهاي براي ظهور
يک ائتالف نظاميجدي (عليه تهران) در
اين مرحله نميبينم .همانطور که گفتم،
تاريخ منطق��ه و همين طور واقعيتهاي
منطقهاي نش��ان ميدهد که تحقق اين
موضوع دشوار است.اين ديپلمات پيشين
آمريکا اف��زود :برق��راري گردهمايي در
لهستان ،در راستاي ادامه راهبرد سياسي
عليه ايران است .اين موضوع تنها امکان
هرگونه توافق را با ايران بر س��ر مسايل
منطقه ،دشوارتر ميکند.ويزنر در پاسخ به
اين که چرا آمريکا گردهمايي ادعايي را
در لهستان و نه در ساير کشورهاي مطرح
اروپايي برگزار ميکند ،گفت :دولت ترامپ
مدتهاست که با بريتانيا ،فرانسه و آلمان و
همين طور ديگر امض��ا کنندگان برجام
مساله دارد .مشکالت ما هنوز ادامه دارد و
من فکر نميکنم که آنها چندان عالقهاي
به اين گردهمايي که پمپئو گفته اس��ت
داشته باشند.بر اس��اس اين گزارش اين
جديدترين نمايش تبليغاتي دولت ترامپ
عليه ايران اس��ت .دولت آمري��کا بعد از
خروج از برجام در صدد است با هجمههاي
تبليغاتي به ايران فشار آورده و کشورهاي
ديگر را به حمايت از تحريمهاي يکجانبه
عليه ملت ايران فرا بخواند .گزارشهاي
متع��ددي ک��ه از زم��ان ورود ترامپ به
کاخ س��فيد منتشر ش��ده نشان ميدهند
سياستهاي ضدايراني او تا اندازه زيادي
تحت تأثير شبکه البي سعودي-اماراتي-
صهيونيستي قرار دارند .اين افشاگريها
نشان ميدهند قراردادهاي تسليحاتي و
امنيتي البيگران با دولتهاي عربستان و
امارات نقش مهميدر تبليغات ضد ايراني
دولت ترامپ بازي ميکند.

در نُهمین هفته اعتراضات جلیقهزردهای فرانسه با  4کشته و بیش از  36زخمی اتفاق افتاد

انفجار مهیب پاریس

معترضان به سیاستهای اقتصادی رئیس جمهوری
فرانسه ،علیرغم هشدار مقامات دولتی ،برای نُهمین
هفته متوالی به خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای
بزرگ فرانس��ه س��رازیر ش��دند .به گزارش تسنیم،
تظاهراتکنن��دگان و معترض��ان به سیاس��تهای

اقتصادی دولت فرانسه برای نُهمین هفته متوالی به
خیابانهای شهرهای بزرگ فرانسه از جمله پاریس
س��رازیر ش��دند.این در شرایطی اس��ت که مقامات
دولت��ی و نهادهای امنیتی فرانس��ه وع��ده دادهاند
بهط��ور جدی و با قاطعیت به مقابل��ه با اعتراضات
این هفته خواهند برخاس��ت.طبق گزارش الجزیره،
ش��هر بورژ فرانس��ه از اولین نقاطی بود که ش��اهد
حضور معترض��ان جلیقهزرد بود.نیروهای امنیتی در
ش��هر پاریس نیز از صبح امروز خود را آماده مقابله
با تظاهراتکنندگان کردهاند .مقامات فرانسه بیش
از  80ه��زار نیروی امنیتی را ب��رای کنترل اوضاع
و مقابله با جلیقهزردها فراخوانده است.کریس��توف وقوع انفجار مهیب در پاریس
کاستانر ،وزیر کشور فرانسه نیز تهدید کرده بود که ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ب��ه نقل از
با هرگونه اقدام خشونتآمیز به شدت برخورد خواهد خبرگزاری فرانس��ه ،پلیس فرانسه از وقوع انفجاری
شد.فرانس 24گزارش داد که مقامات رسمی دولت مهیب در یک نانوایی در منطقه نهم پاریس خبر داد.
فرانس��ه پیشبینی کردهاند که تظاهرات ضد دولتی
ای��ن هفته بزرگتر و خش��نتر از هفته پیش خواهد
بود.دولت فرانس��ه تنها برای کنترل اوضاع در شهر
پاریس حدود  5هزار افسر را به همراه وسایل نقلیه
زرهی در پایتخت فرانس��ه مس��تقر کردهاند.جنبش
موس��وم به جلیقهزردها برخ�لاف اعتراضات دیگر،
فاقد سازماندهی و هماهنگی مرکزی است ،اما طی
هفته گذشته در شبکههای اجتماعی بهطور مرتبط
ب��رای برگزاری تظاهرات گس��ترده فراخ��وان داده
شوه بود.

این انفجار موجب شکس��ته شدن ویترین مغازهها و
تخریب ساختمانهای اطراف شده است.طبق گزارش
پلیس فرانسه ،علت این انفجار که داخل یک مغازه
رخ داده ،هنوز مشخص نیست ،اما فرضیه نشت گاز
از بقیه فرضیهها بیشتر مطرح است.سخنگوی آتش
نشانی فرانسه از افزایش شمار مجروحان به  ۳۶نفر
خبر داد که حال  ۱۲نفر از آنها وخیم گزارش ش��ده
اس��ت .وزارت کشور فرانس��ه نیز در خبری جدید از
کش��ته ش��دن چهار نفر بر اثر این حادثه خبر داد.بر
اساس تصاویری که پلیس منتشر کرده است ،طبقه
همکف و طبقه اول س��اختمان واقع در نبش خیابان
«ترهویز» در آتش میسوزد و مغازه نانوایی که در آن
انفجار روی داده ،کامال تخریب ش��ده است .در حال
حاضر ،آتشنش��انان در حال خاموش کردن آتش و
امدادرسانی به ساکنان محل هستند.

از خانواده شهید طهرانیمقدم عذرخواهی شود

موشک را یادگار آیتاهلل هاشمی دانستن ،نشناختن تاریخ است

حمیدرض��ا مقدمفر گفت :اظه��ارات اخیر مبنی بر
اینکه صنعت دفاعی و موش��کی ی��ادگار آیتاهلل
هاشمی است ،ناشی از نش��ناختن تاریخ موشکی
است.
حمیدرضا مقدمفر کارش��ناس مس��ائل سیاسی در
گفتوگو با تسنیم درباره اظهارات حجتاالسالم
روحانی رئیسجمهور در مراس��م دومین س��الگرد
ارتحال آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی که صنعت
دفاعی و موش��کی را یادگار آقای هاش��می نامید،
گفت :ب��رای تجلی��ل از آیتاهلل هاش��می باید از
افراط و تفریط دوری کرد؛ واقعیت این اس��ت که
پس از شکلگیری جنگ شهرها در دفاع مقدس،
مجموعهی تصمیمگیران و مس��ئوالن کش��ور به
این جمعبندی رس��یده بودند که کشور برای دفاع
از مردم و ش��هرها در مقابل جن��ون صدام نیاز به
موش��ک دارد .وی با بیان اینکه در آن مقطع هیچ
نش��انهای وجود ندارد که آیتاهلل هاشمی به فکر
راهاندازی صنعت موشکی باشد بلکه ایدهی تقریب ًا

قری��ب به اتفاق مس��ئوالن این ب��ود که از طریق
موشکها صرف ًا پاس��خ صدام را بدهیم ،خاطرنشان
کرد :شهید حسن طهرانی مقدم تالشهای بسیاری
کرد تا از طریق مهندسی معکوس بتواند از دانش
موش��ک سر دربیاورد که به لطف الهی و توسالت
و تالش��های خودش در این کار موفق ش��د و در
نتیجه ،صنعت موشکی شکل گرفت .نکتهی قابل
توجه اینکه در همان مقطع که شهید طهرانیمقدم
یکی دو موش��ک را برای مهندس��ی معکوس باز
کرد ،خیلیها با او مخالف بودند و میگفتند در این
شرایط که همین چند موشک را داریم ،این کار هدر
دادن سرمایه است و ما هیچ وقت موفق نمیشویم
موش��ک بس��ازیم! اما اخالص و هوش و تالش
ش��هید طهرانیمقدم کش��ور را به جایی رساند که
همه به آن افتخار میکنیم.این کارشناس مسائل
سیاسی با اش��اره به اینکه قطع ًا آقای هاشمی هم
به واسطه مسئولیت خود ،در کنار دیگر مسئوالن،
در افتخار موش��کی کشور س��هیم هستند ،گفت:

اما صنعت موش��کی را یادگار ایشان دانستن و غلو
دربارهی نقش ایشان ،ظلم و جفا به تاریخ و وجدان
اس��ت.مقدمفر در ادامه تصریح کرد :متاس��فانه از
آیتاهلل هاش��می در س��الهای پایانی زندگیشان
کدهای روشنی هست که نشان میدهد توصیفات
اخی��ر آقای روحانی را چندان هم برای خود افتخار
نمیدیدند! مث ً
ال آقای هاشمی  20مرداد  95در جمع
مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش کشور عمالً
سرمایهگذاری در صنایع نظامی و دفاعی را تخطئه
میکند و میگوید« :اگر میبینید که امروز ژاپن و
آلمان محکمترین اقتصاد دنیا را دارند ،اینها بعد از
جنگ جهانی دوم از نیروی نظامی محروم ش��دند
و ممنوع ش��دند که نیروی نظامی داش��ته باشند.
نیروهای نظامی بیش��ترین خرجهای کشورهای
در حال جنگ را میبردند .پولهایش��ان آزاد شد و
به س��مت کارهای علمی و تولیدی رفت .اقتصاد
علمی و دانشبنیان برای خودش��ان ایجاد کردند؛
آس��یبپذیر هم نیس��تند .این راه در ایران باز شده

اس��ت».وی افزود :لذا حتی اگر آقای هاش��می را
ب��ه توصیف آقای روحان��ی ،اصطالح ًا پدر صنعت
دفاعی و موشکی هم بدانیم -که با توجه به موارد
فوقالذکر ،نس��بتی با واقعیت ندارد -ایشان تمایل
داشت این فرزند را سرراهی کرده و در خیابان رها
کند!وی در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد که
جا دارد به علت این تحلیلهای نادرست از خانواده
معظم ش��هید طهرانیمقدم ،این دانشمند و سردار
شهید و پارس��ای بیادعا و همه رزمندگان اسالم
برای این آدرس��های غلط تاریخ��ی عذرخواهی و
دلجویی شود.

وزیر ام��ور خارجه آلم��ان در مصاحبه
با شبکه اش��پیگل این کشور گفت که
امیدوار اس��ت کانال پرداخ��ت مالی با
ایران در هفتههای پیشرو نهایی شود.
ب��ه گ��زارش «عصرایرانی��ان» ،هایکو
م��اس در مصاحبه با ش��بکه اش��پیگل
با اش��اره به رایزنیهای این کش��ور با
مقام��ات اروپای��ی ،ژاپن��ی ،کانادایی و
آفریق��ای جنوب��ی برای ایس��تادگی در
مقابله با یکجانبه گرایی و سیاستهای
حمایتگرایانه برخی کشورها گفت که
آلم��ان در تالش اس��ت همکاریهای
بینالمللی را ایجاد و تقویت کند .ماس
در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه چه
ق��در تا رونمای��ی از سیس��تم پرداخت
مس��تقل از دالر که اتحادیه اروپا وعده
ایجاد آن برای حفظ توافق هستهای و
روابط اقتصادی با ایران را داده اس��ت
فاصله داریم ،گف��ت :امیدواریم بتوانیم
در هفتهه��ای پیش رو این کانال مالی
را نهایی کنیم .ما در حال تامین الزامات
نهایی نظیر تعیین کش��وری که میزبان
مقر این مکانیزم باشد هستیم .ماس با
اشاره به فش��ارهای مقامات آمریکایی
ب��ر اروپا ب��ه منظ��ور رها ک��ردن ایده
مکانی��زم پرداخت گف��ت :به خاطر این
فش��ارها ،کار آس��انی در پیش نداریم.
پیشتر مایا کوچیجانکیچ ،س��خنگوی
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا
در خص��وص راهان��دازی مکانیزم مالی
هم��کاری با ایران گفت��ه بود که طبق
اطالعات به دست آمده ،کار ادامه دارد
و پیشرفتهای خوبی در این خصوص
حاصل شده است .وی همچنین با اشاره
به ای��ن که مکانیزم ویژه «اسپیوی»
ب��ه زودی رونمایی خواهد ش��د ،اظهار
کرده بود که این کار در هفتههای آینده
به منظور ارتقای تجارت قانونی با ایران
انجام خواهد شد و این مکانیزم بخشی
از تالشهای گس��تردهتر اتحادیه اروپا
برای حفظ توافق هستهای سال ۲۰۱۵
با ایران است.
آمریکا :معافیتهای نفتی از
تحریمهای ایران برای جلوگیری از
جهش قیمت نفت بود

نماین��ده وی��ژه دولت آمری��کا در امور
ایران امروز شنبه گفته هدف واشنگتن
ت از تحریمهای نفت
از ص��دور معافی�� 
علی��ه ایران جلوگیری از افزایش قیمت
نف��ت بوده اس��ت .به گزارش تس��نیم،
«برای��ان هوک» ،نماین��ده ویژه دولت
آمریکا در امور ایران امروز ش��نبه گفته
هدف واش��نگتن از ص��دور معافیت از
تحریمه��ای نفت علیه ایران جلوگیری
از افزای��ش قیمت نفت بوده اس��ت.به
گزارش رویترز ،هوک در یک کنفرانس
خب��ری در ابوظب��ی ام��ارات گفت که
دولت «دونالد ترام��پ» ،رئیسجمهور
آمریکا قصد ندارد معافیتهای بیشتری
از تحریمه��ای نفت علی��ه ایران صادر
کند.دولت آمری��کا بعد از اجرای مجدد
تحریمه��ای بخش ان��رژی علیه ایران
در آبانماه س��ال جاری هشت خریدار
س��نتی نفت ایران از جمله چین ،نفت،
ژاپن و کره جنوب��ی را از این تحریمها
معاف کرد .ای��ن اقدام در حالی صورت
گرفت که مقامهای آمریکایی پیش��تر
وعده داده بودند صادرات نفت ایران را
در آبانماه به صفر برسانند.تحریمهای
بخش انرژی علیه ایران دومین بس��ته
تحریمهای��ی اس��ت که بع��د از خروج
آمریکا از برجام اعمال ش��دهاند .اولین
بسته تحریمها مرداد ماه اجرایی شد.
وزارت خارجه تا  ۲۶دیماه برای ارایه
گزارش۳ماهه برجام فرصت دارد

ذوالن��وری با بیان اینکه وزارت خارجه تا
 ۲۶دیم��اه برای ارایه گ��زارش ۳ماهه
اجرای برجام به کمیته هستهای مجلس
فرص��ت دارد ،گفت :طب��ق این گزارش
کمیته هستهای هم گزارش شِ ش ماهه
خ��ود را ارای��ه میکند.مجتبی ذوالنوری
در گفتوگ��و ب��ا خبرن��گار خبرگزاری
خانهمل��ت ،در توضیح آخرین جلس��ات
کمیته هستهای کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی،
گفت :کمیته هس��تهای جلسهای درباره
مذاک��رات با اروپ��ا SPV ،یا تعلل اروپا
در برق��راری کانال مالی نداش��ته اما به
دنبال تهیه آخرین گزارش اجرای برجام
توسط جمهوری اس�لامی طبق مقاطع
گذش��ته هس��تیم.نماینده م��ردم قم در
مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :بر
همین اس��اس وزارت امور خارجه باید تا
 26دیماه گزارش سه ماهه دوم مقطع
کنونی را به کمیته ارایه شود تا ما بتوانیم
گزارش شِ ��ش ماهه خود را ارایه دهیم،
کمیته در جنب این گزارش تحریمهای
یک جانبه آمریکا را بررسی میکنیم.وی
در مورد تعلل اتحادیه اروپا رد راهاندازی
کانال مالی ،گفت :خانم موگرینی بیش
از ب��ار اعالم کرده ک��ه به زودی SPV
راهاندازی میشود ،حال آنکه در صورت
اراده اروپا این کانال مالی را میتواند در
 10روز راه اندازی کند.

