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سیاسی

وطن امروز شماره 2558

اخبار

نظامیان در شرایط سخت
پناهگاه مردم هستند

سرلش��کر محم��د باق��ری،
رئی��س س��تادکل نیروهای
مسلح در چهارمین همایش
بینالمللی طب نظامی «آسیا
پاس��یفیک» که صبح دیروز
در مرکز همایشهای بینالمللی صداوس��یما
برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :ام��روز بیش از هر
زمانی آثار س�لامت برای جوامع بشری روشن
ش��ده اس��ت .همه فرماندهان نظام��ی ارزش
س�لامت کارکنان را خوب میدانن��د و ما در
دفاعمق��دس بخوبی ارزش ط��ب رزم را درک
کردیم و با  ۵۰بیمارستان نظامی ،پزشکان ما
در حمالت ش��یمیایی جان  ۵۵۴هزار سرباز را
نجات دادند .به گزارش مه��ر ،وی افزود :امروز
با توجه به پیشرفت علم و فناوری نیازمند طب
رزمی پویا و پیش��رفته هستیم .این طب رزم و
نظامیان هستند که در شرایط سخت و بالیای
طبیعی پناهگاه مردم هس��تند و سامانه طب
نظامی ،باید بتواند ش��رایط سخت و بحرانی را
مدیریت کند .سرلش��کر باق��ری ادامه داد :این
کنگرهها کمک میکند تا نظامیان کشورهای
مختلف تجربیات خود را به اش��تراک بگذارند
و در این راس��تا دیپلماسی دفاعی در گسترش
روابط و همکاریها بس��یار موثر است .رئیس
ستادکل نیروهای مس��لح با اشاره به جنایات
رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و عربستان
س��عودی در یمن ،تصریح کرد :ما امروز شاهد
جنایات گس��ترده این رژیمها هس��تیم که به
بیمارس��تانها حمله و مراکز درمانی را از بین
میبرند .از س��وی دیگر گس��ترش گروههای
تروریس��تی در منطقه موجب کشتار و آسیب
بس��یاری از مردم بیگناه و غیر نظامی ش��ده
است .وی گفت :امیدواریم در این کنگره بتوانیم
با همفکری و نقشآفرینی فعال در مقابله با این
جنایات گام برداریم.

مباحث مطرح درباره تغییرات
در شورای نگهبان کذب است

عباس��علی کدخدایی ،س��خنگوی شورای
نگهبان در گفتوگو با فارس ،با اشاره به انتشار
برخی خبرها درباره تغییرات در این شورا گفت:
هیچ تغییری در شورای نگهبان رخ نخواهد داد
و چنین خبرهایی کذب است .وی اضافه کرد:
هیچ بحثی درباره تغییرات در شورای نگهبان
بویژه درب��اره تغییر دبیر ش��ورا یعنی آیتاهلل
جنتی مطرح نیست و خبرهای اینچنینی غلط
است ،زیرا دبیر ش��ورا از بین اعضای شورا و با
رایگیری انتخاب میشود و در چنین صورتی
اصال ورود دبیر از بیرون شورا امکانپذیر نیست.

پذیرش  FATFاصل استقالل کشور
را مخدوش میکند

احم��د علیرضابیگ��ی دیروز در نشس��ت
بررس��ی  FATFدر دانش��گاه پیامنور تبریز
گفت :حق تحفظ و ش��رطهای ایران توس��ط
کش��ورهای عض��و FATFمورد قب��ول واقع
نخواهد ش��د .نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و
اسکو در مجلس با بیان اینکه تعریف FATF
از تروریسم با تعریف ایران از این پیمان تفاوت
دارد ،گف��ت :برخالف ادعاها تنها  ۳۵کش��ور
عض��و  FATFش��ده و بنده��ای آن را تماماً
پذیرفتهان��د .به گزارش مه��ر ،وی همچنین
افزود :با پذیرش مفاد  ،CFTسازمان مرکزی
ما را ملزم میکند تا کس��انی را که از نگاهشان
ی و حامی تروریسمند تحویلشان
متخلف مال 
دهیم .کارگروه اقدام مالی مش��ترک میگوید
تشخیص تروریس��م با ما است .با این تعریف
تاکنون داع��ش را بهعنوان گروه تروریس��تی
تعریف نکردهاند و پشتیبانان مالیاش را مورد
بازخواس��ت قرار نمیدهند .عضو فراکس��یون
نمایندگان والیی مجلس افزود :طیبنیا ،وزیر
اس��بق اقتصاد در واشنگتن  FATFرا با تمام
الزامات پذیرفت و مقام معظم رهبری به دولت
اعالم کردند وزیر نمیتوانسته آن را قبول کند
و باید به تصویب مجلس میرسید .وی اظهار
داشت :بانک مرکزی طی ابالغیههایی به شعب
بانکها خواسته است بههیچ عنوان با افرادی
که تحت تحریمهای آمریکا ،اتحادیه اروپایی و
سازمان ملل قرار دارند مبادالت مالی نداشته
باشند .میگویند موسسه رازی در وزارت جهاد
کشاورزی اقدامات بیولوژیک انجام میدهد که
میتواند ابزار کشتار جمعی باش��د و آن را در
فهرست تحریمها قرار میدهند .علیرضا بیگی
گفت :با استناد به امضای طیبنیا برای پذیرش
 FATFمانع از ورود ارز به کش��ور میشوند و
این موجب میش��ود قیمت دالر در کشور باال
رود .وی گفت :اخیرا ً در جلس�� ه سران قوا ورود
ارز و طال به کش��ور را بالمانع کردند و این در
حال��ی بود که قبل از آن دولت بهخاطر اجرای
 FATFچنین اج��ازهای را نمیداد .نماینده
م��ردم تبریز در مجلس گفت :پیشتر با وعده
حل مشکالت اقتصادی و معیشت مردم برجام
را تحمیل کردند ،هی��چ اتفاقی نیفتاد و حاال
همان ترفند را درباره  FATFب ه کار میگیرند.

یکشنبه  22مهر 1397

رئیسجمهور فرانسه با وجود تالش برای اختالفافکنی در ایران اما ادعای وزارت خارجه و سازمان اطالعات کشورش
مبنی بر تالش تهران برای بمبگذاری در همایش منافقین را رد کرد

عقبنشینیخروس
آقای مکرون! منافقین در پاریس چه میکنند؟

و تروریس��تهای ضدایرانی ش��ده اس��ت .مکرون
گروه سیاسی :امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه
روز جمع��ه درب��اره ی��ک ادعا درباره ت�لاش برای
در تازهترین اظهارات خود درباره اتهام دروغ تالش
بمبگذاری در همایش «یک گروهک تروریستی»
ایران ب��رای بمبگ��ذاری در همای��ش منافقین،
اظهارنظر کرده است .گروهک تروریستی منافقین
اظهارات وزی��ر خارجه خود درباره دستداش��تن
از بیرحمترین گروهکهای تروریس��تی قرن بوده
وزارت اطالعات ای��ران در این ماجرا را پس گرفت
و هس��ت و جنایته��ای آنها در ب��ه خاک و خون
اما در عین حال برای آنکه همچنان ایران را متهم
کش��یدن مردم مظلوم ایران طی سالهای اخیر از
کند ،مدعی شد «برخی گروهها» در ایران پشتپرده
سوی گروهکهای تروریستی دیگر همانند داعش
این اقدام بودهاند.
و النصره ،تقلید ش��ده است .ش��دت جنایتهای
امانوئ��ل مک��رون روز جمع��ه در گفتوگ��و با
منافقین به گونهای بوده ک��ه پیش از این نام آنها
فرانس ،24درب��اره ادعای کش��ورش و برخی دیگر
در فهرس��ت گروههای تروریستی اتحادیه اروپایی
کش��ورهای اروپای��ی مبنی ب��ر تالش ای��ران برای
قرار داش��ت اما  7س��ال قبل اتحادی��ه اروپایی نام
بمبگذاری در همای��ش منافقین در پاریس گفت:
این گروهک تروریس��تی را از فهرس��ت گروههای
«همانطور که میدانید ،ساختار قدرت در ایران برخی
تروریس��تی خود خارج کرد؛ اقدامی که به اعتقاد
اوقات به قسمتهای مختلفی تقسیم میشود و من
کارشناسان در راستای افزایش فشار به ایران تلقی
نمیتوانم بگویم دستور طرح این حمله از راس قدرت
میش��ود .تروریس��تهای فرقه رجوی اکنون هر
آمده است یا ساختار امنیتی یا یک بخش دیگر».
س��اله در پاریس همایش برگزار میکنند و دولت
نما
به گزارش «وطنامروز» ،اظهارات مکرون رسما
فرانس��ه نیز امکانات ویژهای برای این تروریستها
به معنای عقبنش��ینی فرانس��ه از موضع پیشین
اروپا بابت خرید نفت ،پولی به ایران نمیدهد؟!
اعم از اس��کان ،اعطای بودجه و امکان شرایط برای
خود درباره دس��ت داشتن دولت ایران در ماجرای
یک منبع در بانک مرکزی اروپا میگوید کشورهای اروپایی مشورتی با این بانک درباره طرح جدید اتحادیه
جمعآوری اعانه از سوی عوامل این گروهک فراهم
ادعای بمبگذاری در همایش منافقین در پاریس
اروپایی درباره برجام انجام ندادهاند .یک روزنامه مس�تقر در بروکس�ل در گزارشی به وضعیت مبهم حقوقی
آورده اس��ت .البت��ه همایش امس��ال این گروهک
اس��ت .پیش از این وزارت خارجه فرانس��ه رس��ما
مکانیسم ویژه اتحادیه اروپایی برای پرداخت پول به ایران بعد از اجرایی شدن تحریمهای آمریکا پرداخته است.
تروریس��تی با حضور برخی مقامات فرانسوی نیز
وزارت اطالعات دولت حس��ن روحانی را متهم به
روزنامه «بروکسلتایمز» در این مطلب نوشته «وضعیت حقوقی مکانیسم پرداختی اتحادیه اروپایی برای تجارت
برگزار شد که حکایت از حمایت همه جانبه دولت
تالش برای بمبگذاری در همایش تروریستهای
با ایران هنوز مبهم است» .یک منبع در بانک مرکزی اروپا به بروکسلتایمز گفت تاکنون هیچ رایزنی رسمی
فرانس��ه از این تروریستها دارد .یکی از میهمانان
منافقین کرده بود.
درباره این طرح با بانک مورد نظر انجام نشده است .این منبع گفت« :معموالً با ما درباره اقدامات حقوقی مربوط
همایش منافقین ،برنار کوشنر ،وزیر سابق خارجه
وزارت خارج��ه فرانس��ه  2اکتب��ر ( 10مه��ر)
به بخش مالی مشورت میشود اما در سایر مسائل قانونگذاری و طرحهایی که خارج از فرآیند تصمیمگیری
فرانسویها بوده است .موضوعی که نشان میدهد
وزارت اطالع��ات ایران را متهم به تالش برای اقدام
اتحادیه اروپایی هستند نیازی به مشورت ما نیست .از آنجا که مکانیسم ویژه پرداختی قرار نیست بانک باشد،
گروه��ک منافقین یک اهرم مه��م در راهبردهای
تروریستی در همایش تروریستهای منافقین در
نیاز به مجوزهای بانکی از بانک مرکزی هم ندارد .این مرکز ظاهرا ً قرار است به عنوان یک مرکز تهاتر کار کند و
دیپلماتیک کاخ الیزه است .البته به اعتقاد بسیاری
پاریس کرد .دیپلماتهای فرانسوی به خبرگزاری
در آن ،نفت ایران با کاالهای اروپایی مبادله شود .برخی تحلیلگران تردید دارند که این مکانیسم ویژه کارآیی
از کارشناس��ان ،تقویت منافقین در شرایط فعلی،
فرانسه گفتند« :مدیر عملیات در وزارت اطالعات
داشته باشد ،زیرا باز هم شرکتهای اروپایی بابت مبادله با ایران تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
نش��اندهنده همنوایی اروپا با آمریکا در راس��تای
ایران دستور آن حمله را داده بود».
سازمان اطالعات فرانسه نیز همان زمان مدعی پس گرفته و میگوید نه دولت روحانی و نه وزارت برخی جریانهای غیردولتی پشتپرده اقدام برای راهبردهای ترامپ علیه ایران اس��ت .در حالی که
بمبگذاری در همایش تروریس��تهای منافق در موعد ارائه تضمینها و راهکارهای عملی اروپا برای
شد« :بدون هیچ تردیدی وزارت اطالعات ایران در اطالعات ایران در این ماجرا دست نداشتهاند.
مک��رون البته برای آنکه همچنان اهرم فش��ار پاریسهستند.
متقاعد شدن ایران به ماندن در برجام فرا میرسد،
اقدام به بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین خلق
البته به نظر میرسد اظهارات مکرون با فرانس اروپاییها در حال تقویت منافقینی هستند که محور
را علی��ه ایران نگه دارد ،مدعی ش��د برخی گروهها
در پاریس دست داشته است».
و جناحه��ای دیگ��ر در ایران  24بای��د بیش��تر ب��ه معنای
و تکیهگاه پ��روژه ترامپ برای
پس از آن بود که فرانس��ه
اموال وزارت اطالعات ایران در اظه�ارات مکرون بیش�تر به معنای پشت پرده این ماجرا بودهاند .عقبنش��ینی ای��ن کش��ور از اظه�ارات مک�رون و عقبنش�ینی ایجاد ناامنی در ایران هستند.
این کشور را توقیف کرد .گفته عقبنشینی از ادعای فرانسه درباره این در حالی اس��ت که به غیر ادعای خود علیه ایران تفسیر آش�کار او از موضع پیشین کشورش به عبارتی اروپاییها هم تالش
شده  2ایرانی در ارتباط با این تالش ای�ران برای بمبگ�ذاری در از کادر وزارت ام��ور خارج��ه شود .کارشناس��ان میگویند علی�ه ای�ران ،در حالی اس�ت که این میکنند صرفا با امتیاز خرید
ماجرا دستگیر شدهاند که البته همایش منافقین است .کارشناسان و وزارت اطالع��ات ،اساس��ا این موضوع یعنی عقبنشینی کشور سالهاست پناهگاه منافقین و نفت ایران ،هم همچنان هدف
بر اساس اظهارات ،یکی از این میگویند این موضوع اگر از س�وی هیچ جری��ان و جناحی امکان فرانس��ه از ادع��ای پیش��ین تروریستهای ضدایرانی شده است؛ مهم تعطیلی برنامه هستهای
 2نفر همان اس��داهلل اسدی ،وزارت خارجه ایران بدرس�تی فهم حضور در پوشش دیپلماتیک خ��ود درب��اره ت�لاش ای��ران تروریس�تهای فرقه رجوی هر ساله ایران را محقق ش��ده ببینند
دیپلمات بازداشت شده ایرانی ش�ود ،میتوان�د منج�ر ب�ه آزادی در س��فارتخانههای ای��ران در برای بمبگ��ذاری در همایش در پاریس همای�ش برگزار میکنند و و هم از س��وی دیگر در برنامه
اس�داهلل اس�دی ،دیپلمات مظلوم اروپ��ا را ن��دارد .بنابرای��ن اگر منافقین ،اگر از س��وی وزارت دولت فرانسه نیز امکانات ویژهای برای ترامپ ب��رای ایجاد ناامنی در
است.
ای��ران ب��رای دادن امتیازات
ایران تالش داشته در همایش خارج��ه ایران بدرس��تی فهم این تروریستها فراهم آورده است
این موضع رسمی فرانسه ایرانی شود
منافقین بمب��ی منفجر کند ،شود ،میتواند منجر به آزادی
بیشتر مشارکت کنند .یکی از
در قب��ال ماج��رای ادع��ای
بمبگذاری در همایش منافقی��ن در پاریس بود .قاعدت��ا این اقدام نمیتوانس��ت خ��ارج از مجاری اسداهلل اسدی ،دیپلمات مظلوم ایرانی شود.
وجوه این مشارکت ،تقویت و امیددهی به منافقین
اس��ت که در پروژه ترامپ برای ناامن کردن ایران،
ادعایی که هنوز هیچ س��ندی درباره درس��تی آن دولت��ی و بدون اراده دولتی انجام ش��ود .اما از آنجا ■■تروریستها زیر بال خروس
اما اظهارات مکرون و عقبنش��ینی آش��کار او نقش محوری دارند .همین رفتار غیرصادقانه اروپا
که حاال خود فرانسویها نیز پی به دروغ بودن این
منتشر نشده و صرفا در حد ادعا باقی مانده است.
حاال اما امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانس��ه ادعا بردهاند ،ناگزیرند این ادعا را پس بگیرند اما در از موضع پیش��ین کش��ورش علیه ایران ،در حالی باعث شده اهالی رسانه در ایران اروپا را رفیق برجام
مواضع وزارتخانهها و سازمانهای رسمی دولتش را عین حال برای حفظ پرستیژ خود ،مدعی شدهاند است که این کش��ور سالهاست پناهگاه منافقین و شریک ترامپ و تروریستها لقب بدهند.
گزارش سیدحس��ن نص��راهلل ،دبی��رکل
حزباهلل لبنان ،اظه��ارات ترامپ
درباره ایران را ناش��ی از تاثیر ق��درت ایران میداند.
ب��ه اعتقاد دبی��رکل ح��زباهلل لبنان ،ای��ن جمله
رئیسجمهور آمریکا که گفته اس��ت ایران قادر بود
طی  ۱۲دقیقه بر منطقه مس��لط شود تنها از کسی
برمیآید که ایران در نگاهش ،پرقدرت باشد.
نص��راهلل همچنی��ن در توصی��های خط��اب به
کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس تاکید کرد بین
 2گزینه «تحقیرهای ترامپ» و «زندگی عزتمندانه»
یکی را انتخاب کنند .سیدحس��ن نصراهلل ،دبیرکل
حزباهلل لبنان ش��امگاه جمعه در مراس��م ترحیم
مادر ش��هیدان مغنیه در س��خنانی پیرامون مسائل
منطق��های و بینالمللی گفت :در حال حاضر دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا تالش گستردهای را
ب��رای گرفتن پول از کش��ورهای ثروتمند که حتی
همپیمان آن نیز هس��تند ،کلید زده است .او در این
تالش گسترده ،روی عربستان س��عودی زوم کرده
است .واقعیت این است که دولتهای گذشته آمریکا
با سیاست و دیپلماسی ،دیگران را غارت میکردند و
ام��روز دولت کنونی آمریکا ،هم��ان کار را به صورت
آشکار و علنی انجام میدهد .سیدحسن نصراهلل در
ادامه یادآور ش��د :امروز ما با دولتی در ایاالت متحده
مواجه هستیم که تنها معیار آن ،پول است .ما بهعینه
میبینی��م که این دولت به ریاس��ت ترامپ ،هر روز
حامیان و همپیمانان خود از جمله عربستان سعودی
را بشدت تحقیر میکند .این روش و سیاست او است
که دوستانش را تحقیر کند و دشمنانش را بترساند.
من در سخنان ترامپ هیچ جایگاهی از دموکراسی و
حقوقبشر نمیبینم .وی در ادامه تأکید کرد :اظهارات
و س��خنان ترامپ نشان میدهد بس��یاری از سران
کش��ورهای عربی -اسالمی در حال حاضر به ایاالت
متحده آمریکا باج میدهند تا همچنان بر تختهای
پادشاهیش��ان تکیه بزنند و در پستهایشان باقی
بمانن��د .من خطاب به س��ران کش��ورهای عربی-
اسالمی میگویم شما به چه کسی تکیه میکنید؟
به کسی که پولهایتان را میگیرد و شما را تحقیر
میکند؟ سیدحسن نصراهلل در ادامه باز هم خطاب

سیدحسن نصراهلل با اشاره به اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره اینکه ایران میتوانست
در  12دقیقه بر خاورمیانه مسلط شود:

ترامپ اعتراف کرد ایران قدرتمند است

به س��ران کش��ورهای عربی-
اسالمی گفت :امروز شما پول
دارید و به ترامپ باج میدهید
و در مقاب��ل ،او نی��ز ش��ما را
تحقیر و ذلیل میکند .من از
شما میپرس��م که اگر روزی
پولی برای پرداخت به او نداش��ته باشید ،او چگونه با
شما رفتار خواهد کرد؟ من از تمام حکام کشورهای
حاش��یه خلیجفارس میخواهم به مطالبات مشروع
ملتها گوش فراداده و در صدد حلوفصل مشکالت
و معض�لات برآیند .دبیرکل ح��زباهلل لبنان تأکید
کرد :من خطاب به حکام کش��ورهای عربی حاشیه
خلیجفارس میگوی��م در گزینههایت��ان بازنگری
کنید و بین  2گزینه «تحقیرهای ترامپ» و «زندگی
عزتمندانه» یکی را انتخاب کنید .وی خطاب به این
حکام گفت :ترامپ شما را تهدید میکند تا از شما باج
بگیرد .از شما باج میگیرد تا سالحهای بیشتری به
شما بفروشد؛ باج دادن به ترامپ بهتر است یا صرف
این هزینههای هنگفت برای حلوفصل مش��کالت
ملتهایت��ان؟ دبیرکل حزباهلل لبن��ان در بخش
دیگری از س��خنان خود همچنین به اظهارات اخیر
ترامپ درباره ایران واکنش نشان داد و گفت :ترامپ
گفته ایران قادر بود طی  12دقیقه بر منطقه مسلط
شود .من به شما میگویم که این سخن تنها از کسی
برمیآید که ایران در نگاهش ،پرقدرت باشد .ترامپ
نشان داد از دیدگاه وی ،ایران کشوری قدرتمند است.
سیدحسن نصراهلل همچنین اظهار داشت :اقدام وزیر
خارجه لبنان در واکنش به سخنان نتانیاهو ستودنی
اس��ت .این واکنش وزیر خارجه به مثابه دیپلماسی
پیشرفته برای دفاع از لبنان و مقابله با فرافکنیهای
دش��من بود .طبیعی است تأیید یا تکذیب سخنان
فردی مانند نتانیاهو توسط حزباهلل ،اقدامی نادرست
و اشتباه است .پاس��خ مناسب به فرماندهان جنگ

روانی رژیم صهیونیستی ،مورد
تمس��خر ق��رار دادن آنه��ا به
عنوان افرادی شکس��تخورده
اس��ت .دبیرکل حزباهلل لبنان
درباره امور داخلی این کش��ور
نیز تصریح کرد :درباره مس��أله
تش��کیل دولت ،ح��رف جدیدی ندارم .از رس��انهها
میخواهم نس��بت به لجنپراکنیهای دش��من در
این زمینه هوش��یار بوده و احتی��اط الزم را به خرج
دهند .خواستار تشکیل هرچه سریعتر دولت هستیم
بهگونهای که منافع ملی تأمین شود .صراحتا تأکید
میکنم ایران و س��وریه هیچگونه دخالتی -بزرگ یا
کوچک -در مسأله تش��کیل دولت لبنان نداشته و
ندارند.
■■کمتر از  12دقیقه

ام��ا روز جمعه فرمانده س��پاه و جانش��ین او به
اظه��ارات ترامپ درباره توان نظام��ی ایران واکنش
نشان دادند .سردار سرلشکر محمدعلی جعفری به
اظهارات ترامپ که گفته بود قبل از ریاستجمهوری
او ایران میتوانست در مدت  12دقیقه خاورمیانه را
اشغال کند ،واکنش نش��ان داد و تصریح کرد :ایران
اکنون در زمان ریاستجمهوری ترامپ میتواند در
کمتر از  12دقیقه از منطقه غرب آس��یا دفاع کند.
سردار س�لامی ،جانشین فرمانده س��پاه نیز درباره
اظهارات ترامپ گفت :ایران دنبال تس��لط بر منطقه
نیس��ت اما در مدت  12دقیقه میتواند خاورمیانه را
از ش��ر آمریکا نجات دهد .به گزارش «وطنامروز»،
اظهارات فرماندهان سپاه در واکنش به اظهارات هفته
گذشته دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در جمع
هواداران��ش در ایالت آیووا مطرح ش��د .ترامپ هفته
گذشته در جمع هوادارانش در یکی از شهرهای ایالت
آیووا گفت« :به ایران نگاه کنید ،قبل از اینکه من [به
ریاستجمهوری] برسم ،ایران میتوانست ظرف ۱۲

دقیقه کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد اما حاال
در تالش برای بقا هستند و در تکتک شهرهایشان
ش��ورش وجود دارد» .س��ردار سرلشکر محمدعلی
توگو با ش��بکه
جعفری ،فرمانده کل س��پاه در گف 
خبری المس��یره ،به اظهارات اخیر دونالد ترامپ که
مدعی ش��ده بود ایران از زمان به قدرت رسیدن وی
ضعیف شده است ،پاسخ داد .وی افزود :اگر پیشتر
توانایی ای��ران در دفاع از آس��یای جنوبغربی و نه
تس��لط بر آن 12 ،دقیقه بود ،اکنون این زمان کمتر
نیز شده است .فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گف��ت :ای��ران در صورتی که امنی��ت آن در معرض
خطر قرار بگیرد ،از پاس��خ در خارج از مرزهای خود
هرگز دریغ نخواهد کرد .سردار جعفری درباره محور
مقاومت در منطقه اعالم کرد :هیچ نگرانی در این باره
وجود ندارد و جبهه مقاومت پس از جنگ در سوریه
و عراق قویتر شده است .به گزارش فارس ،فرمانده
سپاه درباره تحریمهای آمریکا علیه ایران هم گفت:
مس��اله تحریمهای آمریکا علیه ایران به یک مساله
طبیعی تبدیل ش��ده اس��ت و به آن عادت کردهایم.
ای��ران با وجود این تحریمها قویتر و انس��جام ملی
آن بیشتر خواهد شد .فرمانده سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در پایان این گفتوگوی کوتاه تصریح کرد:
ایران تا نابودی رژیم صهیونیستی ،مقاوم خواهد بود و
اکنون به زمان نابودی رژیم غاصب نزدیکتر شدهایم.
غیر از سرلشکر جعفری ،سردار حسین سالمی،
جانشین فرمانده کل س��پاه هم به اظهارات ترامپ
واکن��ش جالبی نش��ان داد .س��ردار س�لامی ظهر
پنجش��نبه گذشته در آیین تکریم و معارفه فرمانده
سپاه حضرت سیدالش��هدا(ع) استان تهران با اشاره
به تصویری که از ترامپ در مجمع عمومی سازمان
ملل ارائه ش��د ک��ه تحقیرآمیز ب��ود ،گریزی هم به
س��خنان اخیر رئیسجمهور آمریکا زد و گفت :اگر
رئیسجمه��ور آمریکا میگوید ای��ران در عرض ۱۲
دقیقه میتواند خاورمیانه را اشغال کند این اعتراف
دش��من حاکی از قدرت ما اس��ت اما بای��د بداند ما
هی��چگاه خاورمیان��ه را اش��غال نخواهیم ک��رد و با
قدرتمان میتوانیم در کمتر از  12دقیقه خاورمیانه
را از شر شیطان بزرگ نجات بدهیم.

اخبار
تأسیس صندوق سرمایهگذاری دانشبنیان رضوی

گام بلند آستان قدس رضوی
در حمایت از اشتغال جوانان

حجتاالس�لام ابراهی��م
رئیس��ی ،تولی��ت آس��تان
ق��دس رض��وی در جری��ان
بازدید از نمایش��گاه تخصصی
ش��رکتهای دانشبنی��ان در
بوستان گفتوگو و در جمع خبرنگاران با اشاره
ب��ه توجه ویژه آس��تان قدس رض��وی به بحث
فناوریه��ای دانشبنیان ،از تاس��یس صندوق
س��رمایهگذاری دانشبنی��ان رض��وی از محل
واگذاری و فروش س��هام آستان قدس در پروژه
مش��هد مال خبر داد .به گزارش «وطن امروز»،
وی افزود :در حوزه تقاضای فناوری ما در آستان
ق��دس خدمات ب��ه زائران را داری��م که اگر این
خدمات توس��ط ابزارهای فناورانه باش��د بسیار
میتواند حائز اهمیت باش��د .همچنین موضوع
محرومیتزدایی در کشور که بخشهای زیادی
در آن فعال هس��تند و آستان نیز به سهم خود
فعالی��ت میکند ک��ه اگر در این بخ��ش نیز از
ابزارهای فناورانه بتوان اس��تفاده کرد ،آس��تان
قدس متقاضی آن است .حجتاالسالم رئیسی
گفت :آس��تان قدس در حوزههایی چون حوزه
اقتصادی نیز عرص��ه کار فناورانه دارد .در حوزه
دارو هم کارهای خوبی انجام ش��ده و در ارتباط
با کش��اورزی ،مزرعههایی که به ش��کل وقفی
در اختیار آس��تان اس��ت در خدم��ت ایدههای
دانشبنیان قرار گرفت��ه ،بویژه در حوزه پرورش
بذر که در بخش کش��اورزی کاالیی استراتژیک
است گامهای قابل توجهی برداشته شده است.
آیتاهلل موحدیکرمانی در نشست مجمع تشخیص:

مسؤوالن
مشکالت معیشتی را رفع کنند

ب��ه گزارش روابط عمومی مجمع تش��خیص
مصلحت نظام ،این مجمع صبح دیروز شنبه 21
مهرماه با حضور اعضا تشکیل جلسه داد .در جلسه
دیروز ،آیتاهلل موحدیکرمانی که ریاست جلسه
را به عهده داش��ت ،با اشاره به بیانات مقام معظم
رهبری در دیدار اخیر سران قوا و ضرورت استفاده
از نظرات و دیدگاههای کارشناس��ان و منتقدان
تأکید کرد :این رهنمود مقام معظم رهبری از یک
سو متوجه مس��ؤوالن اجرایی ،تقنینی و قضایی
اس��ت و از سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظران
در عرصههای مختل��ف را مخاطب قرار میدهد،
لذا باید هم مس��ؤوالن و هم نخبگان با شناسایی
دقیق معضالت جامعه و توجه به راهکاری معقول،
نس��بت به رفع موانع و مشکالت کشور بویژه در
حوزه اقتصاد و معیشت عمومی همت بگمارند.

دولت افراد حاشیهدار را
برای وزارت انتخاب نکند

محمد دهقان ،نماین��ده مردم طرقبه ،چناران
و ش��اندیز در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با فارس ،اظهار داش��ت :ظاهرا ً هنوز دولت در حال
رایزن��ی برای انتخاب وزراس��ت؛ به نظر میرس��د
دولت نس��بت به برخ��ی وزرا تصمی��م گرفته اما
هن��وز تصمیمات خود را نهایی نکرده اس��ت .وی
اف��زود :درباره وزارت اقتصاد ظاهرا ً آقای دژپس��ند
به عنوان گزینه پیش��نهادی انتخاب ش��ده است؛
اخباری ش��نیده میش��ود که وزیر فعلی صنعت،
معدن و تج��ارت به عنوان وزیر پیش��نهادی کار
انتخاب شده است .دهقان همچنین تصریح کرد:
اینکه چنین شخصی از یک وزارتخانه به وزارتخانه
دیگر منتقل شود پاک کردن صورتمساله است.
بعید میدانم مجلس هم از پست جدید وزارت برای
شریعتمداری استقبال کند ،چرا که بحث استیضاح
ایش��ان هم در همان وزارتخانه مطرح است .عضو
کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان
کرد :البته درباره اینکه میخواهند فرد جدیدی را
به عنوان وزیر صنعت معرفی کنند ،به دولت توصیه
میکنیم افراد حاش��یهدار را ب��رای تصدی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در نظر نگیرد ،چرا که خود
به خود در مجلس همه چیز بر مال میشود.

ابهام درباره سازوکار ویژه اروپا
برای حفظ برجام

یک منبع در بانک مرکزی اروپا گفته اس��ت
مقامات قاره سبز تاکنون هیچ رایزنی رسمی با این
بانک درباره طرحی که به س��ازوکار ویژه اتحادیه
اروپا برای حفظ برجام معروف شده ،انجام ندادهاند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این منبع که
خواس��ت نامش فاش نش��ود ،با اش��اره به اینکه
کش��ورهای اروپایی درباره ط��رح جدید اتحادیه
اروپایی درباره برجام با این بانک مشورت نکردهاند،
گفت« :معموالً با ما درباره اقدامات حقوقی مربوط
به بخش مالی مشورت میشود ،نه درباره مسائل
مرب��وط به قانونگذاری و طرحهای��ی که خارج از
فرآیند تصمیمگیری اتحادیه اروپاس��ت» .برخی
تحلیلگران نس��بت ب��ه اجرای چنی��ن برنامهای
تردی��د دارند ،چرا که ش��رکتهای اروپایی هنوز
هم میتوانند برای تجارت با ایران هدف اقدامات
تنبیهی آمریکا قرار بگیرند .شرکتها هیچ راهی
برای تبادالت مالی در داخل یا خارج از این طرح
بدون دخالت بانکها ندارند.

