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تازههای مطبوعات
••ایران -وزارت دفاع افغانستان اعالم کرده پس از اعالم
استراتژی جدید ترامپ برای افغانستان برای نخستین
بار نیروهای ویژه آمریکایی در والیت «فراه» واقع در غرب
افغانستان و در نزدیکی مرز ایــران مستقر شدند .ژنرال
«محمد رادمنش» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به
«صدای آمریکا» گفت این نیروها در چارچوب مأموریت
«حمایت قاطع» برای آموزش ،مشاوره و کمک به نیروهای
امنیتی افغان به این والیت غربی اعزام شدهاند و نقش رزمی
در میدانهای نبرد نخواهند داشت.
••اعتماد -رحمانی فضلی وزیــر کشور گفت۴۰ :سال
است که از انقالب گذشته اما هنوز دولت را رها نمیکنیم،
حاکمیت هم خودش را رها نمیکند ،یعنی از نان سنگک تا
تنظیم روابط با خارج از کشور را دولت انجام میدهد؛ کدام
دولت در دنیا این گونه است؟ به عبارت دیگر نه تشکلها
قبول مسئولیت میکنند و نه مسئوالن نیز حاضرند وظایف
خود را واگذار کنند.
••آفتاب یــزد -پیر محمد مالزهی کارشناس مسائل
پاکستان درباره این که آیا تغییر دولت پاکستان را میتوان
به معنای پررنگ تر شدن نقش این کشور در میانجی گری
بین ایران و عربستان دانست ،میگوید :یکی از شعارهای
عمران خان این است که او یک سیاست متوازن را در ارتباط
با مسائل منطقه ای در پیش میگیرد .اما ماجرا از جایی
شروع میشود که بدانیم این تنها عمران خان نیست که
در ارتباط با این سیاستها تصمیم میگیرد .بلکه ارتش
پاکستان که در پشت پرده از عمران خان نیز حمایت کرده
بود در این سیاستها نقش دارد.
••ایــــران -یــک منبع نــزدیــک بــه دفــتــر حــجـتاالســام
والمسلمین ناطق نوری با رد این مطلب که ایشان و شماری
از شخصیتهای کشور در سال  92و پس از انتخابات
ریاست جمهوری با گزینه رحمانی فضلی بــرای وزارت
کشور مخالف بودهاند ،گفت :حجتاالسالم والمسلمین
ناطق نوری در چنین جلسهای شرکت نداشته است.
••کیهان -یــک زن کهنسال آلــمــانــی بـهخــاطــر انکار
هولوکاست ،محکوم شد .اورسوال هافربک که  89سال
سن دارد به اتهام انکار هولوکاست ،از سوی دادگاه قانون
اساسی آلمان به دو سال حبس محکوم شده است.

...

انعکاس
••الف نوشت :مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات
مجلس دهــم از چند روز پیش بــه عــنــوان مــشــاور ارشــد
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور مشغول به کار شد
و صبح دوشنبه در نشست مشترک وزیر کشور با فعاالن
سازمانهای مردم نهاد در کنار وزیر کشور حضور داشت.
••پارس نیوز مدعی شد :حلقه سهنفره با حضور «رئیس
دولــت اصالحات»«،محمدرضا عــارف» و «عبدالواحد
موسوی الری» تشکیل و ترکیب جدید شــورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان در این حلقه تهیه و نهایی
شــد .در ترکیب جدید شــورای عالی ،سازمان منحل
شده مجاهدین انقالب صاحب کرسی شده اســت؛ از
این سازمان منحل شده دو نفر در ساختار شورا حضور
خواهند یــافــت .تصمیم گرفته شــد ،محمد سالمتی
بهعنوان عضو حقیقی و محسن آرمین بهعنوان عضو
حقوقی سازمان در جلسات شورای عالی شرکت کنند.
در دوره جدید تعدادی از جوانان اصالحطلب نیز حضور
خواهند بافت؛ محمد کبیری ،دینی ،بهادری ،فرشید
گل زاده و فائزه دولتی از چهرههای جوان شورای عالی
سیاستگذاری هستند.
••رجا نیوز نوشت  :یوسفعلی میرشکاک ،در گفت وگویی
به نکته ناگفته ای دربــاره آخرین جلسه رهبرانقالب با
شعرا در ماه رمضان امسال اشاره کرد و گفت :در خالل
صحبتهای رهبر انقالب دربـــاره خصوصیات شعر و
ادبیات فارسی ،آقا به نکتهای درباره عفیفانه بودن و خالی
بودن شعر و ادب فارسی از تعابیر بیادبانه در طول تاریخ
اشاره کردند و گفتند که شعر و ادب فارسی در طول تاریخ
ادبیات ،همواره عفیف و پاک باقی مانده است و برخالف
ادبیات برخی از زبانهای دیگر که در طول تاریخ به دام
شعرگوییهای رکیک و بیادبانه افتادهاند؛ ادبیات فارسی
این ویژگی خاص را همواره حفظ کرده و به این دام نیفتاده
است .نکته جالبی که در خالل این صحبتها مطرح شد
اشاره رهبری به اشعار شاملو در وصف آیدا همسرش بود که
به تعبیر رهبر انقالب اوال همین توصیفات نه در وصف زنان
دیگر بوده است که در وصف همسرش بوده است و ثانیا این
که همین توصیفات نیز حد و مرزی دارد.
••عصرایران نوشت  :مهمترین کلمۀ مصاحبه دکترحسن
روحانی را میتوان «رفراندوم» دانست ولو به جای خود
کلمه به اصل  ۵۹اشاره کرده باشد .روحانی تا میتواند
باید این دریچه را باز نگاه دارد ولو مجال استفاده از آن را
فعال به دست نیاورد .با این حال این جمله او که کاهش
محبوبیت او در مقابل اتفاقات دیگر مهم نیست نیز از این
منظر مهم است که او مانند رجالی چون محمدعلی فروغی
یا احمد قوام این آمادگی را دارد که برای ایران از محبوبیت
هزینه کند.
••تابناک نوشت  :سایت خبری و تحلیلی «تابناک» در یک
نظرخواهی اینترنتی از مردم تقاضا کرد ،اولویت هایی
که بــرای استیضاح وزیــران از ســوی مجلس و برکناری
برخی افراد تأثیرگذار در دولت در ذهن دارند ،بیان کنند.
براساس این نظرخواهی استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی که چهارشنبه (امــروز) برگزار می شــود ،غیر
اولویت دارترین کار از سوی قوه مقننه انتخاب شد.پاسخ
حدود  31هزار مخاطب به سؤالی مبنی بر این که «اولویت
استیضاح یا برکناری با کدام گزینه است؟» این بود که مردم
به ترتیب خواهان تغییر «محمد باقر نوبخت» ،استیضاح یا
برکناری «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصاد « ،عباس
آخوندی» وزیر راه و استیضاح «علی ربیعی» وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی هستند.
••آنا نوشت :سفیر ایــران در کویت گفت از شیخ صباح
االحــمــد جابر الصباح بــرای مشارکت در سومین دور
اجالس گفت وگوی همکاریهای آسیایی که قرار است
 21تا  23مهر در تهران برگزار شود ،دعوت کرده است.
روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و کویت بهطور عادی
دنبال میشود و مسئوالن دو کشور با یکدیگر در حوزههای
مختلف مشورت دارنــد .همچنین تهران و کویت روابط
متقابل و همکاریهای منطقهای و بینالمللی دارند.
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چهره های سیاسی گفت و گوی تلویزیونی رئیس جمهور را ارزیابی کردند

«امیدآفرین وآرام بخش» درعینحال «کلی ومحتاطانه

»

طاهری -گفت و گوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور با
مردم با ارزیابی و تحلیل چهره های سیاسی اصالح طلب و
اصولگرا همراه شد .این چهره ها با تأکید بر ضرورت سخن
گفتن دولتمردان با رئیس جمهور برخی انتقادات را هم در
ضمن تحلیل و ارزیابی خود مطرح کردند.
▪منتجب نیا :روحانی شفاف تر با مردم سخن بگوید

رســول منتجب نیا از چهره های
برجسته اصـــاح طــلــب دربـــاره
سخنان تلویزیونی رئیس جمهور
گفت :رئیس جمهور باید شفافتر
بــا مــردم سخن بگوید؛ چراهمه
هزینههارا رئیس جمهور و دولت باید پرداخت کنند؟ چرا
بخشی از هزینهها را به عهده کسانی نمی گذارید که
خودشان به مــردم هزینه تحمیل میکنند؟ غالمعلی
جعفرزاده ایمنآبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین
مجلس هم تأکید کرد :رئیس جمهور باید زودتر از این با
مردم حرف میزد.
▪پورمختار :سخنان روحانی در فضای ناآرام و پرالتهاب
اقتصادی فعلی ضروری بود

پــورمــخــتــار عــضــو فــراکــســیــون
نمایندگان والیی مجلس شورای
اسالمی با بیان ایــن که سخنان
رئیسجمهور در فضای ن ــاآرام و
پرالتهاب اقتصادی فعلی الزم و
ضروری بود ،گفت :هر وقت مردم احساس کردند کشور و
انقالبشان تهدید میشود و از سوی مسئوالنشان در
جریان این تهدیدات و خطرات قرار گرفتند با تمام وجود
برای دفاع از آن به صحنه آمدند.
▪آشنا :سخن گفتن از مردم سخت نیست

حسام الدین آشنا مشاور رئیس
جمهور هــم بــا اشـــاره بــه سخنان
روحانی در توئیتی نوشت :سخن
گفتن از مــردم سخت تر از سخن
گفتن با مردم نیست.

▪تابش :گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهور آرامبخش
و امیدآفرین بود

تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس گفتوگوی
تلویزیونی رئیسجمهور را آرام بخش و امیدآفرین توصیف
کرد و گفت که دولتمردان باید از نظرات مــردم مطلع

شوند .وی تأکید کرد :دولتمردان
باید با حضور موثر خود در بین مردم
از نظرات آن ها مطلع شوند ،نقدها
را به جان بخرند و آن ها را در جهت
اصالح امور مغتنم بدانند.
▪سعیدی :منتظر پاسخ های صریح تر روحانی هستیم

فاطمهسعیدینمایندهمردمتهران
در مجلس هم در توئیتی تصریح
کرد :انتظار داریم ایستادگی رئیس
جمهور بر وعدههای سال  ۹۲را در
مقام عمل هم ببینیم .همچنین بی
صبرانه منتظر پاسخهای صریحتر آقای روحانی به ویژه
پیرامون ریشه داخلی برخی مشکالت در مجلس هستیم.
▪جالیی پور :سخنان روحانی به جامعه آرامش و به نظام
بین الملل صالبت نشان داد

حمید رضا جالیی پور از فعاالن
سیاسی اصالح طلب هم در کانال
خود نوشت :هر سخنرانی یک اثر
کلی بر مخاطب دارد و در عین
حــال هــر سخنرانی یــک تعداد
اجزای تشکیل دهنده دارد .به نظر من در مجموع سخنان
روحانی خوب بود و در زمینه و زمانه التهابی فعلی به
جامعه آرامش و به نظام بینالملل صالبت نشان داد .وی
افزود :در اجزای صحبت دکتر حسن روحانی نیز نکات
خوبی بیان شد .برخالف دفعه پیش بحث ارز و بحث
نیازمندیهای اساسی را به مردم خوب توضیح داد .راه را
برای مذاکره با عزت با آمریکا باز گذاشت .راجع به سوال
فروپاشی نظام خیلی مدنی و مردمی صحبت و به جا از
اصل  ۵۹دفاع کرد و در طول صحبت وعده بی خودی به
مردم نداد.
▪تابناک :کاش روحانی عذرخواهی می کرد

درموضعی انتقادی پایگاه خبری
تابناک نزدیک به محسن رضایی
هم در گزارشی با اشاره به این که
مردم چشم انتظار شنیدن کلمات و
جمالت دیگری از «حسن روحانی»
بودند ،نوشت :هرچه مردم سخنان رئیس جمهور را گوش
فرا دادند ،خبری از عذرخواهی روحانی نبود! گویا او هر
آن چه بر مردم رفته ،درست می داند و اعتقاد دارد ،دولتش
قصوری در ایجاد این وضعیت به هم ریخته ندارد! شاید هم
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آقای روحانی غرورش اجازه نمی دهد ،لفظ «عذرخواهی
از مردم» را به کار ببرد که اگر به جمله «مردم ولی نعمتان
ما هستند و ما خدمتگزار مردم» اعتقاد داشته باشد ،به
دلیل کوچک ترین قصور یک مدیر دولتی باید از مردم
عذرخواهی کند .ای کاش «حسن روحانی» دست کم از
مردم عذرخواهی می کرد.
▪توکلی :روحانی نباید مجلس را تهدید کند

در همین حـــال ،احــمــد توکلی
نماینده ادوار مجلس با اشــاره به
انتقاد روحانی از مجلس به خاطر
طرح سوال از او گفت :من هم مثل
آقای روحانی معتقدم که سوال از
رئیسجمهور در وقت مناسبی مطرح نشده اما وقتی آقای
روحانی این کار را نادرست میدانند نباید خودشان با
تهدید مجلس ،کار نامناسبی انجام دهند.
▪ناصری :اگر رئیسجمهور در مجلس هم کلیات را
بگوید ،بازنده خواهد بود

عــبــدا ...نــاصــری ،عضو شــورای
مشورتی رئیس دولت اصالحات
هم معتقد اســت در گفت و گوی
تلویزیونی رئیس جمهور ،معموال
مالحظاتی صورت میگیرد ،اما در
مجلس این طور نیست؛ هرچه گفته میشود در دفاع از
رای مردم و کارکرد خود اوست .به گفته او ،روحانی در این
پنج سال در موارد زیادی مالحظه کرده و در بیان مسائل
صریح سخن نگفته است .ناصری تأکید کرد :به نظر من
اگر بنا باشد در طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس نیز،
صرفا کلیات را بگوید ،در نزد افکار عمومی و نیز نمایندگان
مجلس بازنده خواهد بود.

▪واکنش های موافق و مخالف درباره اشاره روحانی به
مسئله رفراندوم

بخش دیگری از اظهار نظرها درب ــاره سخنان رئیس
جمهور مربوط به طرح موضوع رفراندوم بود که معمو ًال
با واکنش های گوناگونی روبه رو می شود .امیر محبیان
تحلیل گر اصولگرا درباره این بخش از اظهارات رئیس
جمهور گفت :رجوع مستقیم به آرای مردم در جوامع
کوچک امکان پذیر است و برای یک جامعه بزرگ مانند
ایــران با مسائل زیاد و تفاوت های دیدگاهی که وجود
دارد ،رجوع دایم به آرای مردم به این شکل امکان پذیر
نیست ،برای همین است که دموکراسی مشارکتی یا
نیابتی در آن جایگزین دموکراسی مستقیم شده است.
محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس هم با
تأکید بر این که «رئیسجمهوری راه حل همه مسائل
کشور را همهپرسی بیان نکردهاند» ،گفت :مطابق اصل
 59قانون اساسی همهپرسی باید به تأیید نظر رهبری و
تصویب دوسوم مجموع آرای نمایندگان مجلس برسد.
به نظرم تأکید ایشان بیشتر بر ظرفیتهای مختلف قانون
اساسی بــرای مراجعه به رأی مــردم در کنار انتخابات
معمول ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی بود.
غالمحسینکرباسچیدبیرکلحزبکارگزارانهمتأکید
کرد :همهپرسی حداقل میتواند در مقابل جوسازیهای
رسانهای و مجازی برای کشور مثبت باشد.حجت االسالم
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در
این باره تأکید کرد :آقای روحانی خواستند در صحبت
های خود بگویند که این راهکار در قانون اساسی وجود
دارد .اما وقتی صحبت از رفراندوم به میان می آید برخی
جریانات سیاسی یا اشخاص از روی آگاهی یا ناآگاهی این
مسئله را مساوی با نوعی تجدید نظر خواهی در برخی
خطوط نظام یا ساختار نظام تلقی می کنند و به همین
دلیل علیه آن موضع می گیرند.

خبر مرتبط

سی.ان.ان :روحانی ترامپ را به چالش کشید

سخنان رئیس جمهور عالوه بر فضای داخلی در رسانه های بین المللی هم بازتاب یافت .شبکه سی .ان .ان آمریکا
در مطلبی در این خصوص نوشت :حسن روحانی رئیس جمهور ایران با بیان این که جمهوری اسالمی «همین االن»
از مذاکره با آمریکا استقبال می کند ،دونالد ترامپ را به چالش کشید .خبرگزاری رویترز هم سخنان روحانی را به
منزله پاسخ منفی ایران به پیشنهاد مذاکره رئیس جمهور آمریکا قلمداد کرد و نوشت :رئیس جمهور ایران در آستانه
بازگشت تحریم ها ،درخواست ترامپ را برای مذاکره رد کرد .خبرگزاری فرانسه نوشت :ایران آمریکای «منزوی» را
به بازگشت به توافق هسته ای فراخواند .یورونیوز گزارش داد ،حسن روحانی گفت و گو و حل مسالمت آمیز مشکالت
از طریق مذاکره را اصل همیشگی دولت تحت هدایت خود خواند.

...

بدون موضوع
علیرضا کاردار

political@khorasannews.com

غم مرحوم یا غصه مراسم ؟
مدتی بود میخواستم از دغدغهام برای ریخت و پاشهایی که
در مراسم ختم درگذشتگان میشود بنویسم ،از خرجهایی
که در آن روزهــای سخت به گردن خانواده مرحوم میافتد
یا هزینههایی که اطرافیان برای تسلی بازماندگان متحمل
مـیشــونــد .تــا ایــن کــه دی ــدم چــنــدی قبل فــرهــاد مجیدی
فوتبالیست ،از دوستان و اقوامش خواسته بود برای مراسم
ختمپدرشبهجایسفارشگل،استندهایموسسهمحکرا
بخرندتاهمهزینهاشبهجایاسراف،خرجدواودرمانکودکان
سرطانی شود و هم ثوابش به روح پدرش برسد .استندها و تاج
گلهای مصنوعی و چندین بار مصرفی که خیریهها در ازای
دریافتمبلغی،ناماهداکنندهرارویآنمینویسندوبهمراسم
ختم میبرند تا هم خانواده مرحوم متوجه شود چه کسانی به
یادش بودهاند و هم ثوابش به بانی خیر و روح مرحوم برسد.
سالها پیش ،رسمی بود که هنوز در بعضی شهرها و روستاها
برپاست .این که وقتی شخصی فوت میکرد ،اطرافیان که
برای سرسالمتی به منزلش میرفتند ،مبلغی پول به عنوان
کمک خرج یا برنج و روغن و کله قندی برای برگزاری مراسم با
احترامبهخانوادهمرحوممیدادند.بااینکار،الزمنبودخانواده
عزاداردرآنشرایطدستوپنجهنرمکردنباغمازدستدادن
عزیزش،بهفکرهزینههایمراسمختمهمباشد.تازهاینکاردر
زمانی بود که هزینهها مثل االن کمرشکن نبود .همان زمانی
کهپذیراییمسجدیکاستکانچایبودویکظرفخرماودر
نهایت یک فنجان قهوه .نه مثل حاال که از انواع حلوای رنگی و
شیرینیمشکیگرفتهتامیوهوآبمیوهوشربتوزولبیاوبامیه
و انواع شکالت تلخ و تنقالت در مراسم ختم موجود است.از
طرفدیگر،مدتهاقبلبرایابرازهمدردیباخانوادهداغدار،
یک پرده نوشته میشد که در محل مراسم نصب میشد .ولی
حاالعالوهبرپردههایچاپیوتراکتهایمتنوعوتاجگلهای
آن چنانی ،بنرها و استندهای رنگارنگ را در داخل و بیرون
محل برگزاری مراسم ختم میبینیم که گاه از بس تنوع دارند
حواس مهمانان را از اصل قضیه پرت میکنند .این ها جدای
از چاپ آگهیهای پرشمار دیگر است .کار به جایی رسیده که
عزاداری برای مرحومان تبدیل به یک بازار کار پررونق شده و
موسسههاییبرایهمینکارهاراهافتادهاندتا«ازصفرتاصد»
مراسمختمرابهعهدهبگیرند.اینروزهااگرخداینکردهفردی
از خانوادهای فوت کند ،خانواده و بازماندگان دو قبضه عزادار
میشوند؛نمیدانندغصهازدستدادنآنمرحومرابخورندیا
بهفکرتامینهزینههایمراسمختموشاموناهاروسوموهفتم
وچهلموعیداولو...باشند.اینبالییاستکهداریمباچشمو
همچشمیبرسرخودمانمیآوریموفعالبااینروندتصاعدی،
نقطهپایانیبرایشنمیبینیم.

وزارت اطالعات از شناسایی گروهک های تکفیری و تجزیه طلب خبر داد:

خنثی سازی 2اقدام تروریستی درخوزستان وکردستان
وزارت اطالعات از خنثی کــردن دو اقــدام تروریستی
گروهک هــای تجزیه طلب و تکفیری در کردستان و
خوزستان خبر داد .هفته گذشته نیز یک محموله کالن
سالح و مهمات نیمه سنگین جنگی متعلق به گروه های
ضدانقالب که از مرزهای شرقی به قصد ایجاد ناامنی وارد
کشور شده بود ،توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)
در اداره کل اطالعات کرمان در عمق کویر شرق کشور
کشف شده بود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وزارت
اطالعات روز گذشته با انتشار اطالعیه ای از شناسایی
و خنثی کردن دو اقدام تروریستی گروهک های تجزیه
طلب و تکفیری در کردستان و خوزستان توسط سربازان
گمنام امام زمان (عج) خبر داد .در این اطالعیه آمده است:
«سربازان گمنام امــام زمــان (عــج) دو اقــدام تروریستی
گروهک های تجزیه طلب و تکفیری را در کردستان و
خوزستانشناساییوخنثیکردند».درادامهایناطالعیه
آمده است« :یکی از این تیم های تروریستی در اقدامی کور

به مقر پلیس آگاهی شهرستان سقز با نارنجکی حمله کرد
که با اطالع رسانی به موقع و هوشیاری نیروی انتظامی
خسارتی در بر نداشت» .در بخش دیگر این اطالعیه
آمده است« :سربازان در ادارات کل اطالعات خوزستان
و کردستان ضمن دستگیری شش نفر از عناصر این تیم
های تروریستی از آنان هفت قبضه اسلحه کالشینکف،
سه قبضه سالح یــوزی 17 ،قبضه کلت کمری و هشت
عدد نارنجک ،دوربین دید در شب و مقادیر قابل توجهی
مهمات کشف و ضبط کردند» .وزارت اطالعات در این
اطالعیه یادآور شد« :براساس اسناد به دست آمده این
تیم های تروریستی به دنبال اجــرای چند عملیات در
شهرهای مرکزی کشور بودند» .در پایان این اطالعیه
آمده است« :طراحی انتقال یک محموله چند صد پوندی
مواد انفجاری با هدف انفجارات پی در پی در کشور توسط
سربازان گمنام با همکاری مرزبانان جان برکف خنثی شد
و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد».

توسط یکی از متخصصان نیروی هوافضای سپاه تشریح شد

جزئیاتی از موشک کروز هوا پایه  1500کیلومتری سپاه
طرح به کارگیری موشک کروز با برد  1500کیلومتر
قابل نصب بر روی هواپیمای سوخو  22برای اولین بار
در بازدید سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه
از پایگاه هوایی شیراز و در مراسم رونمایی از  10دستگاه
هواپیمای سوخو  22بهینه شده و ارتقا یافته ،مطرح شد.
نظر به اهمیت این خبر و نقش این دستاورد در ارتقای
توانمند یهای دفاعی کشور برای مقابله با تهدیدات
دشمن و نیز پاسخ به برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی
از سوی اشخاص ناآشنا به فناوریهای نظامی در فضای
مجازی که منجر به سواالتی در افکار عمومی شده است،
یکیازمتخصصانومدیرانپروژههایموشکینیرویهوا
فضای سپاه در گفت وگویی به ارائه جزئیاتی درباره این
دستاورد مهم پرداخت .به گزارش تسنیم ،این کارشناس
هوافضای سپاه بهکارگیری موشکهای کروز زمین پایه،
هواپایه و دریاپایه در بردهای مختلف را در ارتشهای

جهان دارای پیشینه و سابقهای طوالنی توصیف و تصریح
کرد :این موشکها از زمین و دریا بهوسیله بوستر و پیشران
اولیه پرتاب شده و با روشن شدن موتورهای مرحله دوم که
معمو ًال از نوع جت است ،مسیر خود را ادامه میدهند؛ در
نوع هواپایه نیز هواپیما نقش پیشران اولیه را ایفا میکند.
وی با بیان این که ساخت و تولید موشک های کروز دریایی
و زمین به زمین در ایران سابقه چندین ساله دارد ،اظهار
کرد :نیروی هوافضای سپاه به همت متخصصان جهادگر
داخلی و با استفاده از زیرساخت موشکهای کروز زمین
پایه ،اقدام به طراحی و ساخت موشک کروز با برد 1500
کیلومتر کرده است .این کارشناس که نام او منتشر نشده
است ،هدف عملیاتی موشک های کروز هوا پایه را انهدام
اهداف از پیش تعیین شده در فواصل تا  1500کیلومتر
اعالم و خاطرنشان کرد :ناوبری این موشک با استفاده از
Ins ، Gps ، Glonass ، Tercomو  Dsmacاست.

مذاکرات وزیران خارجه ایران و کره شمالی در تهران

هادی محمدی – وزیر امور خارجه کره شمالی روز گذشته
وارد تهران شد تا در سفری دو روزه با همتای ایرانی خود و
سایر مقامات کشورمان دیدار و گفت و گو کند .از جزئیات
مذاکرات «محمد جواد ظریف» و «ری یانگ هو» خبری
منتشر نشده است اما بر اساس گزارش کوتاهی که وزارت
خارجه کشورمان منتشر کــرد در دیــدار وزیــران امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری دموکراتیک
خلق کره (کره شمالی) که عصر روز گذشته در محل تاالر
آفتاب وزارت خارجه در تهران برگزار شد ،طرفین با ابراز
رضایت از روابط دوجانبه و استقبال از گسترش آن ،در
خصوص مهم ترین مسائل منطقهای و بینالمللی و دیگر
موضوعات مورد عالقه به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
این گزارش کوتاه در حالی از مالقات دو همتای ایرانی و
کرهایانتشاریافتهکهپیشازاینخبرگزاریفارسبهنقل
از منابع آگاه مدعی شده بود وزیر خارجه کره شمالی در
این سفر فقط درباره روابط دوجانبه تهران و پیونگ یانگ

گفتوگو خواهد کرد.گفتنی است محمد جواد ظریف
فروردین  97در حاشیه اجالس میان دورهای وزیران امور
خارجه جنبش عدم تعهد با وزیر خارجه کره شمالی دیدار
و گفتوگو کرده بود و محمود فرازنده مدیرکل آسیای دور
وزارت خارجه نیز  13اردیبهشت  97در سفر به پیونگ
یانگ با معاون وزیر خارجه کره شمالی درباره مناسبات
دوجانبه به رایزنی پرداخت.اما ظریف روز گذشته عالوه
بر مالقات با وزیر خارجه کره شمالی  ،دیدار های دیگری
نیز داشت .ابتدا خانم رفعت مسعود سفیر جدید جمهوری
اسالمی پاکستان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وزیر
امور خارجه کشورمان کرد و سپس محمد قریشی نیاس
دبیرکل جدید اتحادیه بین المجالس کشورهای اسالمی
با دکتر ظریف مالقات کرد و پس از آن خلیل ابراهیم آکچا
دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو ) در پایان
ماموریت خود در تهران با وزیــر امــور خارجه جمهوری
اسالمی ایران دیدار و خداحافظی کرد.
CMYK

