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سیاسی

وطن امروز شماره 2594

اخبار
یک فرد مطلع در دفتر رهبر انقالب ارائه کرد

توضیحاتی درباره بازنشستگانی
که اجازه ماندن گرفتهاند

یک فرد مطلع در دفتر مقام معظم رهبری
گف��ت :صالحیت افرادی ک��ه از طرف رهبری
اجازه ماندن در مسؤولیتهایشان را گرفتهاند
اساسا موضوعیت ندارد ،چرا که رهبری برخی از
این افراد را نمیشناسند .یک فرد مطلع در دفتر
س اظهار
رهبر حکیم انقالب در گفتوگو با فار 
داش��ت :قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از
جمله قوانین مهم ،کاربردی و مورد اس��تقبال
بس��یاری از آحاد جامعه است که میتواند آثار
مثبتی داشته باشد .وی ضمن استقبال از جدی
گرفته شدن این قانون حساس اضافه کرد :در
عین حال ،این قانون به دالیلی از جمله سرعت
اجرایی شدن و همهجانبه نگاه نکردن ،در اجرا
مشکالتی را برای برخی دستگاههای مختلف
دولت��ی و غیردولت��ی بهوجود آورد و روس��ای
این دس��تگاهها ب��رای رفع مش��کالت خود و
اس��تفاده از یکی از مهمترین منابع خود یعنی
نیروی انس��انی کارآزموده راهی جز درخواست
از رهبر انقالب نداش��تند .ای��ن فرد مطلع در
دفت��ر رهبر معظ��م انقالب همچنی��ن عنوان
کرد :رهبری ضمن تاکید بر اجرای حداکثری
قان��ون ،فقط در حد ضرورت و برای جلوگیری
از برخی تنگناها ،درخواست برخی دستگاهها را
بهصورت حداقلی پذیرفتند و درخواست برخی
دس��تگاهها را هم کال نپذیرفتند .وی ادامه داد:
موافقت یا عدم موافقت رهبری با درخواس��ت
دس��تگاهها هیچ ارتباطی با انتصابی و انتخابی
بودن ندارد و در بین دستگاهها ،هم از مجموعه
دولت وج��ود دارن��د مانن��د وزارت اطالعات،
وزارت نفت ،وزارت بهداش��ت ،س��ازمان انرژی
اتم��ی و دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی و
هم از قوهقضائیه و هم صداوس��یما .وی اضافه
ک��رد« :صالحیت افرادی ک��ه از طرف رهبری
اجازه ماندن در مسؤولیتهایشان را گرفتهاند
اساسا موضوعیت ندارد ،چرا که رهبری برخی
از این افراد را نمیشناس��ند ضم��ن اینکه نه
امکان بررسی صالحیت این افراد در این زمان
محدود وجود داش��ته و ن��ه بنای چنین کاری
بوده اس��ت ،لذا با اعتماد به تش��خیص رئیس
دس��تگاه و پذیرفت��ن منطق درخواس��ت او با
این درخواس��تها موافقت شده است ،بنابراین
وضعیت این افراد هیچ تفاوتی با دیگر مدیران
ن��دارد و این اجازه الزاما ب��ه معنای تایید این
افراد از س��وی رهبری نیس��ت» .وی در بخش
دیگری از س��خنانش تصریح کرد :اگرچه اکثر
دستگاههای منس��وب به رهبری مشمول این
قانون نمیشدند اما تاکید شده این قانون درباره
آنها نیز باید بهصورت حداکثری اجرا شود ،لذا
از خود دفتر رهبری تا بنیاد مستضعفان ،ستاد
اجرای��ی فرمان حض��رت امام ،آس��تان قدس
رضوی ،موسسه پژوهش��ی -فرهنگی انقالب
اس�لامی و دیگر مجموعهها این قانون اجرایی
شده اس��ت .وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد
در تمام دستگاهها هم مقوله جانشینپروری و
هم توجه به نیروهای جوان و نخبه جدی گرفته
شود و دس��تگاهها حداکثر تالش خود را برای
جایگزین کردن نیروهای جدید بهجای افرادی
که موقتا مجوز حضور دریافت کردهاند ،بکنند.

استکبار از بسیج سیلی خورده
و خواهد خورد

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران
گفت :بس��یج مستضعفین در
ایران اس�لامی و سراسر عالم
اس�لام در برابر هم��ه دنیای
اس��تکبار با قدرت ایس��تاده
است و اس��تکبار و نظام سلطه از آن سیلیهای
متعددی دریافت کرده و خواهند کرد .به گزارش
فارس ،حجتاالس�لام محمدحسن ابوترابیفرد،
ام��ام جمعه موقت تهران در خطبههای عبادی-
سیاس��ی جمعه ته��ران طی س��خنانی ضمن
گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین بیان کرد:
بس��یج مس��تضعفین در ایران اس�لامی ،عراق،
س��وریه ،یمن ،فلس��طین ،لبنان و سراسر عالم
اسالم تحت فرماندهی واحد رهبر معظم انقالب
در برابر همه دنیای اس��تکبار با قدرت ایستاده و
این وحدتی اس��ت که اس��تکبار و نظام سلطه از
آن سیلیهای متعددی دریافت کرده و خواهند
ک��رد .وی در ادامه در همین رابطه یادآور ش��د:
بسیج مستضعفین با دانش و تجربه خود نقشی
تعیینکننده داش��ته و همچنین بازوی فعال و
توانای نظام اس�لامی است و همچنین نیروهای
مسلح جمهوری اس�لامی ایران و نیروی هوایی
مقتدر نقش بس��زایی در پیشرفت ایران اسالمی
و جهان اسالم دارند که باید از آنها تقدیر و تشکر
کرد .امام جمعه موقت تهران افزود :امروز نیروهای
مس��لح جمهوری اس�لامی و نیروی دریایی به
معنای واقعی کلمه ،نیروهای مقتدر و بازدارندهای
هستندکهضمناقتدارشان،امنیتآفرینهستند.
در همین راستا باید به اقتدار و تواناییهای خویش
بیفزایند که البته ما شاهد رشد و تواناییهای آنها
هستیم و دیدیم رژیم صهیونیستی در برابر مردم
مقاوم غزه تسلیم شد.
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روایت دادستان کل کشور از جزئیات جدید پرونده جاسوسیزیستمحیطی

مدارک نفوذیهای محیطزیست کامل است

محیطزیس��ت در مکانهای حساس
و حیات��ی کش��ور نفوذ پی��دا کرده و
دوربینهای خود را کار گذاشتهاند تا
بهعنوانمثال از فالن حیوان مراقبت
داش��ته باش��ند .منتظری بیان کرد:
عوامل نفوذ در محیطزیست دستگیر
ش��دند اما متأس��فانه حمایتهایی از
نفوذیها شد ،البته مدارک نفوذ آنان
بهصورت کامل موجود است.

گروه سیاسی :دادس��تان کل کشور
با بیان اینکه م��دارک نفوذ متهمان
پرونده جاسوسی زیستمحیطی به
صورت کامل موجود اس��ت ،جزئیات
جدیدی از این پرونده ارائه کرد.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز»،
پرونده بازداش��تیهای ب��ه اصطالح
زیستمحیطی که از سال گذشته و
در پی کش��ف شبکه جاسوسی و نیز
خودکش��ی عجیب یکی از مهرههای
اصلی این ش��بکه در توال��ت زندان
بر س��ر زبانها افتاده بود ،این روزها
مجددا مطرح شده و مسؤوالن قضایی
درباره آخرین جزئیات آن اظهارنظر
کردند .بهمنماه سال گذشته بود که
یک شبکه جاسوسی که تحت عنوان
فعاالن محیطزیست امکان دسترسی
به اقصی نقاط ایران را پیدا کرده بود،
کشف شد.
همان زمان اعالم شد یک موسسه
به اصطالح زیستمحیطی که دارای ارتباط نزدیک
با برخی مدیران ارش��د سازمان محیطزیست هم
بود ،بس��ادگی توانس��ته اس��ت خود را به سازمان
محیطزیست پیوست کرده و از امکانات و پوششی
که این س��ازمان برای آنها فراهم کرده ،در راستای
فعالیتهای جاسوسی خود استفاده کند 21 .بهمن
 96عب��اس جعفریدولتآبادی ،دادس��تان تهران
درب��اره اقدامات متهمان پرونده گفته بود این افراد
در قالب اجرای پروژههای علمی و زیستمحیطی
نس��بت به جمعآوری اطالعات طبقهبندی کشور
در حوزههای اس��تراتژیک اق��دام میکردند که با
هوشیاری و رصد اطالعاتی یکی از نهادهای امنیتی
کشور ،دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت
شدهاند.
«وطن امروز»  8اس��فندماه س��ال گذشته در
گزارش��ی در اینباره نوش��ت :ابع��اد جدید پرونده
کشف شبکه جاسوسی تحت پوشش فعالیتهای
زیس��تمحیطی نش��ان میدهد آنچ��ه نیروهای
اطالعات��ی  -امنیتی کش��ف کردهاند یک ش��بکه
بزرگ با پروژههای ویژه و بس��یار حرفهای است که
شیوههای جدید و پوششهای مدرن جاسوسی را به
کار گرفته بودند .در این گزارش همچنین آمده بود:
«در میان دستگیرشدگان این پرونده 3 ،جاسوس
یهودی نیز حضور دارند .این  3نفر از اعضای اصلی
و موثر در راهاندازی و فعالیت موسسه حیات وحش
میراث پارسیان بوده و همچنین سرپلهای اصلی
شبکه جاسوس��ی تحت لوای این موسسه بودهاند.
یک��ی از این  3یهودی که از او به عنوان ش��اهمهره
این شبکه جاسوسی نام برده میشود ،مراد طاهباز،
جاسوس سهتابعیتی ایرانی -آمریکایی -انگلیسی
اس��ت .نام اصلی ای��ن عضو یه��ودی هیاتمدیره
موسسه حیات وحش میراث پارسیان «مراد موشه
طاهباز» است».
با داغتر شدن پرونده متهمان جاسوسی تحت
پوشش محیطزیس��ت ،تالشهای برخی مقامات

■■نقش موش�ه طاهباز در پرونده
جاسوسی

س��ال گذش��ته «وطنام��روز» در
گزارشی با عنوان «چتر سبز جاسوسی»
ب��ه بررس��ی پش��تپرده موسس��ه
حیاتوحش میراث پارس��یان و هیأت
موس��س و هیأتمدیره این موسس��ه
پرداخت .یکی از اصلیترین چهرههای
این موسس��ه مراد طاهباز است که در
س��ایت موسس��ه حیاتوحش میراث
پارس��یان از او که عض��و هیاتمدیره
این موسس��ه اس��ت به عنوان «فعال در عرصههای
محیطزیست و میراث فرهنگی» یاد شده است .این
فرد که اعترافات بسیار مهم و سنگینی درباره پروژه
نفوذ و جاسوس��ی داشته« ،مراد موشه طاهباز» یک
یهودی س��هتابعیتی است .این فرد که گفته میشود
عالوه بر ایران ،تابعیت آمریکایی و انگلیسی نیز دارد،
یک��ی از مهرههای اصلی پش��ت صحنه فعالیتهای
پنهان موسس��ه حیاتوحش میراث پارسیان است.
اما مراد طاهباز کیست؟ طاهباز یک تاجر بینالمللی
است .او بهواسطه یکی دیگر از شرکتهای ثبتشده
خود در آمریکا مدیریت س��اخت مجموعه توریستی
بزرگی در اسرائیل را عهدهدار است و از شرکای تجاری
رژیم صهیونیستی به شمار میرود! آنگونه که مشرق
نوش��ته اس��ت ،مراد طاهباز در  3شرکت Empire
 Resorts»» ,Inc»، «MT Capital LLCو
« »Americas Partners LLCعضو هیاتمدیره
و مدیرعامل بوده است .ش��رکت امریکاز پارتنرز که
طاهباز از ش��رکای اصلی و در زمانی مدیر آن بود ،در
سرزمینهای اشغالی به فعالیت ساخت مجموعههای
تفریحی و ...مشغول است .جالب اینکه هر  3شریک
اصلی طاهباز در این شرکت ،یعنی «ج و برنستاین»
(« ،)Joe Bernesteinرالف برنس��تاین» و «یوسی
ریزن» ( )Yossi Razonتابعیت مضاعف آمریکایی-
اس��رائیلی دارند و این ش��رکت همکاری نزدیکی با
امپراتوری مالی -تجاری صهیونیستی راکفلر دارد .از
جمله کارهای این شرکت ،ساخت شعبه اصلی بانک
اس��رائیلی « »hapoalimدر نیویورک اس��ت .این
شرکت یک شعبه در سرزمینهای اشغالی و ثبت شده
در اس��رائیل به نام « »Israel by the Seaدارد که
همان طور که گفته شد سالهاست در سرزمینهای
اش��غالی مجموعههایی چون هتل و ویالهای لوکس
و ساختمانهای مجلل دیگر میسازد .طاهباز عالوه
بر ساختوس��از در آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی،
مدیریت توسعه قمارخانههای آمریکا را هم در کارنامه
فعالیتهای خود دارد.

نما
سرنوشت اموال و داراییهای مظلومین و قاسمی
دادستان کل کشور با اشاره به همکاری مطلوب دستگاههای امنیتی و اطالعاتی برای شناسایی اموال وحید
مظلومین و محمداسماعیل قاسمی گفت :این دستگاهها فهرستهای گستردهای از اموال را ارسال کردهاند
و همچنان به دنبال شناسایی دیگر اموال پراکنده این افراد هستند .حجتاالسالم منتظری در گفتوگو با
میزان ،در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت اموال و داراییهای وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی
با اشاره به اینکه تحقیقات و محاکمه همه متهمان این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و ادامه دارد ،اظهار
کرد :از آنجا که اموال این افراد بسیار گسترده بود ،توسط قاضی مربوط و با همکاری دستگاههای امنیتی
و اطالعاتی شناس�ایی میش�ود و حجم قابل توجهی از اموال آنها نیز شناسایی ش�ده است .وی افزود:
اموال ،زیاد و پراکنده بود لذا نیاز است بررسی جامعی درباره اموال هر دو محکوم انجام شود که در همین
زمینه اطالعرسانی خواهد شد .منتظری ادامه داد :بر اساس رای دادگاه ،اموالی که از محل ارتکاب جرم
محکومین نیز تحصیل شده مصادره و به نفع بیتالمال ضبط خواهد شد.

دولت��ی هم برای تبرئه یا بیگناه نش��ان دادن آنها
افزایش یافت .خردادماه امس��ال ،عیسی کالنتری،
رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیست اعالم کرد
فع��االن زیس��تمحیطی بازداشتش��ده فعالیت
جاسوسی نداش��تهاند و باید آزاد شوند! این ادعاها
البته بیپاس��خ نماند و س��خنگوی قوه قضائیه 6
خرداد امسال در نشست خبری با خبرنگاران گفت:
آقای کالنتری و کس��انی که اطالع دقیقی ندارند
نمیتوانند اظهار نظر صحیحی کنند .به گفته اژهای،
ممکن است این شائبه برای عدهای پیش بیاید که
برخ��ی این حرفها را میزنند ک��ه فردا روزی این
حرف مطرح نشود که چون زیرمجموعه خودشان
بوده این حرفها را زدهاند .بهتر است این حرفها
زده نش��ود ،چرا که خودتان فردا روزی زیر س��وال
میروید .وی گفت :بهتر است هر کسی در حیطه
کاری خودش صحبت کند.
اژهای همچنین  2هفته قبل در یکصدوسیو سومین
نشست خبری خود اتهام زیستمحیطیها را افساد
فیاالرض اعالم کرد .وی در این باره گفت :براساس
گزارش س��تاد کل نیروهای مسلح ،اقاریر این افراد
و خس��ارتهای وارده ،اتهام��ات متهم��ان پرونده
موسوم به محیطزیست ،مشمول افساد فیاالرض

ق��رار گرفت .وی ادامه داد :عن��وان اتهامی ابتدایی
این افراد در پرونده محیطزیست ،جاسوسی بود که
این عنوان اتهامی مطابق قانون میتوانست تا حد
افسادفیاالرض باشد .سخنگوی قوهقضائیه گفت:
برخی نهادها میگفتند این افراد جاسوس نیستند.
گزارش اس��تخراج ش��ده به س��تاد کل نیروهای
مس��لح رفت و ابزار آنها مورد بررس��ی قرار گرفت.
محس��نیاژهای گفت :براس��اس گزارش ستاد کل
نیروهای مسلح ،اقاریر این افراد و خسارتهای وارده
این اتهامات مشمول افسادفیاالرض قرار گرفت.
■■نفوذ در مکانهای حیاتی کشور

در ادامه توضیحات مقامات قضایی پیرامون این
پرونده ،حجتاالس�لام منتظری روز پنجشنبه در
جلس��ه مجمع عمومی نمایندگان طالب و فضالی
ح��وزه علمیه قم ک��ه در س��الن اجتماعات جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد ،با اشاره به مقوله
نفوذ و پرونده متهمان جاسوسی محیطزیست گفت:
یکی از تالشهای فوقالعاده دشمن ،نفوذ در کشور
است و متأسفانه نفوذ هم پیدا کرده است .دادستان
کل کشور تصریح کرد :نفوذ در محیط زیست ،یکی
از مباحث مدنظر در مس��اله نفوذ بوده و چند سال
اس��ت که آمریکا و اسرائیل از طریق عوامل خود در

عباس عراقچی ضمن اذعان به عدم ارائه راهحل عملیاتی از سوی  3کشور اروپایی برای حفظ برجام:
پسابرجام نفر دوم تیم مذاکرهکننده ایرانی
در مذاکرات هستهای با  5+1طی
روزها و هفتههای اخیر مرتب��ا در حال دادن این
هش��دار به اروپاییهاست که به مرور حضور ایران
در برجام توجیه و موضوعیتی نخواهد داش��ت و
اروپاییها باید تعلل و وقتکش��ی را کنار گذاشته
و به تعهداتشان عمل کنند.
به گزارش «وطنام��روز» ،عباس عراقچی که
پس از برجام ،بر اساس تغییرات ساختاری وزارت
امور خارجه ،ارتقای مق��ام یافته و حاال به عنوان
معاون سیاسی ،نفر دوم وزارت امور خارجه دولت
حس��ن روحانی اس��ت ،اخیرا در مواضعی صریح
تاکید کرده اس��ت که اروپاییها در ارائه تضمین
به ایران برای انجام تعهداتش��ان در برجام ناتوان
هستند و از سوی دیگر مواهب و فواید برجام برای
ایران نیز در حال نزدیک ش��دن به صفر است .از
همین رو او معتقد اس��ت ادامه این مسیر ،منجر
ب��ه مرگ برجام خواهد ش��د و تنه��ا عامل برای
جلوگی��ری از مرگ ای��ن توافق هس��تهای ،ارائه
راهکارهای عملی اروپا ب��رای انجام تعهداتش در
برجام اس��ت .عراقچی البته بالفاصله اذعان کرده
است که اروپاییها تاکنون هیچ راهکار عملی برای
ارائه تضمین به ایران برای انجام تعهداتشان در
برجام ارائه نکردهاند .با وجود اذعان و اقرار عراقچی
به وضعیت فعلی ،اما او همچنان میگوید باید به
اروپاییها زمان بیشتری داده شود(!) عراقچی در
حالی میگوید باید باز هم به اروپاییها وقت داده
شود که چند ماه قبل تصریح کرده بود ارائه بسته
تضمینهای اروپا به ای��ران پس از  13آبان عمال
بیفایده خواهد بود!
عراقچ��ی روز پنجش��نبه در مصاحب��ه ب��ا
خبرگ��زاری کیودوی ژاپن گف��ت :میدانیم اروپا

باید به اروپا فرصت دهیم

برای من��زوی ک��ردن ایران
تحت فش��ار آمریکاست اما
خیلی مهم اس��ت که برجام
بین ایران و طرفهای دیگر
حفظ ش��ود .معاون سیاسی
وزی��ر امور خارج��ه در ادامه
تصریح کرد« :مزایای اقتصادی برجام برای ایران
کاهش یافته است» ،اگر این وضعیت ادامه یابد این
توافق به «مرگ» نزدیک خواهد شد و تالشهای
اروپا برای حراست از آن دیگر نتیجهبخش نخواهد
بود .وی با اشاره به اینکه در اینباره ،تصمیمگیری
برعهده اروپاس��ت ،ادامه داد :اتحادیه اروپایی باید
روند تعامالت تجاری با ایران را تضمین کند ،زیرا
زمان به سرعت در حال سپری شدن و صبوری ما
رو به پایان است.

■■ SPVتوخالی است؟

در حالی که دولت حس��ن روحانی و مقامات
وزارت امور خارجه از ارائه تضمینها و راهکارهای
عملی اروپا برای انجام تعهداتش��ان در برجام (یا
هم��ان  )SPVمیگویند اما تاکنون نش��انهای از
ارائه این تضمینها و راهکارها به ایران مش��اهده
نشده است ،البته عراقچی در مصاحبهای که روز
پنجشنبه منتشر شد رسما اذعان کرد اروپاییها
تاکنون راهکار عملی برای انجام تعهداتشان در
برجام به ایران ارائه نکردهاند.
عراقچ��ی درب��اره راهکارهای عملیات��ی اروپا
اظهار کرد :تالش اروپا برای ایجاد س��ازوکار مالی
بهرغم فشارهای فزاینده آمریکا ادامه دارد .از آنجا
که در جریان تالشهای آنها هس��تیم به نظرمان
باید فرصت بیش��تری ب��ه اروپاییها داده ش��ود،
هرچند این فرصت بیپایان نخواهد بود .عراقچی
همچنی��ن گفت به دلیل «حساس��یت موضوع»

نمیتوان��د خبره��ا درب��اره
کش��ورهای میزبان سازوکار
ویژه مالی اروپا را تایید کند،
چراک��ه آمریکاییها به دنبال
بس��تن همه راهها هستند و
از هماکنون ،فشارهایشان را
بر کش��ورهایی که برای ایجاد این سازوکار تالش
میکنند ،شروع کردهاند.
معاون سیاس��ی ظریف در ادامه تصریح کرد:
«اتحادیه اروپایی تاکن��ون راهحل عملیاتی برای
تعام��ل با ایران ارائه نکرده ولی از آنجا که ما را در
جریان تالشهای خ��ود قرار میدهند ،تصورمان
این اس��ت که باید به اروپاییها فرصت بیشتری
داده شود ،البته این فرصت بیپایان نخواهد بود».
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،عراقچی درباره
سازوکار ویژه کشورهای اروپایی برای حفظ برجام
و تامین مناف��ع اقتصادی ایران گفت :س��ازوکار
وی��ژه مالی یکی از موضوعات کنونی مذاکره ما با
کشورهای اروپایی است ،آنها در تالش هستند این
س��ازوکار را تشکیل بدهند تا یک نظام دریافت و
پرداخت برای تعامالت اقتصادی ایران ایجاد شود.
وی در ادام��ه اعالم کرد به دلیل حساس��یت
موضوع نمیتواند هیچ یک از شایعات و گفتههای
موجود درباره کشورهای میزبان سازوکار ویژه مالی
ایران با اروپا را تایید کند چون آمریکاییها در عمل
ثابت کردهاند به دنبال بستن همه راههای موجود
هس��تند و فشارهایش��ان را بر همه کشورهای
اروپایی که تالش دارند با این سازوکار ،کار کنند ،از
اکنون شروع کردهاند.
عراقچی درباره نوع تعام��ل اروپاییها با ایران
درب��اره برجام نیز اظه��ار کرد :ما تاکن��ون اراده
سیاس��ی در کشورهای اروپایی را شاهد بودهایم و

نشانهای نداریم که خالف این اراده باشد ،البته آنها
هنوز موفق نشدهاند راهحلهای عملیاتی مورد نیاز
ب��رای منافع ایران را در برجام طراحی و عملیاتی
کنند .ما شاهد هستیم که فشارهای آمریکا بسیار
زیاد است و گرههای فنی و حقوقی که بر سر این
راه وجود دارد ،بس��یار جدی است و اروپاییها در
حال تالش برای باز کردن این گرهها هستند .آنها
تاکنون نتوانس��تهاند راهحلهای عملیاتی معرفی
کنند اما ما هم قرار نیست تا ابد صبر کنیم ،حتما
در زم��ان خ��ود ،تصمیمات مقتض��ی را خواهیم
گرفت اما اکن��ون چون در جریان تالشهایی که
انجام میدهند هستیم و آنها ما را در جریان این
تالشها قرار میدهند ،تصور ما این است که باید
فرصت بیشتری داده شود تا اروپاییها بتوانند این
راهحلها را عملیاتی کنند اما آنها هم باید بدانند
این فرصت چندان زیاد نیس��ت و حتما بیپایان
نخواهد بود.
عراقچی در ادامه این گفتوگو همچنین اظهار
کرد :تالش ایران و اعضای باقیمانده در برجام این
اس��ت که این توافقنامه حفظ شود ،اراده سیاسی
در همه اعضا وجود دارد اما حفظ برجام منوط به
آن است که توازن در آن برقرار باشد و خواستهها
و منافع اقتصادی ایران از برجام تامین ش��ود .ما
اکنون با کشورهای اروپایی ،روسیه و چین در حال
مذاکره هستیم تا آن قسمت از مزایای اقتصادی
برجام هم دوباره تا حد امکان تامین شود .معاون
سیاسی وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد :مذاکرات
با اروپاییها و همچنین روس��یه و چین به عنوان
بقیه اعضای برجام از نزدیک ادامه دارد ،جلس��ات
کارشناسی و جلسات در سطوح باال با این کشورها
وجود داشته است و مالقاتها و دیدارهای دوجانبه
هم به صورت مرتب وجود دارد.

اخبار

خبر الریجانی درباره همکاری
ضدتروریستی با  ۵کشور

رئی��س مجل��س از برگزاری
اجالس مجالس ایران ،چین،
ترکیه ،روس��یه ،افغانس��تان
و پاکس��تان در ای��ران برای
هم��کاری در زمین��ه مبارزه
با تروریس��م و موادمخدر خب��ر داد .به گزارش
تس��نیم ،عل��ی الریجانی که ب��رای حضور در
یازدهمین مجمع عمومی مجالس آسیایی به
ترکیه سفر کرده است ،در جمع خبرنگاران با
اش��اره به چالشها و مشکالت موجود در آسیا
اظهار داش��ت :از نظر امنیتی و سیاسی ،آسیا
چالشها و مشکالتی دارد که گاه مانع میشود
اما اصل فکر این اس��ت م��ا این چالشها را در
درون تئوریهای توسعه اقتصادی چندجانبه
هضم کنیم .الریجانی با بیان اینکه تحقق این
مهم به تالش نیاز دارد ،گفت :این موضوع فوری
رخ نمیدهد اما به عنوان نمونه همکاری ایران،
س��وریه ،روس��یه و ترکیه مدلی است که چند
کش��ور آسیایی برای حل مشکل منطقهای در
آسیا با یکدیگر همکاری کردند و این مدل در
حال پیشرفت است و نتایج نسبتاً قابل توجهی
به دس��ت آورده است ،این مدل را میتوان هم
در مس��ائل اقتصادی و هم در مسائل امنیتی و
سیاسی در منطقه بسط داد .الریجانی با بیان
اینکه ایران مس��ؤول برگزاری مجمع مجالس
کش��ورهای آس��یایی در س��ال آینده اس��ت،
خاطرنشان کرد :دبیرخانه این اجالس در ایران
بهصورت مس��تمر در حال فعالیت است و در
این اجالس نتایج کاره��ا را به اطالع هیاتها
میرس��اند .وی با بیان اینکه ب��زودی اجالس
مجالس ایران ،چین ،ترکیه ،روسیه ،افغانستان و
پاکستان در ایران برگزار میشود ،به محورهای
این اجالس اش��اره کرد و یادآور ش��د :مسائل
تروریس��م در منطقه و ح��ل آن ،همکاری در
مبارزه ب��ا ناامنیهای منطق��ه و موادمخدر و
همکاریهای اقتصادی در این حوزه محورهای
اجالس است.
جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

 ۳ماهواره ایرانی
به فضا پرتاب میشود

جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مس��لح گفت :در ماههای آین��ده  3ماهواره به
فضا پرتاب خواهد شد و در مدارهای مشخص
قرار خواهد گرفت .به گزارش مهر ،سردار قاسم
تقیزاده صبح پنجش��نبه در مراس��م الحاق 2
زیردریایی کالس غدیر به ناوگان دریایی جنوب
نداجا اظهار داشت :در ماههای آینده  3ماهواره
که به دست نیروهای متخصص داخلی ساخته
شده است به فضا پرتاب خواهد شد .وی عنوان
ک��رد :این  3ماهواره پس از پرتاب در مدارهای
مشخص شده قرار خواهد گرفت و توان فضایی
ایران به نمایش در خواهد آمد .این ماهوارهها با
حمایت وزارت دفاع ساخته شده است .سردار
تقیزاده با بیان اینک��ه وزارت دفاع در این ۴۰
سال موفق شد تکنولوژیها و فناوریهایی در
حوزه هنر ،علم و دانش را به شایستگی به منصه
ظهور برساند ،ابراز داشت :امروز در عرصه دریا 2
زیردریایی به ناوگان دریایی جنوب الحاق شد و
روز شنبه هم ناوشکن عملیاتی سهند رونمایی
خواهد شد.

الحاق نسل جدیدی از ناوشکنها
به نیروی دریایی

فرمانده نیروی دریایی ارتش
گفت :ام��روز ش��اهد الحاق
نسل جدیدی از ناوشکنهای
کالس م��وج و نس��ل س��وم
جماران به نیروی دریایی در
جنوب کش��ور خواهیم بود .به گزارش فارس،
امیردریادار حسین خانزادی در سخنرانی قبل
از خطبهه��ای نماز جمعه تهران به مناس��بت
هفتم آذر روز نیروی دریایی با اشاره به حرکت
رو به جلوی انقالب در  40سال گذشته گفت:
دهه چهارم انقالب مملو از اقدامات بدون توقف
بود و پرچمدار توس��عه سواحل مکران شدیم
و چرخههای قابلیتس��ازی را در مکران شکل
دادیم که تداوم آن احیای قدرت دریایی ایران
اس��ت .فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :روز
گذشته در آس��تانه چهلمین سالگرد پیروزی
انق�لاب ،زیردریایی غدیر  ،955نس��ل جدید
زیردریاییهای راهبردی کالس فاتح و ناوشکن
تمام ایرانی سهند را به ناوگان جنوب جمهوری
اس�لامی ملحق کرده و امروز نیز شاهد الحاق
نس��ل جدیدی از ناوش��کنهای کالس موج و
نسل سوم جماران به نیروی دریایی در جنوب
خواهیم بود و در پی آن ناوشکنهای دنا و برای
بار دیگر ناوشکن دماوند را تا چند ماه آینده احیا
و به نیروی دریایی ملحق میکنیم .امیرخانزادی
با اش��اره به اینکه یاوهگویان و دشمنان انقالب
بدانند نهال انقالب تنومندتر شده است ،افزود:
امروز آمریکاییها در سرازیری افول افتادهاند و
بیآبرویی و خفت آنها در این  40س��ال روز به
روز بیشتر شده است.

