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احضار سفیر و کاردار
 ۳کشور اروپایی به وزارت خارجه

...

ویژه های خراسان
تغییر نظر مهم دولت درباره احراز کاالی
قاچاق
درحالیکهدولتدرمصوبهبهمنسال 1395خودخطاب
به وزارتخانه های اطالعات و اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق
کاال،تاکیدکردهبودخرید،فروش،حملیانگهداریبهقصد
خروج کاالی قاچاق ،باید در مراجع ذی صالح احراز شود،
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
مخاطبان فوق ،ضمن تغییر تعریف کاالی موضوع قاچاق،
اعالم شده این بخش از ابالغیه دو سال قبل ،به پیشنهاد
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و تایید دولت ،حذف شده است.

تذکر صریح به مسئوالن درباره انتشار
داده های امنیتی و دفاعی

اگرچه بر اســاس مــاده  64قانون برنامه ششم توسعه،
دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری
نظام ملی نــوآوری و ایجاد شفافیت در انجام پروژههای
تحقیقاتی ،فهرست طرحهای پژوهشی و پایان نامه های
خود را در یک سامانه ثبت کنند ،یک مسئول مهم دولتی
با ارسال ابالغیه ای در روزهای اخیر به تعدادی از اعضای
کابینه ،متذکر شــده دستگاه هــای مربوط در خصوص
اطالعات و داده های دارای موضوعات امنیتی ،دفاعی و
طبقه بندی ،قوانین و مقررات مصوب شده در سال های
گذشته را مد نظر قرار دهند تا موجب افشای اسناد نشود.

...

چهره ها و گفته ها
دانیل سیرور مدیر «برنامه مدیریت جنگ»
در مدرسه مطالعات پیشرفته بین المللی
دانشگاه جــان هاپکینز تأکید ک ــرد :در پس
سخنان خصمانه وزیر خارجه آمریکا علیه تهران،
ال ــت ــم ــاس بـــــرای مـــذاکـــره
نهفته اس ــت زیـــرا تحریم
ها آن گونه که کــاخ سفید
می خواست ،بر اقتصاد
ایران اثر ندارد/.ایرنا
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس
مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل گفت:
صدورحکمحبسابدعلیهشیخعلیسلماندبیرکل
میانه روی جمعیت الوفاق نشانگر ادامه حکومت
سرکوب و وحشت در بحرین است.
امــروز جمع کثیری از شیعه و
سنی در زنــدان بزرگی به نام
بحرین به سر می برند .راه حل
«گــفــت وگـــو» اســـت نه
«حبس ابد»/ .فارس
عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب با بیان
این که اشتباه دولت روحانی این است که افزایش
شدید انتظارات را ایجاد کــرد ،افــزود :این انتظار
در سال  ۹۲هم بود اما از سال  ۹۴به بعد از طریق
تصویب برجام به اوج رسید .هیچگاه
این انتظارات محقق نمیشد
امــا چــون دولــت میخواست
نیرویی پشت این تصویب
بگذارد ،آن را تقویت
کرد/ .ایلنا
فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران با اشاره به
ادعاهای دروغ دولتمردان
آمریکا درباره مردم ایران،
گــفــت :قــربــانــی اصــلــی
ســــتــــمهــــای دولــــت
آم ــری ــک ــا مـــــردم ایــن
کشورهستند/ .فارس

ایسنا-بهرامقاسمیسخنگویوزارتامورخارجهگفت:درپیاقداماخیرتروریستیدراهوازوباتوجهبهاتهاماتاخیربه ایراندرفرانسهودانمارککهبادسیسهچینیرژیمصهیونیستی
انجام شد ،مدیرکل اروپای وزارت خارجه ،سفیران نروژ و سوئد و کاردار دانمارک در تهران را به وزارت خارجه دعوت و ضمن تبیین مواضع کشورمان درباره حادثه تروریستی اهواز و رد
اتهاماترژیمصهیونیستی،بروظیفهاینکشورهادرمقابلهباتروریسموغیرقابلقبولبودنپناهدادنبهکسانیکهرسمامسئولیتعملیاتتروریستیاهوازراپذیرفتهاند،تاکیدکرد.

دریادار سیاری درگفت وگو با خراسان:

دانش ساخت جنگنده کوثر به کمک صنعت هوایی می آید
فائقه انوار  -رزمایش مشترک پدافند هوایی والیت
روز گذشته با اعالم رمز یا خاتم االنبیا(ص) توسط
امیر دریادار سیاری ،در بخش های وسیعی از شمال
مرکز و غرب کشور و در مساحتی به وسعت تقریبی
نیم میلیون کیلومتر مربع آغاز شد.این رزمایش با
محوریت قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص)
در قالب شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور و با
حضور نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،یگان های پروازی نیروی هوایی ارتش و
شبکه دیده بانی بصری و اپتیکی طی روزگذشته و
امروز (سه شنبه) در حال برگزاری است .همزمان
با این رزمایش امیر دریــادار حبیب ا ...سیاری،
معاون هماهنگ کننده ارتش و رئیس هیئت مدیره
برگزاری رزمایش به سواالت خراسان پاسخ گفت
که در پی می آید :
▪شما در توضیح فرایندهای رزمایش والیت
گفتید «ما بر مبنای تهدیدهای موجود برنامه
ریــزی می کنیم ».اگر ممکن است به بخشی از
مصادیق این تهدیدهای جدید اشاره کنید.

البته در دنیای امروز هر جایی که منافع نامشروع
استکبار جهانی دنبال می شود ،اگر ملتی در مقابل
این منافع نامشروع قد علم و از حق خودش دفاع
کند ،اگر ضعیف باشد و توانایی دفاع از خودش را
نداشته باشد مورد حمله قرار می گیرد ،ما تدبیری
داریم از مقام معظم رهبری که می فرمایند ملتی
که نتواند از خود دفاع کند ،ملت زنده نیست و این
را تجربه نیز ثابت کرده است .بنابراین الزمه دفاع
شناخت تهدید اســت .تهدید در منطقه و جهان
وجود دارد و اگر ضعیف باشی و قوی نباشی وقتی
در مقابل منافع نامشروع استکبار قد علم کنی،
تهدیدخواهی شد .هم اکنون ما تهدید را خوب می
شناسیم و تحلیل و رصدش می کنیم و بر مبنای
تهدیداتی که می شناسیم "بــازی جنگ" و شبیه
سازی می کنیم و بر آن مبنا سناریوهای رزمایش را
می نویسیم که اگر خدای نکرده هر جایی تهدیدی

متوجه کشور شود ،نیروهای مسلح بتوانند برابر
شــرح وظایف شــان دفــاع کنند.در همین زمینه
به طور مستمر در هر مقطعی نیروهای مسلح در
دستور کار خود آموزش  ،تمرین  ،آزمایش سالح و
مهمات و برگزاری رزمایش در طول سال را دارند.
رزمایش والیــت  97هم بر همین اســاس و طبق
برنامه های ساالنه در حال برگزاری اســت .این
ها موجب می شود توان دفاعی در موضوعی که
رزمایش انجام می شود تقویت شود .رزمایش والیت
 97رزمایش پدافند است یعنی ما باید توانمند
باشیم که از مرزهای هوایی کشور دفاع و امنیت
آسمان جمهوری اسالمی ایــران را تقویت کنیم.
این رزمایش همچنین با هدف ارتقای توان پدافند
هوایی کشور اســت .عناصری از قرارگاه پدافند
هوایی حضرت خاتم االنبیا(ص) ارتش  ،نیروی
هوافضای سپاه و نیروی هوایی جمهوری اسالمی
ایران در این رزمایش حضور دارند.
▪به تازگی شاهد رونمایی از خط تولید انبوه
جنگنده کوثر بودیم .آیا از سرریز دانش تولید
جنگنده در صنعت هوایی غیرنظامی ایــران،
اکنون استفاده می شود یا نه؟

قطعا از این دانش استفاده می شود .همچنین این

هماهنگیوتعاملبینصنایعمختلفدربعدنظامی
و غیرنظامی وجود دارد  ،البته می دانید که ساخت
تجهیزات نظامی ویژگی خاص خود را دارد  .صنایع
مربوط به وزارت دفاع دارای متخصصان کارکشته و
کارآزموده نیروی هوایی با تجربه هشت سال دفاع
مقدس است که سرجمع آن ها با علم و دانشی که
امروز در دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ما
وجوددارد،موجبیکدانشارزشمندبرایساخت
چنین تجهیزاتی در کشور می شود.
▪ امیر! آیا در آینده نزدیک از دستاوردنظامی
مهم و شاخصی رونمایی خواهد شد؟

قطعا این گونه است ،در آینده الحاق شناورهای
نیروی دریایی ،انواع موشک های پدافند زمینی ،
خودروها و تجهیزات زرهی نیروی زمینی و هوایی و
 ...در دستورکار است که به مرور و در زمان خودش
اطالع رسانی خواهد شد.
▪ قرار بود در پایان امسال اس 300ایرانی رسما
عملیاتی شود .آیا این اتفاق می افتد؟

ان شــاءا ،...سامانه اس  300ایرانی طبق برنامه
هــای اعــام شــده پیش خواهد رفــت و عملیاتی
خواهد شد .

هادی محمدی -معاون وزیر امور خارجه از تالش های عجیب و غریب
تیم آمریکایی برای دیدار ترامپ با روحانی در حاشیه نشست مجمع
عمومی سازمان ملل پرده برداشت .عباس عراقچی در گفت و گو با
آخرین خبر با بیان این که سال گذشته ترامپ اولین سخنرانی خود را
به عنوان رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل انجام داد
که بسیار تند بود و حمالت لفظی زیادی به ایران داشت افزود :برخی
معتقدند این تندترین سخنرانی یک رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در
طول  40سال گذشته بود ،با این حال چند ساعت بعد تام شانن معاون
سیاسی وزارت خارجه آمریکا به موبایل من زنگ زد ،من و دکتر ظریف
احتمال میدادیم که تقاضای دیدار تیلرسون وزیر خارجه سابق آمریکا
و اولین وزیر خارجه ترامپ با دکتر ظریف را دارد بنابراین با صالحدید
دکتر ظریف جواب تماس او را ندادم ،وی چندین بار دیگر هم تماس
گرفت ولی من جواب ندادم .عراقچی افزود :پس از بی توجهی ما ،از
نمایندگی آمریکا با نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل
تماس می گیرند و اصرار میکنند که من جواب تلفن شانن را بدهم.
نمایندگی داستان را به ما گفت و قرار شد من جواب تلفن را بدهم و
بگویم که امکان دیدار وزیران خارجه وجود ندارد ،این بار وقتی شانن
تماس گرفت جواب دادم و او گفت :رئیس من می خواهد با رئیس شما
صحبت کند ،من پاسخ دادم :وزیر خارجه ایران آمادگی این دیدار را
ندارد ،اما او گفت :منظورم رئیس جمهور آمریکاست که تقاضای دیدار
با رئیس جمهور ایران را دارد نه وزیر خارجه .ناخودآگاه خنده ام گرفت
و گفتم :من پیام شما را انتقال می دهم ولی امیدی نداشته باشید.
شانن حتی ساعت و محل پیشنهادی مالقات را هم گفت! معاون
ظریف افزود :در راهروی سازمان ملل دکتر ظریف را پیدا کردم که
مشغول صحبت با وزیر خارجه تاجیکستان بود .وقتی صحبتش تمام
شد ماجرا را به او گفتم .ایشان هم خنده اش گرفت .به اتفاق نزد دکتر
روحانی رفتیم و موضوع درخواست ترامپ را به رئیس جمهور گفتیم .
ایشان هم باور نمیکرد ،حتی با توجه به سخنان بسیار تند چند ساعت
قبل ترامپ سوال کرد آیا مطمئن هستید خود شانن بود؟! نکند کسی
دست انداخته است! گفتم :مطمئنم خودش بود .به هرحال قرار شد
اصال پاسخ ندهیم .یک ساعت بعد رئیس جمهور یک کشور اروپایی
را واسطه کردند و او در تماس تلفنی با دکتر روحانی درخواست کرد
مالقات صورت گیرد که آقای روحانی قبول نکردند.
با این روایت عراقچی درباره ترامپ ،به نظر می رسد او همچنان معتقد
استکهباسیاستاولتهدیدوفشاروسپسپیشنهادمذاکره،میتواند
دیگران را مجبور به کرنش کند.

روحانی:رهبران 4کشوربزرگ،واسطهشدندباترامپمالقاتکنم

انتقاد رئیس جمهور از منعکس نشدن پیروزی حقوقی ایران در صداوسیما
رئیس جمهور درخواست های مکرر همتای آمریکایی
اش برای دیدار و مذاکره با ایران را رد کرد و با بیان این که
امروز متحدان آمریکایی در اروپا در جلسات خصوصی
می گویند آرزوی شان این است که این دوره حکومت
آمریکا خیلی کوتاه تر شود ،افزود :از آن طرف(آمریکا)
مرتب برای ما پیغام میدهند که بیایید با هم مذاکره
کنیم .مذاکره برای چه چیزی انجام دهیم؟ شما اول به آن
مذاکرهای که انجام دادیم احترام بگذارید تا زمینه برای
مذاکره بعدی درست شود .در همین ایامی که نیویورک
بودم ،رهبران چهار کشور بزرگ ،واسطه شده بودند که با
رئیس جمهور فعلی آمریکا مالقات کنم در حالی که این
موضوع نیاز به واسطه و این قدر پیغام ندارد ،به تعهدات
عمل کنید ،با هم صحبت میکنیم.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی که روز
گذشته در جمع مقامات وزارت اقتصاد سخنرانی می
کرد ،اظهار کرد :ما برای حرف زدن مشکل نداریم به
شرط این که طرف ما ،طرفی باشد که برای حرف ،قول
و عهد خودش ارزش قائل باشد .اگر طرف مقابل برای
عهد و پیمانش ارزش قائل باشد حرف زدن مشکلی
نــدارد .آدم میتواند بنشیند حــرف بزند و به نتیجه
برسد .رئیس جمهور با تأکید بر این که تحریم را به
خوبی خواهیم شکست ،افزود :با کمک مردم و با اتحاد
و وحدتی که در جامعه است باید به آمریکاییها با زبان
روشن تفهیم کنیم که با زبان زور و فشار و تحریم و تهدید
با ملت بزرگ ایران حرف نزنند.

▪آمریکا بعد از ناآرامی های دی ماه تصمیم گرفت از
برجام خارج شود

به گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور ،روحانی
با طرح این سوال که آمریکا چه زمانی تصمیم گرفت از
برجام خارج شود ،افــزود :پارسال بعد از ناآرامی های
اوایل دی ماه بود که آمریکا درباره برجام تصمیم گرفت.
البته آن ها فیلم بعضی اعتراضات اوایل دی را دیدند ،اما
فیلم راهپیمایی های بعدی مردم که همه مسائل قبل را
شست و برد  ،ندیدند.
▪ملت ایران به عقب باز نمی گردد ،آن هم به  40سال
قبل

ویدربخشدیگریازسخنانشبااشارهبهحضورگسترده
مردم در راهپیمایی 13آبان گفت :مردم با حضور گسترده
و شکوهمند خود در این راهپیمایی و اعالم آمادگی برای
وحدت  ،انسجام  ،مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان،
بر توطئههای جدید آمریکا خط بطالن کشیدند .رئیس
جمهور همچنین بیان کــرد :این مرگ بر آمریکایی که
میآییمدرخیابانهامیگوییموعملیاشمیکنیم،صرف ًا
با گفتن حل نمیشود .عمل آن این است که به آمریکا فشار
بیاوریم و آمریکا از ما بهراسد و جرئت نکند توطئههایش را
ادامه دهد.
تمام امید آمریکا در این تحریم ،این است که این قدر فشار
بیاورد تا مردم ناامید شوند .ناامید بریزند در خیابان و
بگویند آقا استقالل و آزادی و آقایی را که گفته بودیم،

...

ناگفته های جالب عراقچی
از تالش ترامپ برای دیدار با روحانی

خبر

روایت عضو جامعه مدرسین از واکنش
آیت ا ...شبیری به نامه آیت ا ...یزدی
عضوهیئترئیسهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمبااشارهبه
نامه آیتا ...یزدی به آیتا ...شبیری ،روایتی از واکنش این
مرجعتقلیدبهنامهرئیسجامعهمدرسینراتشریحکرد .به
گزارشتسنیم،آیتا...محسناراکیگفت:بعضیهاخیلی
به این ماجرا دامن زدند و خواستند آن را به یک فتنه جدید
تبدیل کنند که باید هوشیار بود زیرا ما در این شرایط نیاز به
وحدت و یکدلی داریم و نباید اجازه دهیم به هر بهانهای،
عدهایبخواهندفتنهجدیدیشروعشود.
وی با تأکید بر این مطلب که این قبیل نامهنگاریها روش
متعارفی بین علما ب ــوده اس ــت ،تصریح ک ــرد :حضرت
آیتا...العظمیشبیریزنجانییکمرجعتقلیدموردقبول
عامه و مورد قبول علمای ماست .حضرت آیتا ...یزدی نیز
یکپیرمبارزهعلیهاستکباروطاغوتاست،یکفقیهشجاع
و زحمتکشیده و رنجدیده دوران پیش از انقالب و بعد از
انقالب است؛ آیتا ...یزدی از شاگردان مبرز حضرت امام
رضوانا...تعالیعلیهاستونبایدطوریعملکردکهاهانت
بهایشانانجامگیردوهمانطوریکهحرمتمقاممرجعیت
حفظ شده است ،حرمت مقام فقاهت نیز باید حفظ شود.
اراکیافزود:بعدازنامهآیتا...یزدی،آیتا...شبیریبهیکی
از بزرگان فرمودهاند که «من ارادت قدیمی به آیتا ...یزدی
دارمومیدانمکهایشاندلسوزانقالبودینوانسانمتدینی
است و ایشان را قبول دارم» .عضو مجلس خبرگان رهبری
گفت :وقتی یک جریانی در حال تالش برای سوءاستفاده
از اقدام آیتا ...شبیری زنجانی بود ،آیتا ...یزدی نگران
سوءاستفاده از ایشان شدند و این نامه را با این هدف نوشتند
که کسی از رفتار ایشان سوءاستفاده نکند؛ بههرحال اگر
کسیمانندحضرتآیتا...یزدیکهزحمتکشیدهانقالب
است،احساسکردکهاقدامآیتا...شبیریباهرعذرودلیلی
ولو صحیح ،ممکن است ضربهای به اصل بدنه این جریان
انقالبیدرجامعهواردکند،نمیتواندسکوتکند.
▪بیانیه  ۵۵۱استاد عالی حــوزه در حمایت از آیات
شبیری و یزدی

نخواستیم .برمیگردیم به  40سال پیش؛ اما این اشتباه
آمریکاست .روحانی ادامــه داد :مگر امکانپذیر است
یک ملت بزرگی مثل ایران که در انتخابات گفت به عقب
برنمیگردیم ،حاال بازگشت کند آن هم به انقالب و 40
سال پیش .آن چهار سال را مردم زیر بار نرفتند که به عقب
برگردند.
▪انتقاد روحانی از منعکس نشدن پیروزی حقوقی
ایران در صداوسیما

رئیس دولت دوازدهم همچنین با اشاره به این که باید
متحد باشیم و مسائل جناحی را کنار بگذاریم ،افزود:
این نمیشود که پس از یک انتخابات ،دو سال و نیم
دنبال آن انتخابات باشیم و همان رقابت را ادامه دهیم.

تا میخواهد تمام شود ،انتخابات بعدی شروع میشود و
دوباره شروع به رقابت میکنیم؛ انتخابات در ایران زیاد
داریم ،حداقل هر دو سال یک بار انتخابات داریم؛ 2-3
ماه قبل آن عیب ندارد جناحها رقابت کنند اما وقتی تمام
شد روز بعد باید بشود رفاقت ،نه رقابت.
رئیس دولت انتقادی هم از صداوسیما کرد و با بیان این
که در چند ماه گذشته سه مرتبه از لحاظ حقوقی پیروز
شدیم ،افزود :چند نفر از مردم ایران میدانند ما سه بار
در مصاف حقوقی جهانی در برابر آمریکا پیروز شدیم؟
اگر االن برویم نظرسنجی کنیم .آیا  20 ،10درصد
میدانند؟ نمیدانند بــرای این که رسانههای ما این
موضوع را باز نمیکنند .صدا و سیمای ما باید این مسائل
را برای مردم تشریح کند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در همین باره به گزارش تسنیم 551،استاد عالی حوزه هم
طیبیانیهایضمناعالمحمایتخودازآیاتعظامشبیری
زنجانی و محمد یزدی به هر گونه تخریب مرجعیت و بزرگان
حوزه واکنش نشان دادند و تاکید کردند« :همان گونه که
تکریممرجعیتالزموضروریاست،احترامبهارکانوبزرگان
حوزههمبایستهاستونمیتوانبهحملهناجوانمردانهبهفقیه
مجاهد آیت ا ...یزدی (دامت برکاته) بیتفاوت بود؛ به ویژه
آن که ،این هجمهها توسط عدهای سازمان دهی میشود
که بینش و گرایش التقاطی آنان به اسالم و مکتب اهل بیت
(علیهمالسالم)ومواضعشانعلیهفقهسنتیواصالتهای
حوزویومرجعیتروشناست».
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