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اخبار
دیدار رمضانی دانشجویان با مقام
معظم رهبری امروز برگزار می شود

با توجه به ش��یوع بیماری منح��وس کرونا،
دیدار امس��ال دانش��جویان ب��ا رهبر انقالب
به صورت مج��ازی و ویدیو کنفرانس امروز
یکشنبه  ۲۸اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹برگزار می
ش��ود .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی نهاد نمایندگی
مق��ام معظم رهب��ری در دانش��گاهها ،طبق
س��نوات گذشته دیدار رمضانی دانشجویان با
رهبر فرزانه انقالب برگزار میش��ود .با توجه
به شیوع بیماری منحوس کرونا دیدار امسال
دانشجویان با رهبر انقالب به صورت مجازی
و ویدیو کنفرانس امروز یکشنبه  ۲۸اردیبهشت
ماه  ۱۳۹۹برگزار میش��ود و دانش��جویان به
طرح و ایراد سخنرانی میپردازند.
اینستکس دستاورد ژستهای سیاسی
اروپاست

عضو فراکس��یون روحانی��ت مجلس اعتقاد
دارد اینستکس دستاورد ژست های سیاسی
اروپا اس��ت از این رو ش��اهد کندی فعالیت
این س��ازوکار مالی هستیم .علیرضا سلیمی
در گفتوگ��و با خان��ه مل��ت ،در خصوص
کندی فعالیت اروپایی ها در س��ازوکار مالی
اینس��تکس برای افزایش س��طح مناسبات
تجاری و بازرگانی ب��ا ایران ،گفت :اروپایی
تابع تصمیمات ایاالت متحده هستند از این
رو ژس��ت های سیاس��ی آنها برای حفاظت
از برج��ام صرفا اقدامی نمادین بوده اس��ت.
در واقع آنها قصد داش��تند ایران را در برجام
نگ��ه دارند تا ب��ه تعهداتش عمل کند اما در
مقابل تعهدات خودشان را معطل نگه دارند.
وی با اش��اره به اینکه کش��ورهای اروپایی
عضو برجام صرفا وعده های سر خرمن می
دهند ،ادامه داد :به عنوان مثال می توان به
کانال مالی اینس��تکس اش��اره کرد که پس
از خ��روج آمریکا از برجام ش��کل گرفت اما
تاکنون اس��تفاده ای از این ظرفیت نش��ده
اس��ت .این نماینده مردم در مجلس دهم با
تاکی��د بر اینکه ایران اس�لامی در مواجه با
برجام معطل اروپا نیس��ت ،تصریح کرد :به
عبارتی تحقق مفاد برجام برای طرفین باید
گام به گام باشد از این رو کشورمان پس از
خروج یکجانبه ترام��پ از توافقنامه با صبر
استراتژیک حجت را بر اروپایی ها تمام کرد
و اکنون مش��اهده می ش��ود که برای حفظ
منافع مل��ی برخی از محدودیت ها را تعلیق
کرده است.
تقویت داعش سناریوی آمریکا برای
حفظ پایگاههای خود در منطقه

نماینده مردم قصر ش��یرین گف��ت :آمریکا
برای حف��ظ پایگاههای خ��ود در منطقه به
دنب��ال تقوی��ت داعش اس��ت ل��ذا ایران و
تمام کش��ورهای منطقه در مقابل این گروه
تروریستی خواهند ایس��تاد و مانع رشد آنها
میش��وند .فره��اد تج��ری در گفتوگو با
خانهملت ،با اش��اره به نف��وذ گروهک های
تروریس��تی داع��ش در عراق و پش��تیبانی
و حمای��ت آمریکاییه��ا از ای��ن گروههای
تروریستی ،گفت :ایران از همان اوایل شکل
گیری داعش به اس��تناد اخب��ار و اطالعات
دقیق ،یقین داش��ت که آمریکا پش��ت پرده
داعش اس��ت .خوش��بختانه با تالش مردم
و مس��ئولین ع��راق و حمایت مستش��اری
جمه��وری اس�لامی ای��ران توفی��ق خوبی
برای س��رکوب نیروهای داعش پیدا ش��د و
خالف خواس��ته آمریکا این گروه تروریستی
از عراق رانده ش��دند لذا امنیت کامل برقرار
ش��د .آمریکا برای ناامن کردن خاورمیانه و
رس��یدن به اهداف خود در تمام این دوران
به تجهیز نظامی داعش پرداخت بنابراین با
قاطعیت میتوان گفت که پشت پرده داعش
آمریکاست.
اصالحیه

در ش��ماره روز گذش��ته در همین صفحه به
هنگام خروجی گرفتن صفحات روزنامه برای
چاپ ،متاسفانه مشکل فنی پیش آمده است و
عکس تیتر اول صفحه سیاسی این رونامه با
تیتر «تالش رئیس جمهور برای جلوگیری از
ابطال یک قرارداد فاسد» جابه جا شده است.
این م��وارد در روزنامههای متعدد پیش آمده
است .لذا این بار قرعه به نام این روزنامه افتاد.
بدین وس��یله از صاح��ب عکس و مخاطبین
فهیم این روزنامه پوزش می طلبیم و تالش
هیئت تحریریه براین خواهد بود که دیگر از
این دست اش��تباهات که موجب تکدر خاطر
شده است ،صورت نگیرد .این مورد در نسخه
انالین روزنامه اصالح شده است.

اروپاییها حتی به فکر عمل به تعهدات برجامی خود نیستند

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس اعتقاد دارد کشورهای عضو
برجام توافقنامه را دستاورد سیاسی مهم بعد
از جنگ سرد دانستند اما با نقض و بدعهدی
آمریکایی ها حاضر نشدند بخشی از اجرای
مفاد برج��ام را بر عهده بگیرند .حش��مت
اهلل فالحت پیش��ه در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره به گذشت دو
س��ال از خروج آمریکا از توافق هستهای با

ایران و تش��دید تحریم ها علیه کشورمان،
گفت :پس از گذش��ت مدت زمان زیادی از
خروج واش��نگتن برجام ،امروزه تاحدودی
شرایط برابری در توافقنامه ایجاد شده است.
نماینده مردم اس�لام آباد غرب و داالهو در
مجلس شورای اسالمی در این زمینه ،اظهار
کرد :در واقع برخی محدودیت ها در دوسال
گذش��ته وجود داشت که با خروج یکجانبه
ایاالت متح��ده ،کش��ورمان در قالب مفاد

برجام برخی محدودیت ه��ا را تعلیق کرد
و بخش��ی از برنامه مسالت آمیز خودش را
فعال کرد .وی با بیان اینکه اکنون می توان
اذعان کرد بازیگ��ران اصلی برجام ایران و
آمریکا هستند و کشورهای دیگر تماشاگر
هس��تند ،ادامه داد:؛ به عبارتی کش��ورهای
عضو برجام توافقنامه را دس��تاورد سیاسی
مهم بعد از جنگ سرد دانستند اما با نقض و
بدعهدی آمریکایی ها حاضر نشدند بخشی

از اجرای مفاد برجام را بر عهده بگیرند .این
نماینده مردم در مجلس دهم با اش��اره به
اینکه اروپایی ها حاضر به برخورد با چالش
آمریکا در برجام نیس��تند ،تصریح کرد :می
توان اذعان ک��رد اروپایی ها هم اکنون در
انتظار نتیجه انتخابات ایاالت متحده هستند
و عمال به فکر عمل به تعهدات نیس��تند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان

الحاق کرانه باختری «خرابکاری
مدرن» است

کرد :این مهم در حالیست که در آینده ای
نزدیک برداشتن تحریم های تسلیحاتی به
عنوان بخش��ی از برجام محقق خواهند و
می تواند دست ایران در واردات و صادرات
تسلیحات را باز کند.

همنوایی اروپا با آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی تکرار میشود؟

توطئه جدید بروکسل  -واشنگتن علیه ایران

گروه سیاسی :تروئیکای اروپایی در ظاهر با تصمیم آمریکا
برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ای��ران مخالفت کرده اما
ش��واهد و قرائن نشان میدهند که س��ناریوی برجام در
همراهی قاره سبز با واشنگتن در حال تکرار است .روزنامه
نیویورکتایم��ز در  ۲۶آوریل گزارش کرد که وزیر خارجه
آمریکا با گروهی از مش��اورانش در حال تدوین یک متن
حقوقی اس��ت تا به پش��توانه آن ،ایاالتمتحده را یکی از
طرفهای توافق هستهای جا بزند و از این طریق ،تحریم
تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل را دائمی کند .این در
حالی است که کاخ سفید دو سال پیش رسم ًا از این توافق
خارج ش��د و این اس��تدالل حتی صدای متحدان اروپایی
ترام��پ را نیز در آورد« .پیتر اس��تانو» ،س��خنگوی امور
خارجی و سیاست امنیتی کمیسیون اروپا در واکنش به این
طرح تصریح کرد که تروئیکای اروپایی با پیشنهاد آمریکا
موافق��ت نخواهند کرد چراکه پایان تحریم تس��لیحاتی،
بخشی از برجام به شمار میآید .وزارت امور خارجه فرانسه
نیز در خصوص رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران ،تصریح
ک��رد که پاریس عمیق ًا به قطعنام��ه  ۲۲۳۱و توافق وین،
پایبند است.
جزئیات تحریم تسلیحاتی ایران


یکی از مباحث مهمی که در جریان مذاکرات هس��تهای
از س��وی گروه  ۵+۱پرداخته ش��د ،موضوع «پی.ام.دی»
( )PMDی��ا «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هس��تهای
کش��ورمان بود .در همین راس��تا ،غرب خواس��تار اعمال
محدودیت پنجس��اله ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
س��ازمان ملل در ژوئیه سال  ۲۰۱۵ش��د تا بهاصطالح از
بابت خریدوفروش تسلیحاتی ایران اطمینان حاصل کند.

تکرار سناریوی برجام


بر اس��اس این قطعنامه که به مناسبت برجام به تصویب
رس��ید ،از کشورهای دنیا خواسته شد تا از معامله و تمهید
هر نوع تسهیالت مبادالتی ،مالی و لجستیکی در خصوص
تجهیزات نظامی س��نگین به ایران طی یک دوره زمانی
پنجس��اله پ��س از کلید خ��وردن برجام یا ت��ا موعد ارائه
«گزارش جمعبندی مش��روح» اجرای برجام توسط نهاد
ناظ��ر (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) امتناع کنند .در این
قطعنامه همچنین لیس��تی از اقالم تحریمی ارائه شد که
بالگردهای تهاجمی ،س��امانههای موشکی ،هواپیماهای
جنگی ،ناو ،تانک رزمی ،توپخانه س��نگین ،وفق س��یاهه
تس��لیحات متعارف س��ازمان مل��ل و قطع��ات یدکی و
برنامههای آموزشی و خدماتی برای آنها ازجمله اقالم و

خدمات ممنوعه به شمار آمدهاند .این ممنوعیت بهصورت
خودکار در  ۱۸اکتبر  ۲۷( ۲۰۲۰مهر  )۹۹رفع خواهد ش��د
و ظاهر امر آن است که اروپا با آن مخالف است .اما سؤال
اینجاست که مخالفت اروپا با تصمیم آمریکا آیا از تضمین
اجرایی برخوردار است؟ اروپا به ایران چه تعهدی داده که
در صورت جدیت آمریکا برای الغای خروجش از برجام و
ورود دوب��اره به آن ،با تمدید تحریمه��ای ایران در حوزه
تس��لیحات همراهی نکند؟ در طول دوره یکجانبه توافق
هستهای از جانب ایران ،اروپا تلویح ًا و تصریح ًا از فشارهای
آمریکا بهمنظور ممانعت از اجرای تعهداتش شکوه میکرد
ولی در مقام عمل آنچه از مقامات قاره سبز مشاهده شد،
چیزی جز همراهی و رعایت حال واشنگتن نبود.

به نظر میرس��د در این ماجرا نیز همان سناریو در حال
تکرار اس��ت .واقعیت این اس��ت که اروپاییها نش��ان
دادهان��د چیزی جز اظهار تأس��ف و مخالف��ت در مقام
س��خن علیه سیاس��تهای ضدایرانی در چنته ندارند و
برآیند رفتار آنها ،در تحریمهای وحش��یانه و بیسابقه
آمریکا تجلییافته است .نمیتوان پذیرفت فرانسویها
ک��ه از زبان «ژان ایو لودریان» ،وزی��ر امور خارجه این
کشور در بهمن  ۹۷تهدید کرده بودند اگر گفتگو غرب با
ایران در مورد برنامه موشکی و بالستیک ایران پیشرفت
نداشته باشد ،تحریمهای سختی علیه کشورمان اعمال
خواهند کرد ،امروز مدافع رفع تحریم تس��لیحاتی ایران
شده باش��ند .آلمانیها هم که سخنگوی امور خارجی و
سیاس��ت امنیتی کمیسیون اروپا از طرف آنها گفته که
با تصمیم آمریکا مخالف هس��تند ،در همان سال بارها
از برنامه موش��کی ایران ابراز نگران��ی کردند .انگلیس
نیز از مخالفان سرس��خت تقویت تسلیحاتی جمهوری
اس��ت .هنوز واکنش توهینآمیز «دومینیک راب» وزیر
خارجه انگلیس به انتقام موش��کی ای��ران از آمریکا در
جریان حمله به پایگاه عین االسد را فراموش نکردهایم،
زمانی که گس��تاخانه گفت« :ما از ایران میخواهیم این
حم�لات بیمالحظ��ه و خطرناک را تک��رار نکند و در
عوض به دنبال کاهش تنش فوری باشد» .ازاینرو ،به
نظر میرسد که اروپا در تالش برای همراهی با راهبرد
فشار حداکثری کاخ سفید بهمنظور خنثیسازی و مقابله
با استراتژی «مقاومت فعال» است و انتظار رفتاری جز
این ،با واقعیت مقارن نیست.

در نامهای به رئیس قوه قضائیه مطرح شد؛

از جرم سنگین مدیران متخلف و سهلانگار در زمینه مبارزه با قاچاق نباید گذشت

جمعی از تشکلهای دانش��جویی و کارگری و اصناف،
اتحادیهه��ا ،تولیدکنندگان و اصحاب رس��انه در نامهای
به رئیس قوه قضائیه خواس��تار برخ��ورد قضائی قاطعانه
و س��ختگیرانه با مدیران متخلف و سهلانگار در زمینه
مبارزه با قاچاق شدند .به گزارش آنا ،جمعی از تشکلهای
دانشجویی و کارگری و اصناف ،اتحادیهها ،تولیدکنندگان
و اصحاب رسانه در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار
برخورد قضائی قاطعانه و سختگیرانه با مدیران متخلف
و سهلانگار در زمینه مبارزه با قاچاق شدند .در متن این
نامه آمده است :جناب حجتاالسالموالمسلمین رئیسی،
ریاس��ت محترم قوه قضائیه ،با احترام و با آرزوی قبولی
طاعات و عب��ادات در ماه مبارک رمضان ،همانطور که
اس��تحضار دارید باالخره گزارش تحقی��ق و تفحص از
عملکرد دس��تگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز پس از گذش��ت حدود  ۳سال از تصویب آن در تاریخ

 ۹۹/۲/۲۳قرائت شد .در خصوص این گزارش چند نکته
بس��یار مهم وجود دارد :علیرغ��م اینکه نمایندگان عضو
کمیته تحقی��ق و تفحص برای تهیه گ��زارش زحمات
زیادی کشیدند و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده و
واقعیات خوب��ی را جمعبندی نموده بودند ولی در قرائت
گزارش ،مجلس کارنامه بس��یار بدی را از خود نشان داد
هم با تأخیر بیش از یک س��ال و نیم قرائت کرد ،هم با
دستکاری گزارش و حذف بخشیهایی ،آن را تضعیف
و ه��م گزارش را تعدیل ک��رد و بخشهایی از آن را هم
قرائت نکرد .آنچه قطعی اس��ت و اختالفنظری در آن
وجود ندارد و در این گزارش هم به آن اشارهشده تخلفات
و کمکاریه��ا و ت��رک فعلهای مدیران س��ازمانها و
نهادهای عضو س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��ت.
نمراتی که در این گزارش به دستگاهها دادهشده نمایان
گر عملکرد بس��یار ضعیف آنهاس��ت و علت اصلی آن

ترک فعل یا اعمال س��لیقه مدیران و مسئوالن مربوطه
است .کام ً
ال واضح است ،در جنگ اقتصادی تمامعیاری
که در آن ق��رار داریم تنها راهب��رد موفقیتآمیز تقویت
اقتصاد از درون اس��ت و این مهم با رونق و جهش تولید
ش��دنی اس��ت و قاچاق کاال و ارز اصلیترین مانع رونق
تولید اس��ت .به اذعان بس��یاری از کارشناسان ،بیتردید
مبارزه با قاچاق فقط و فقط از طریق اجرای کامل قانون
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز مصوب س��ال  ۹۲مجلس
شورای اس�لامی که بر پایه ایجاد سامانههای یکپارچه
الکترونیکی استوار است محقق خواهد شد .این مهم نیز
در متن گزارش مذکور مورد تائید قرار گرفته اس��ت .لذا
بر اس��اس مسلمات قانونی ،عقلی ،شرعی و تجربی ،قوه
قضائیه میتواند و باید به موضوع ورود نموده و با سرعت
در خصوص نتایج این گزارش اقدامات الزم را انجام دهد.
برخورد قضایی قاطعانه و سختگیرانه با مدیران متخلف

و سهلانگار تصریحشده در گزارش ،حداقل کاری است
که در راستای تحقق شعار سال میتوان انجام داد .قطع ًا
ای��ن مدیران در پیدای��ش آس��یبهای اجتماعی پدیده
ش��وم قاچاق از قبیل بیکاری ،اعتیاد ،طالق ،خودکشی،
بزهکاری ،به خطر افتادن سالمت و امنیت مردم و ...که
بخشی از آن زمینهس��از حوادث دی  ۹۶و آبان  ۹۸شد،
نقش و سهم دارند و از این جرائم سنگین نباید بهآسانی
بگذریم .ما تشکلهای دانشجویی و کارگری و اصناف،
اتحادیهها ،تولیدکنندگان و اصحاب رسانه امضاکننده این
نامه عزم خود را برای مبارزه واقعی و مؤثر با قاچاق کاال
ج��زم کردهایم و تا حصول نتیج��ه مطلوب با همه توان
درصحنه خواهیم ماند و دست از پیگیری مطالبات بهحق
مردم برنمیداریم .منتظر و پیگیر دستورات حضرتعالی
جهت برخورد قاطعانه و عبرتآموز با مس��ئولین متخلف
قانونگریز و اطالعرسانی اقدامات انجامشده هستیم.

راز بقای تاجگردون در شرکتهای بزرگ؛

عضویت هیأت مدیره بعد از نمایندگی و نفوذ خانوادگی

کارنامه فعالیتهای تاجگردون در سالهای گذشته مملو
از مواردی است که رسانهها با عنوان سوءاستفاده وی به
صورت مستند مطرح کردهاند؛ از جمله این موارد میتوان
به باقی ماندن و یا نفوذ خانوادگی در برخی شرکتهای
بزرگ اشاره کرد .به گزارش فارس ،غالمرضا تاجگردون
نماینده گچس��اران در دوره نهم و دهم مجلس شورای
اس�لامی از نماینده های پرحاش��یه است که رد و تایید
صالحی��ت او برای راهیابی به دوره یازدهم با حواش��ی
بس��یاری همراه بود؛ نماینده ای ک��ه اتهامات متعددی
درباره فعالیتهای آشکار و نهان وی در عرصه انتخابات،
تبلیغات و در هنگام حضور در مجلس فعلی مطرح است
اما با این همه همچنان موفق شده تا به مجلس آینده راه
پیدا کند .تاجگردون که در انتخابات دوره هفتم مجلس
شورای اسالمی رد صالحیت شده بود در انتخابات دوره
هشتم تایید شد اما در انتخابات پیروز نشد اما در دوره نهم
و دهم هم توانست به مجلس را پیدا کند؛ او پیش از آن

هم در دولت اصالحات معاونت پارلمانی سازمان برنامه
و بودجه را عهده دار بود .کارنامه فعالیتهای تاجگردون
در سالهای گذشته مملو از مواردی است که رسانهها با
عنوان تخلف و سوءاستفاده وی به صورت مستند در ماه
های گذشته مطرح کردهاند؛ از جمله این موارد میتوان
به باقی ماندن و یا نفوذ خانوادگی در برخی شرکتهای
بزرگ اش��اره کرد .نفوذ در انتصابات از دیگر مواردی بود
که رسانهها با انتشار اسنادی به آن اشاره داشتند؛ مواردی
که حکایت از فامیل گرایی او احتماال با سوءاستفاده بود
از جایگاه نمایندگی انجام شده است .تمام اینها میتوان
فیلمها و عکس هایی که در جریان تبلیغات انتخابات از
ستاد انتخاباتی او منتشر می شد هم اشاره کرد مواردی که
در بسیاری از آنها حتی تخلف آشکار بود .برخی مواردی
که به عنوان تخلف در کارنامه کاری این نماینده مجلس
دهم و منتخب مجلس یازدهم مطرح میشود به حوزه
شرکتهایی برمیگردد که به نوعی وی مسئولیتی در آنها

بر عهده داش��ته است -1.تاجگردون عضو هیأت مدیره
پتروشیمی گچساران بوده که بعد از خودش نیز برادرزاده
اش به نام محسن تاجگردون عضو هیأت مدیره آن شد
تا همچنان س��هیم و دارای نفوذ باش��د -2 .تاجگردون
همچنین به استناد آگهی روزنامه  90/11/25که در تاریخ
( 91/1/23یعن��ی بعد از انتخ��اب وی به عنوان نماینده
مجلس) به اتفاق علیرضا حیدر آبادی پور متهم متواری
ردیف اول بانک سرمایه عضو هیأت مدیره شرکت پترو
امید آس��یا بود .به عالوه به استناد همین آگهی نماینده
ش��رکت س��یمان هرمزگان نیز بوده اند و بعد از خودش
نیز کورش پرویزیان از دوستان و نزدیکانش را جایگزین
کرده اس��ت .نکته مهم این است که تاجگردون مدعی
اس��تعفا از شرکت ها بعد از نمایندگی است اما عالوه بر
این مس��تندات ،برای خروج از هیأت مدیره ادعای دادن
استعفا یا حتی ارائه استعفای کتبی مالک نیست بلکه باید
مصوبه مجمع عمومی شرکت و آگهی تغییرات روزنامه

رسمی ارائه شود که چنین مستندی قبل از نمایندگی او
وجود ندارد -3.وی همچنین عضو هیأت مدیره مؤسسه
غیر تجاری مشک و مالر بوده که در تاریخ  98/4/23در
دوران نمایندگی او تشکیل شده است که گفته میشود
هزینه میتینگ های تبلیغاتی و انتخاباتی خصوص ًا هزینه
گزاف جش��نواره مشک و مالر را از این محل تأمین می
کنند .س��والی که ذهن مردم را مدتها مشغول کرده بود
ک��ه این هزینه ها از کجا می آید تا آگهی این ش��رکت
پیدا ش��د -4 .غالمرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی
حداقل در دوازده شرکت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره
بوده که پس از نماینده ش��دن ،با هدف استفاده از رانت
بستگانش اقدام به تاسیس تعدادی شرکت در همه زمینه
ها میکند و بر همین اساس در وزارتخانه های مختلف و
نقاط مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار می گردد .اسناد
مربوط به این ش��رکتها و تخلفاتی از این دس��ت را در
گزارش بعدی منتشر میکنیم.

دریادار سیاری:

نباید به دست خودمان اطالعات و اسرار نظامی را به دشمن بدهیم

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :هیچ کش��وری اسرار دفاعی خود را افشا
نمیکند و ما نباید به دس��ت خودمان اطالعات و اس��رار نظامی را به دشمن
بدهیم .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر دریادار
حبیب اهلل س��یاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اس�لامی ایران،
صبح امروز با حضور در بیمارس��تان گلس��تان ،از سه تن از مجروحان حادثه
ن��او کنارک عیادت کرد و رون��د مداوا و درمان آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
امیر دریادار س��یاری در این دیدار ،ضمن گرامیداشت شبهای قدر و تسلیت
ایام ش��هادت حضرت علی (ع) گفت :شهادت عزیزان همرزم در عرصه دریا
را خدمت همه همرزمان در نیروی دریایی ارتش و خانواده معزز این عزیزان،
تسلیت عرض میکنم .وی با تاکید بر اینکه این شهدا باعث عزت ،افتخار،
سرافرازی و نشان دادن توان بازدارندگی ما در دریا هستند افزود :همه ما در

نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران و نیروهای مسلح ،داغدار این
حادثه هستیم و خودمان را در داغ خانوادههای شهدا شریک میدانیم .معاون
هماهن��گ کننده ارتش ،با بیان اینکه ما برای قطره قطره خون ش��هدایمان
ارزش قائل هس��تیم ،تصریح کرد :هر رزمن��ده ای که از ابتدا وارد خدمت در
نیروهای مسلح و ارتش میشود ،قطع ًا یکی از اهداف وی ،حفظ سربلندی و
اقتدار نظام و دستیابی به مقام واالی شهادت است .ما مسیر این شهدا را ادامه
خواهیم داد .امیر دریادار سیاری ادامه داد :اغلب مجروحان این حادثه ترخیص
ش��ده اند و  ۳نفری که االن در این بیمارس��تان و یک نفری در بیمارس��تان
چابهار به سر میبرند ،به زودی ترخیص خواهند شد و حالشان مساعد است.
وی گفت :چیزی که برای من بس��یار جالب بود ،روحیه این عزیزان اس��ت و
برای ما درس بزرگی اس��ت که اعالم آمادگ��ی میکنند بعد از بهبودی ،هر

چه س��ریعتر برای برای ادامه خدمت به منطقه اعزام شوند .معاون هماهنگ
کننده ارتش در ادامه خاطرنشان کرد :دشمن همواره در صدد القای شهادت
و خبرس��ازی و نهایت ًا تالش برای تضعیف قدرت دفاعی جمهوری اس�لامی
است ،اما ملت و نیروهای مسلح ما هوشیار است و مقهور شیطنتهای دشمن
نمیشوند و نیروی دریایی راهبردی ما به برکت خون شهدا ،اقتدار دریایی و
مأموریتهای خود را همچون گذش��ته انجام خواهد داد .امیر دریادار سیاری
اظهار داش��ت :ما در ارتش جمهوری اسالمی ایران هر هفته به طور متوسط
ی��ک رزمایش در زمین ،هوا ،دریا و زیر س��طح داری��م و در این رزمایشها
صحنههای واقعی نبرد با مهمات ،موشک و تجهیزات نظامی تمرین میشود.
در هم��ه تمرینات نظامی و دریایی دنیا اینگونه اتفاقات میافتد و مروری بر
سوابق سوانح دریایی جهان کام ً
ال مؤید اتفاقات به مراتب بدتر است.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با انتقاد از
سیاستهای متجاوزانه رژیم صهیونیستی ،از
الحاق کرانه باختری با عنوان خرابکاری مدرن
تعبیر کرد .به گزارش مهر ،ابراهیم کالین در
پیامی توئیتری نس��بت به زیادهخواهی رژیم
صهیونیس��تی مبنی بر تالش ب��رای الحاق
کرانه باخت��ری به اراضی اش��غالی واکنش
نش��ان داد و نوشت :ترکیه و هرکه از عدالت
بوی��ی برده باش��د ،در کنار مردم فلس��طین
خواهد ایستاد .وی افزود :سیاست اشغالگری
اس��رائیل چیزی جز دعوت به نزاع بیشتر و
تشدید تنش نیست .اسرائیل باید کارزارهای
نامشروع خود (برای الحاق کرانه باختری) را
خاتم��ه دهد و بر جامع��ه بینالملل نیز الزم
اس��ت که مانع از این «خراب��کاری مدرن»
ش��وند .خبرها حاکی از آن اس��ت که طبق
تواف��ق میان بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر
رژیم صهیونیستی و بنی گانتز رئیس ائتالف
آبی-سفید ،تلآویو در نخس��تین روز از ماه
میالدی جوالی ( ۱۱تیر) ،طرح الحاق کرانه
باختری را رس��م ًا اعالم خواهد کرد .طرفین
فلس��طینی نیز تهدید کردهاند که در صورت
عملی ش��دن این اقدام ،توافقهای قبلی با
تلآویو را لغو میکنند.
نقشه آمریکا برای هدف قرار دادن
فرماندهان الحشد الشعبی

رئیس فراکسیون پارلمانی الصادقون تاکید کرد
که آمریکا برای هدف قرار دادن رهبران الحشد
الشعبی برنامهریزی کرده است .به گزارش مهر
به نقل از خبرگ��زاری براثا« ،عدنان فیحان»
رئیس فراکس��یون پارلمانی الصادقون اعالم
کرد که تهدیداتی از سوی آمریکا برای هدف
ق��رار دادن «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش
عصائب اهل الحق و رهبران الحشد الشعبی و
دیگر شخصیتهای سیاسی وجود دارد .وی در
ادامه افزود :اطالعاتی داریم که نشان میدهد
آمری��کا در این خص��وص برنامهریزی کرده
است .عدنان فیحان همچنین تاکید کرد :قیس
الخزعلی در حال حاضر در عراق و مش��خص ًا
در اس��تان نجف اش��رف حضور دارد .رئیس
فراکسیون پارلمانی الصادقون خاطرنشان کرد:
ایشان به زندگی عادی خود ادامه داده و کمتر
در رسانهها ظاهر میشود.
اگر عربستان نبود اسرائیل نابود
میشد

مجری مطرح شبکه الجزیره به سخنان یک
تحلیلگر جنجالبرانگیز سعودی در خصوص
ع��ادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی
واکنش نش��ان داد .به گ��زارش مهر« ،جمال
ری��ان» خبرنگار مطرح فلس��طینی و مجری
شبکه الجزیره با انتش��ار یک پست توئیتری
به س��خنان «عبدالحمید الغبی��ن» تحلیلگر
س��عودی در خصوص عادی س��ازی روابط با
رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد .وی تاکید
کرد :عبدالحمید الغبین یکی از افراد نزدیک به
محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان به شمار
میرود و از لزوم عادی سازی روابط با اسرائیل
سخن میگوید.
ریاضت اقتصادی ارکان حکومت
سعودی را متزلزل میکند

یک مجله فرانس��وی در گزارشی هشدار داد،
تش��دید تدابیر ریاضت اقتصادی در عربستان
سعودی موجب افزایش موج نارضایتی مردم
ای��ن کش��ور از ولیعه��د و حاک��م فعلی آن
خواهد شد .به گزارش فارس ،مجله فرانسوی
«کپیتال» در گزارش��ی درباره تش��دید تدابیر
ریاضت اقتصادی عربس��تان در شرایط ناشی
از ش��یوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت
گفت که مردم عربستان پس از گذراندن یک
دوره طالیی حاال یک شبه خود را در مواجهه
با واقعیت تکان دهنده و سخت اجرای تدابیر
ریاضت اقتصادی یافتند .روزنامه فرامنطقهای
القدس العربی به نقل از این مجله فرانس��وی
آورده است« :عربستان سعودی امروز از تحمل
بار سنگین پیامدهای سقوط قیمت نفت رنج
میبرد و اقدام��ات دردناک ریاضت اقتصادی
که اخیراً توس��ط محمد الجدعان وزیر دارایی
این کشور اعالم شده است رویاهای بسیاری
از جوانان س��عودی را که رویای ساخت یک
خانه برای خودش داشت بر باد داد» .به نوشته
مجل��ه کپیتال ،ریاض تحت فش��ار مضاعف
اپیدمی کرونا و پایین آمدن قیمت نفت ،مالیات
ب��ر ارزش اف��زوده را در یازدهم ماه مه  3برابر
کرد و از پایان مزای��ا یا کمکهای اجتماعی
خبر داد .کپیتال آورده است« :این تصمیمات
سختگیرانه حکومت سعودی در بحبوحه رکود
اقتص��ادی که در جریان اس��ت حاکی از یک
تغییر خطرناک است ،زیرا پایه های دولت رفاه
عربستان را متزلزل میکند و بخش بزرگی از
ش��هروندان سعودی از جمله اکثر جوانان را با
واقعیت کاهش درآم��د ،کاهش فرصتهای
ش��غلی و وخیم شدن ش��رایط زندگی مواجه
میکند؛ کش��وری که مفهوم مالیات در آن تا
همین چندی پیش ناشناخته بود».

