سیاست

4
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رفع انسداد صفحات اینستاگرام
رهبر انقالب ،رئیسی و والیتی

...

ویژه های خراسان
مهلت یک هفته ای به مدیران برای ارائه
طرح کاهش آثار سیل
با توجه به بهبود شرایط جوی و طغیان رودخانه ها ،یک
مسئول اجرایی در ابالغیه خود برای تعدادی از سازمان ها و
ادارات دولتی از مدیران مربوط خواسته است بنا به اهمیت
اطالع از راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار و مخاطرات
سیل در مناطق درگیر ،ظرف یک هفته از زمــان ابالغ،
درخصوص ارائه موارد مهمی چون اهم اقدامات مرتبط
انجام شده در سال های قبل همچون طرح های پژوهشی،
گزارش های تحلیلی و دیگر خروجی های علمی و تجربی،
اقدامات کوتاه مدت و عاجل که می توان اجرا کرد و نیز
برنامه های میان مدت پیشنهادی با ارائه عناوین و زمان
اقدام را جمع آوری و ارسال کنند.

موافقت دولتی ها برای حل یک پرونده
 30ساله
یک عضو کابینه با تهیه گزارشی برای اعضای دولت اعالم
کرده به دالیل اداری و حقوقی ،وضعیت اراضی واگذار شده
بهمهاجرانجنگزدهدربرخیمناطقکشورنامشخصاست
و اکنون مالکان عالوه بر شکایت از دستگاه های دولتی ،از
ساکناننیزبهدلیلتصرفغیرقانونیاقامهدعویمیکنند
کهباتوجهبهاحرازمالکیتشاکیان،احتمالصدوررأیعلیه
دولت و ساکنان قطعی است و دولت باید عالوه بر پرداخت
خسارتمادی،پاسخگویتبعاتاجتماعی،سیاسیوامنیتی
موضوعنیزباشدکهبرایناساس،مقررشدهاستبودجهویژه
ایبرایحلاینموضوعدرنظرگرفتهشود  .

چهره ها و گفته ها

سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :این تصور که هیئت عالی نظارت ،شورای
نگهبان دوم یا مجلس جدید اســت درســت نیست،
البته به این موضوع نیز واقف هستیم
که هیئت عملکرد خوبی نداشته
و باید در آن تجدیدنظر شود که
به احتمال زیاد این موضوع هم
در دستور کار شورای مجمع
قــرار خواهد گرفت/ .
خبرآنالین

مهرداد بذرپاش نماینده سابق مجلس تأکید کرد:
غرب گرایان متخصصپندار کشور
را از کــارگــاهــی بــــزرگ به
آزمایشگاهی بــزرگ مبدل
کردهاند .راهکار برونرفت
از معضالت ،فعا لسازی
جنبش حل مسئله
است/ .تسنیم
حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس
نوشت« :اینستاگرام تمامی پستهای با مضمون
نقش مؤثر سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مبارزه
با تروریسم این جانب را حذف کرد و هشدار داد .از
حامیان و پدیدآورندگان داعش انتظار دیگری نیست؟!
فراموش نکنیم که داعش در
همین بستر اینستاگرام و
تلگرام ،بخشی از جنایات
ضد بشری خود را آزادانه
رقــم زد و حذف
نشد!» /ایسنا

خبرآنالین -صفحاتاینستاگرامرهبرمعظمانقالب،دکترعلیاکبروالیتیوحجتاالسالموالمسلمینابراهیمرئیسیدوبارهشروعبهکارکردند.درروزهایگذشتهاینستاگرام،صفحهانگلیسی
رهبرانقالبوصفحاترئیسقوهقضاییهومشاوربینالمللیرهبریرابهدالیلنامعلومیمسدودکردهبود.پیشتراینشبکهاجتماعیدرجهتسیاستهایایاالتمتحدهآمریکاصفحاتفرماندهان
سپاهپاسدارانرامسدودکردهبود.ایناقداماینستاگرامبهدلیلقرارگرفتننامسپاهدرفهرستتروریستیآمریکاصورتگرفتهاستبااینحالانسدادصفحاتسیاستمداراناقدامیعجیبتلقیشد.

ناوشکن سهند ،زیردریایی فاتح و بمب افکن کوثر برای نخستین بار در رژه ارتش ،حضور یافتند

غرشهایغرورآفرین«کوثر» درآسمانتهران

محجوب :با مصوبه مجلس ،تنها  10درصد
نمایندگان در پارلمان باقی می مانند

روحانی :آمریکا از هر قدرتی که تسلیم آن ها نباشد ،عصبانی است

هادی محمدی -مراسم سی و نهمین سالگرد روز ارتش
جمهوری اسالمی ایران و گرامیداشت فداکاری های
نیروی زمینی ارتش در حالی همزمان با سراسر کشور در
جوار حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد که حضور
تجهیزات جدید ارتش به ویژه جنگنده کوثر ،ناوشکن
سهند و زیردریایی فاتح که به طور کامل ساخت ایران
بوده و در چند ماه گذشته به نیروهای هوایی و دریایی
ارتش ملحق شده اند از یک سو و برگزاری رژه خدمت
در استان های سیل زده خوزستان ،گلستان و لرستان،
از سویی دیگر رنگ و بوی دیگری به این مراسم داده
بود .اما گل سرسبد رژه روز پنج شنبه ،نمایش هوایی
غرور آفرین جنگنده بمب افکن تمام ایرانی کوثر بود
که مرداد سال گذشته رونمایی شد و در مقابل جایگاه
رژه به اجرای نمایشهای مختلف پروازی از جمله Low
( Passعبور با ارتفاع پایین) و  Roll 360پرداخت .جایی
که اوج هیجان در رژه امسال ارتش قطعا متعلق به پرواز
باشکوه این جنگنده ایرانی بود که با غرش های هیجان
برانگیزش درآسمان تهران جلوه ای زیبا به رژه و احساسی
سرشار از غرور و افتخار به حاضران در مراسم و بینندگان
تلویزیونی داد؛ به ویژه این که بدانیم سال هاست ایران
اسالمی تحت شدیدترین تحریم های سخت تسلیحاتی
بوده و متخصصان ایرانی این شاهکار نظامی را در چنین
شرایطی به پرواز در آورده اند .مانورهای حیرت آور کوثر
از سویی توان عظیم کشورمان در ساخت چنین سالحی
را با فناوری باال به رخ جهانیان ،وابستگان نظامی خارجی
و خبرنگاران شبکه های مختلف جهان حاضر در مراسم
که با حیرت نظاره گر این صحنه ها بودند کشاند و از سویی
دیگر نمایشگر تبحر مثال زدنی خلبانان تیز پرواز ایرانی
بود که بــدون آمــوزش های خارجی در چنین سطحی
نمایش آمادگی و مهارت می دهند تاجایی که حتی امیر
سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» فرمانده نیروی هوایی
ارتش گفت« :خلبانان نیروی هوایی ارتش بسیار مقتدر و
متبحر هستند و اگر من امروز آن ها را کنترل نمیکردم،
نمایشها و مانورهای بسیار زیبا و جذا بتری را اجرا
میکردند ».او وعده داد که «انشاءا ...امسال که به نام
«رونق تولید» نام گذاری شده است ،تعداد هواپیمای
بیشتری از نوع کوثر را تولید خواهیم کــرد ».ناوشکن
سهند نیز در رژه روز ارتــش امسال بــرای نخستین بار
شرکت کرد.
ناوشکن سهند آذر سال گذشته رسما به ناوگان جنوب
نداجا ملحق شد .همچنین زیردریایی فاتح سومین
دستاورد دفاعی بزرگ و در نوع خود منحصر به فردی
بــود که بهمن ســال گذشته به ناوگان جنوب نیروی
دریایی ارتش ملحق شد و روز گذشته در بندرعباس
رژه رفت.

به گزارش خراسان ،در این مراسم رئیس جمهور و رئیس
شورایعالیامنیتملینیزدرسخنانیبااشارهبهحماقت
دولتآمریکادرتروریستیخواندنسپاهپاسداران،توهین
بهسپاهراتوهینبههمهنیروهایمسلحوملتایراندانست
وتصریحکرد:ازآنجاکه نیروهایمسلحایرانوبهویژهسپاه
درمقابلنقشههایتروریستپرورآمریکادرمنطقهایستاده
اند این کشور از ماعصبانی است و دست به چنین حماقت
هایی می زنــد .حجت االســام والمسلمین دکتر حسن
روحانی با تبریک سالروز ارتش به ایستادگی و فداکاری
ارتــش در دوران قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی
اشاره کرد و گفت :بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تعیین
مناسبت روز جمهوری اسالمی ایــران در  12فروردین،
دومینمناسبتیکهبهدستورامام(ره)تعیینشدروزارتش
جمهوریاسالمیایراندر 29فروردین 1358بودوامروز
 40سال از آن روز میگذرد و ارتش در طول این مدت ،در
کناراستقاللوپاسداریازتمامیتارضیکشورقرارداشته
است.وی خاطرنشان کرد :ارتش جمهوری اسالمی ایران
امروزهمدرحادثهسیلدربسیاریازاستانهایکشورمان
و جایی که مردم نیاز به کمک دارند در کنار مردم و با مردم
است و مثل افــراد عادی جامعه بدون این که شأن و مقام
خاصیبرایخوددرنظربگیرد،برایامداد،نجات،اسکان
و کمک به مردم و بازگشایی راهها و مدیریت امور سیالب از
همهامکانوتوانخوداستفادهکردهاست.
▪آمریکا از هر قدرتی که تسلیم آن ها نباشد ،عصبانی
است

رئیس جمهور با تاکید بر این که "آمریکا از هر قدرتی که
تسلیم و تحت سیطره و فرمان آن ها نباشد ،عصبانی
است" ،اظهار کرد :آمریکا به خاطر  40سال ایستادگی ،از
ملت ایران و از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران ،عصبانی
است همان طور که از حــز با ...لبنان ،حشدالشعبی
عراق و نیروهای مردمی یمن هم عصبانی است .آمریکا

رویترز خبر داد:

مشاجره مقام های آمریکا بر سر گزارشی درباره ایران
وزارت خارجه آمریکا در گزارش ساالنهای که «بررسی
پایبندی کشورها به توافقنامههای بینالمللی در امور
کنترل تسلیحاتی و منع اشاعه هستهای» خوانده شده
است ،به تکرار ادعاهایش علیه ایران پرداخت .گزارشی که
براساس گفته منابع خبری ،باعث بروز اختالفات داخلی در
کاخ سفید شده است .براساس گزارش باشگاه خبرنگاران
و فارس ،وزارت خارجه آمریکا در این گزارش تالش کرده
است ایران را به نقض «معاهده منع گسترش سالحهای
اتمی» (ا نپیتی) متهم کند .واشنگتن ،عــاوه بر این،
برخالف گزارشهای پی در پی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی مبنی بر پایبندی ایران به توافق هستهای برجام،
سعی کرده بر اساس ادعاهای اخیر رژیم صهیونیستی،

تهیهکنندگانطرحاصالحقانونانتخابات
دنبالحذفرقبایخودهستند

 3نمای مختلف از مانور Roll 360کوثر جنگنده تمام ایرانی

▪روحانی :ارتش همیشه در کنار استقالل و پاسداری
از تمامیت ارضی کشور قرار داشته است

ایران را ناقض توافق هستهای معرفی کند .این گزارش
مدعی شده ایران به دنبال آن بوده است که از مفاد برجام
بهرهگیری و بعد از انقضای این توافق در سال  ۲۰۲۵اقدام
به توسعه مواد هستهای خود کند .وزارت خارجه آمریکا در
بخش دیگر این گزارش ،ایران را به اشاعه موشکی متهم
و ادعا کرده ایران صاحب بزرگ ترین برنامه موشکی در
خاورمیانه است و به تالش برای افزایش انــدازه ،دقت،
برد ،پیشرفتگی و میزان کشنده بودن زرادخانه موشکی
اش ادامه می دهد .وزارت خارجه آمریکا یکی از وزیران
دادگستری سابق چین را به ایفای نقش در توسعه برنامه
هستهای ایــران متهم کرده است .گزارش جدید دولت
آمریکا درخــصــوص پایبندی کشورها به معاهد ههای

...
اخبار

امروز عصبانی است که نمیتواند نقشهای را که برای
منطقه طراحی کرده بود ،پیش ببرد.وی با بیان این که
آمریکا قدرت منطقهای ما و قدرت ایران و نیروهای مسلح
ما و امنیت و ثبات منطقه ما را نمیخواهد ،افزود :امروز
یکی از افتخارات نیروهای مسلح ما مبارزه با تروریسم
است و به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این
زمینه قد مهای بلندی برداشته است .هیچکس تردید
نــدارد که اگر امــروز دست های تروریستها در عراق،
افغانستان ،لبنان و سوریه هر روز بسته تر از دیروز می
شــود ،در سایه تالش ارتــش و سپاه جمهوری اسالمی
ایران و به دلیل خواست دولت ها و کشورهای منطقه از
آن ها برای حمایت است.

▪رونمایی از ناوشکن های دنا و دماوند و رزمایش
مشترک کشورهای اقیانوس هند در سال 98

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش
در حاشیه مراسم روز ارتــش در گفت و گو با خراسان
درخصوص اقدامات این نیرو در سال آینده با بیان این
که سال  98سالی پر جنب و جوش و تالش در حوزه
تجهیزات نیروی دریایی خواهد بود ،اظهار کرد :ما حتما
الحاق چند فروند ناوشکن کالس موج به نام های دنا و
دماوند و همچنین ناوهای موشک انداز کالس پیکان
را خواهیم داشت همچنین به زودی یک رزمایش بین
کشورهای حاشیه اقیانوس هند با محوریت نیروی دریایی
جمهوری اسالمی ایران برگزار می کنیم .

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از مراسم رژه ارتش
*این مراسم ،اولین مراسم رژه بعد از حادثه تروریستی در رژه  31شهریور اهواز بود به همین دلیل تدابیر امنیتی و
حفاظتی شدیدتری را نسبت به گذشته شاهد بودیم.
*سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش ،امیر سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش ،امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ،امیر خانزادی فرمانده نیروی دریایی ،امیر شاه
صفی فرمانده نیروی هوایی و امیر صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند از فرماندهان ارتش ،امیر حاتمی وزیر دفاع،
سردار رحیم صفوی مشاور عالی نظامی رهبری ،فرمانده نیروی انتظامی ،فرمانده هوافضای سپاه ،فرمانده نیروی
زمینی سپاه و رئیس سازمان بسیج ،در جایگاه ویژه مراسم در کنار رئیس جمهور حضور داشتند.
*برای اولین بار یگان اسب سوار نیروی زمینی ارتش که در تشریفات و استقبال از روسای جمهور کشورهای
خارجی شرکت می کنند نیز در این رژه حضور داشتند.
*نفربرهای دو زیست بی ام پی  2که به تازگی مجهز به موشک دهالیه شده اند نیز در رژه روز ارتش حضور داشتند.
سامانه هدایت این موشک متشکل است از هدایت لیزری و فرمان به خط دید ( )Line Of Sightکه در آن پس از
شلیک موشک پرتو لیزر روی هدف تابانده می شود و موشک با دنبال کردن این پرتو به هدف برخورد می کند.
* نیروی هوایی ارتش همچنین جدیدترین پهپاد خود با عنوان کمان  12را در مراسم رژه  29فروردین به نمایش
گذاشت .پهپاد رزمی «کمان  »12قابلیت حمل چهار بمب  50پوندی  ،شعاع عملیاتی یک هزار کیلومتر و قابلیت
حمل محمولههایی با وزن  100کیلوگرم را دارد.
*نیروی زمینی ارتش نیز روبات موشکانداز نذیر را در مراسم رژه مشترک یگان های ارتش به نمایش گذاشت.
روبات مسلح بدون سرنشین نذیر ،خودرویی تاکتیکی با قابلیت کنترل از راه دور است که قابلیت نصب یک سالح
متوسط یا موشک پدافند هوایی یا موشک ضد زره را داراست.

کنترل تسلیحاتی به بــروز مشاجره میان سازما نهای
اطالعاتی آمریکا و برخی مقا مهای وزارت خارجه این
کشور منجر شده است .خبرگزاری رویترز با گزارش این
خبر به نقل از پنج منبع مطلع ادعــا کــرد :این سند بروز
نگرانی در میان شماری از مقامهای آمریکایی را به همراه
داشته که معتقدند سند مذکور به دنبال سیاسیسازی و
تحریف ارزیابیها درباره ایران است .برخی کارشناسان
ادعا میکنند دولت آمریکا به دنبال براندازی نظام ایران
یا زمینهچینی برای توجیه اقدام نظامی علیه این کشور
است .دولت آمریکا تاکنون این ادعاها را رد کرده است.
طبق گــزارش رویــتــرز ،مشاجره میان مقا مهای آمریکا
روز سهشنبه ،هنگامی اتفاق افتاد که وزارت خارجه
آمریکا نسخهای غیرمحرمانه از گزارش ساالنه دولت به
کنگره درخصوص پایبندی کشورها به توافقهای کنترل
تسلیحاتی را روی وبسایت خود قرار داد .این سند اندکی
بعد از روی خروجی وبسایت وزارت خارجه آمریکا برداشته
شد .منبع مورد استناد رویترز گفته سند مد نظر حاوی

ارزیابیهای انحرافی دربــاره ایــران بود .وزارت خارجه
آمریکا روز چهارشنبه بدون ارائه توضیحات ،بار دیگر این
گزارش را روی وبسایت خود قرار داد .رویترز به نقل از
منابع ادعایی خود نوشته این اقدام برخی مقامهای دولت
ترامپ را به فکر فرو برده که دولت ،ظاهر ًا در اقدامی که
یادآور اطالعات افراطی دولت جورج دبلیو بوش درباره
عراق قبل از حمله به این کشور است ،در تالش برای ارائه
سیاهترین تصویر ممکن از ایران است .رویترز توضیحات
واضحی درباره این که «مشاجره» ادعایی میان کدام مقامها
یا گروهها در داخل دولت ترامپ اتفاق افتاده و هر کدام چه
استداللی داشتهاند ارائه نکرده و به توصیف کلیاتی مبهم
و غیرمنسجم در این خصوص بسنده کرده است.

عــلــیــرضــا مــحــجــوب نــمــایــنــده
اصــــاح طــلــب تــهــران معتقد
اســـت نــمــایــنــدگــانــی کــه طــرح
اصالح قانون انتخابات مجلس
را پیگیری می کنند ،با انگیزه
حذف رقیب مفاد این مصوبه را
تصویب کــرده انــد .به گفته این
نماینده مجلس در صورت نهایی شدن مصوبه مجلس و با
شروطیکهمصوباتمجلسدرراهثبتنامدرانتخاباتقرار
داده است ،از جمله شرط دارا بودن فوق لیسانس ،تنها نیم
درصدمردممیتوانندبهعنواننامزدانتخاباتمجلسثبت
نام کنند .این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و
گو با اعتمادآنالین با اشاره به این که مطابق مصوبه مجلس
کسانی که سه دوره نماینده مجلس بودند ،نمیتوانند
برای دور بعد کاندیدا شوند ،ادامه داد با این شرط حدود
 35نماینده فعلی از راه یابی به مجلس بعد باز می مانند
همچنین با شرط دارا بودن مدرک فوق لیسانس هم حدود
 25نفر از نمایندگان فعلی نمیتوانند بــرای انتخابات
مجلس کاندیدا شوند .به اعتقاد محجوب از آن جایی که از
ابتدای انقالب بر اساس رأی مردم در هر مجلس حداقل
 70درصد نمایندگان نمی توانند به مجلس بعد راه یابند،
بنا براین تنها حدود  10درصد نمایندگان فعلی می توانند
در مجلس یازدهم حاضر باشند .وی با اشاره به انگیزه های
سیاسی دنبال کنندگان طرح اصــاح قانون انتخابات
مجلستأکیدکردکهتهیهکنندگاناینطرح،باهدفحذف
رقبای خود آن را تنظیم کرده اند اما این قانون بیش از همه
علیه خودشان تمام می شود .به گفته محجوب افرادی هم
که به دنبال حذف معادل شمردن دوره نمایندگی [به جای
مدرک] هستند ،کسانی اند که رقیبی بر این اساس دارند.

فالحتپیشه:بغدادبرایمیانجیگریمیان
تهرانوریاضتالشمیکند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از
تالشهای دولتمردان عراق برای تنشزدایی بین ایران و
عربستان خبر داد .حشمتا ...فالحتپیشه در گفت و گو
با تسنیم ،با بیان این که برخی از مناطق در دنیای اسالم،
مناطقی هستند که احتمال شعلهور شدن بحران از آن ها
وجوددارد،افزود:یکیازاینمناطق،کشورعراقاست،دولت
بغداد میداند اگر در آیندهای نزدیک بین ایران و عربستان
تنشزدایی انجام نشود ممکن است بحرانی از دل این کشور
شعلهورشود.ویباتأکیدبراینکهعراقیهادردورانتحوالت
تبرایآنهاچهمیزاناهمیت
خودهستندومیدانندکهامنی 
دارد،ادامهداد:بههمیندلیلاستکهتنشزداییبینایرانو
کشورهایعربیدرعراقامروزتبدیلبهیکراهبردشدهاست.
نمایندهاسالمآبادغربدرمجلستصریحکرد:طبقاطالعاتی
که به دست ما رسیده است دولتمردان عراقی در سفرهایی
که به ایران و عربستان داشتهاند همواره بر تنشزدایی بین
دو کشور تأکید و تالش کرده اند نقش میانجی را بازی کنند.
تامورخارجه
رئیسکمیسیونامنیتملیبابیاناینکهوزار 
باید راهبری تنشزدایی با اعراب را در پیش بگیرد و برای آن
مأمورتعیینکند،اضافهکرد«:باتوجهبهاینکهدرعربستاننیز
رگه هاییازراهبردتنشزداییباایراندیدهمیشود،بهترین
فرصت است تا وزارت امور خارجه دراینباره نقش فعالی را
ایفا کند ».پیش از این برخی رسانه های منطقه ای همزمان با
سفر نخست وزیر عراق به ایران و عربستان ،از تالش وی برای
میانجیگریمیانتهرانوریاضخبردادهبودند.
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