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تازههای مطبوعات
تیترروزنامههاازسخنانروحانیدرمراسمآغاز
سالتحصیلیدانشجویان:
جوان:پیشنهادرفراندوممقابلصندلیهایخالی/
شرق 41:سالاستبهایننتیجهنرسیدهایمتعامل
کنیمیاتقابل/ایران:راهحلمشکالتصندوقرای
است /آرمان ملی :پیشرفت با تقابل میسر است یا
تعاملبادنیا؟/مردمساالری:همهپرسیدرمسائل
استراتژیک
••کیهان -حسین شریعتمداری در یادداشتی با
عنوان «دهها پله پایینتر از هیچ» از رئیس جمهور
پرسیده است«:اگر منظورتان از تعامل در سیاست
خارجی ،تعامل با اسرائیل و آمریکا نیست ،پس
منظورتان چیست؟!  ...بعید است که منظور آقای
روحانی تعامل با رژیم اشغالگر قدس باشد که اگر
باشد! ...نه! حتم ًا نیست! و امــا ،اگر منظورشان
تعامل با آمریکا باشد -که به احتمال بسیار زیاد
چنیناست-بایدگفت...جنابآقایروحانی!مگر
حضرت عالی نبودید که میفرمودید؛ مگر کشورها
دیوانهاند که بخواهند با آمریکا مذاکره کنند؟ ما که
دیوانهنیستیم!هستیم؟»
••دنیای اقتصاد -نتایج بهدستآمده تحقیقات
سه اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد 2019
دربــاره مسائل کالن در زمینه فقر نشان می دهد
زمانیکه مسئولیت واکسیناسیون برخی مناطق
روستایی هند در اختیار دولــت قــرار داشــت ،نرخ
واکسیناسیون کامل تنها  ۶درصد بوده است .اما
زمانی که نهادهای مردمنهاد و غیردولتی زمام امور
را به دست گرفتند ،عملکرد تا سه برابر بهبود یافت.
نرخ پایین واکسیناسیون به دلیل غیبتهای زیاد
کارمندان دولتی بود .این موضوع در بخش آموزش
نیزتاییدشد.بنابرایناینسهنوبلیستنیزیکگزاره
را تایید کردند و آن این که مسیر دولتی فقرزدایی
بنبستاست.

انعکاس
••رویـــداد  24نــوشــت  :چند روز اســت شایعه
مهاجرتاسماعیلفالح،مجریباسابقهشبکهخبر
به انگلیس شنیده میشود ،شایعهای که خود او رد
میکندو میگویدکهشایعاتوتهمتهاراشنیدهام،
ولی نه پناهندهام نه مهاجرم و نه دوتابعیتی.فالح
همچنین گفته که او قرار است با رویکرد مجازی و
مستندسازیفعالیتجدیدیرادرلندنکلیدبزند.
اسماعیلفالحدرماموریتجدیدشازلندنگزارش
میدهدکه ۷۰درصدانگلیسیهاخواستارنظارت
برشبکههایاجتماعیهستند.
••خبرآنالیننوشت:مرعشی،سخنگویحزب
کارگزارانسازندگیگفت :ماتشخیصکارشناسی
داشتیمکهمحسنهاشمیبرایشهرداری
مناسبتریناست.ابتدادرکمیتهسیاسیحزب
بحثکردیموگفتیماینلیستباتکرارآقایخاتمی
رأیآوردهاستومابایدنظرمانرابهآقایخاتمی
بگوییم.اگرایشانقبولکردند،کاررادنبالکنیم.
باآقایخاتمیصحبتکردیم وایشانبهدالیلیکه
داشتندوبهماهمنگفتند،استقبالینکردند.
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گام بلند صنعت دفاع ایران در ساخت هواپیماهای آموزشی-رزمی برداشته شد

سکان «یاسین» ایرانی در دست شاگردان خلبانی جنگنده ها
اولین هواپیمای جت آموزشی-رزمی با نام
«یاسین» که به گفته وزیــر دفــاع «طــی شش
ســال» توسط متخصصان ســازمــان صنایع
هوایی نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش
جمهوری اســامــی طــراحــی و ساخته شده
است رونمایی شد .امیر سرتیپ امیر حاتمی،
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت
که «این هواپیما که می توان آن را با جت های
پیشرفته آموزشی دنیا مقایسه کرد ،به دست
متخصصان داخلی ساخته شد و از ایده تا تولید
آن شش سال به طول انجامید ».این هواپیما که
در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان رونمایی
شد  ،هواپیمای آموزشی برای تعلیم خلبانان
جنگنده اســت .به گفته امیر سرتیپ خلبان
عزیز نصیرزاده ،فرمانده نیروی هوایی ارتش
«جت آموزشی یاسین دقیقا مطابق با نیازهای
آموزشی نهاجا ساخته شده و از آن در مقطع
آمــوزش پیشرفته خلبانان استفاده خواهد
شد ».براساس گزارش روابط عمومی ارتش،
این هواپیمای آموزشی مادون صوت ،پس از
گذراندن مراحل تست نهایی ،صبح پنج شنبه
بادستورفرماندهنیرویهواییارتش،نخستین
پرواز رسمی خود را بر فراز پایگاه شهید نوژه
اجرا کرد .جمهوری اسالمی ایران با طراحی و
ساخت این هواپیمای جت آموزش پیشرفته در

راحت و وسیعی را برای شاگرد در کابین جلو و
به ویژه استاد خلبان در کابین عقب فراهم کند.

طلوعآفتابفردا 6:16

گزارش خبری

 FATFبرای چهارمین بار مهلت ایران
را  4ماه دیگر تمدید کرد

 2اقدام مقابله ای جدید FATF
علیه ایران با چاشنی تهدید

▪ایجکت ،حتی روی زمین

زمره معدود کشورهای دارنده فناوری هوایی
قرار گرفته است.
▪در زمره بهترین هواپیماهای آموزشی دنیا

جتآموزشپیشرفتهتمامایرانی«یاسین»دارای
 12متر طول 4 ،مترارتفاع و  5.5تن وزن بدون
باردرشرایطبرخاستعملیاتیاستومیتواند
تا ارتفاع  12کیلومتر از سطح زمین پرواز کند.
بال این هواپیما با بیش از 10متر طول و 24
مترمربع مساحت به شکلی طراحی شده است
تا این هواپیما بتواند با حداقل سرعت 200
کیلومتربرساعتدردستهبهترینهواپیماهای

آموزشی دنیا در نشست و برخاست قرار گیرد و
سرعتخودرادرسطحدریابهسرعتزیرصوت
برساند .هواپیمای «یاسین» حتی قابلیت فرود
رویباندهایکوتاهراداراست.
▪بهره مندی از  2موتور توربو جت

جت آموزشی پیشرفته «یاسین» از دو موتور
توربو جت با قــدرت رانــش هفت هــزار پوند
بهره میبرد که از نظر قــدرت در رده موتور
هواپیماهای جنگنده دنیاست .کابین این
هواپیما با چینش پشت سر هم و غیر هم سطح
به گونه ای طراحی شده است تا میدان دید

ترس و وحشت عوامل ضدانقالب با دستگیری روح ا ...زم شدت یافته است

▪خط تولید «یاسین» به زودی آغاز به کار
میکند

به گــزارش تسنیم ،امیر سرتیپ بنی طرفی
رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع
با بیان این که این هواپیما با مشارکت چند
ساله بین ســازمــان صنایع هوایی و نیروی
هوایی ساخته شد و در نظر داریم هر چه سریع
تر آن را به مرحله تولید برسانیم و در اختیار
نیروی هوایی قــرار دهیم گفت :خط تولید
جت پیشرفته «یاسین» به زودی کار خود را
آغاز میکند.

همدرگفتوگوبارسانهسعودیایراناینترنشنال
کهطیروزهایاخیردربارهماجرایزمبسیارفعال
شده،گفت:فرانسهبایدجوابگوباشدکهچنین
جنایتی در خاک فرانسه رخ داده و باید مشخص
شودکهزمچطورازداخلاینخاکغیبشمیزند
بدوناینکهفرانسهاظهارنظریدراینبارهبکند.
▪تکذیب گمانه زنــی هــا دربــــاره عملیات
دستگیریزم

▪اعــتــراف جــدیــد زم دربــــاره مــدیــر سابق
وبسایتموسومبهعماریون

اولین اعترافات زم درباره ارتباط با یک جاسوس در لباس مدافع حرم
گویخودبایکشبکهسلطنتطلبگفتهاست:
«زمآنقدرمطمئنبودکهبرمیگرددکهلپتاپ
خودش را روی میز کار باز گذاشت و در آن را هم
نبست».مازیاردرادامهگفتوگویخودافزودهکه
«زم یکی از گوشی های موبایل خود را که گوشی
اصلیاشبودوتمامایمیلهاوتماممخاطباندر
آن بودند با خود همراه داشته است ».او همچنین
مدعی شده که «خیلی از هنرپیشه های داخل
ایران و کارگردانان سینما و برخی افراد نظامی
داخل ایران با این دستگیری از بین می روند».
به گفته این چهره نزدیک به زم «در روزهای اولی
که فرانسه برای زم تیم حفاظت گذاشت او را مثل
رئیس جمهور و با ماشین ضدگلوله جابه جا می
کردند».درهمینزمینه،روزنامهفرانسویفیگارو
هم در گــزارش خود تأکید کــرده بود نیروهای
امنیتی ایران تلفن همراه و رایانه روحا ...زم را
نیز در اختیار گرفتهاند و از این طریق توانستهاند
اطالعات مهمی را دربــاره «منابع خبری» او به
دستبیاورند.قاسمدرانیمدیرشبکهمعاندبیان

صندلی پران این هواپیما نسبت به نمونههای
خــارجــی خــود قـــادر اســت در ســرعــت صفر
یعنی روی باند و در هر شرایطی فعال شده و
سرنشینها را در کسری از ثانیه تا  100متر به
بیرون از هواپیما پرتاب کند .یورونیوز نیز درباره
ایــن هواپیما گــزارش داد :موتور اف 5-که
توسط متخصصان ایرانی با مهندسی معکوس
داخلی سازی شده با نام جی  ۸۵روی یاسین
قرار گرفته است.

عراقیانجفمنتشرکردندکهمقاماتمحلیاین
دوادعاراتکذیبکردند.
در همین حال روزنامه لوموند هم به حفاظت
فرانسهازسرشبکهآمدنیوزاشارهکرد.اینروزنامه
فرانسوی در گزارشی تأکید کرد که زم از دو سال
قبل از سوی نیروهای امنیتی فرانسه به طور
دایمی و از نزدیک محافظت و برای جابه جایی او
از خودروهای ضدگلوله استفاده می شده است.
در گــزارش لوموند همچنین اشــاره شده است
که سازمان جاسوسی اسرائیل(موساد) و چند
سرویس اطالعاتی دیگر هم درباره زم به فرانسه،
اطالعاتیبرایحفاظتازاومیدادند.

آب در النه مورچگان

همزمانباانتشارجزئیاتاولیهازاعترافات«روح
ا ...زم» سرشبکه آمدنیوز تحرکات اخیر رسانه
ها و مهره های ضدانقالب حاکی از اهمیت این
شاهمهره،شگفتیآنانازعملیاتدستگیریاوو
ترسووحشتازعواقبایندستگیریبرایسایر
عناصر برانداز است .طی روزهــای اخیر شبکه
هایمعاندمانندایراناینترنشنالوبی.بی.سی
فارسی ،سلطنت طلبان و ...در گفت و گوهای
متعدد در پی رمزگشایی از عملیات پیچیده و
فنی سازمان اطالعات سپاه بــرای دستگیری
سرشبکه کانال آمدنیوز برآمدند .اما توجه این
رسانه ها و سخنان فعاالن ضدانقالب صرف نظر
ازادعاهاییکهمطرحمیکنند،حاکیازشگفتی
آنانازدستگیریزموترسووحشتازعواقباین
دستگیری برای دیگر چهره های برانداز است.
دستگیریکهوفانیکفرازپشتیبانانمالیآمدنیوز
اعتراف کرده که «همکاران این رسانه رادر شوک
قرار داده است ».از سوی دیگر فردی به نام مازیار
کهمسئولفنیآمدنیوزمعرفیشدههمدرگفتو
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اما نکته دیگری که بــرای این رسانه ها عجیب
بوده نحوه دستگیری زم با وجود حفاظت ویژه از
او توسط دستگاه امنیتی فرانسه است به نحوی
که بی .بی .سی آن را «معما» خواند و رسانه ای
دیگر تأکید کــرد که «نادانسته هــای ما دربــاره
دستگیری او بسیار بیشتر از دانسته هایمان»
است .طی روزهای اخیر این رسانه ها گمانه زنی
های متعددی را هم مطرح کردند .بی.بی.سی
فارسیوایندیپندنتفارسیبهنقلازمنابعخود
ادعاهایی درباره دستگیری روح ا ...زم در اربیل

از سوی دیگر پخش بخش جدیدی از اظهارات
روح ا ...زم دربـــاره ارتــبــاط بــا شخصی بــه نام
«محمدحسین رستمی» که در سال های اخیر به
جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی محکوم
شده بود با استقبال فعاالن رسانه ای روبــه رو
شد.رستمیکهطیسالهایقبلپایگاهخبری
موسوم به عماریون را راه انــدازی کرده بود و در
لباس مدافعان حرم به سوریه هم رفته بود به جرم
جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در سال 94
بازداشتوروانهزندانشدهبود.رستمیاطالعات
مربوطبهعملیاتهایمستشارانسپاهدرسوریه
را نیز به آمدنیوز ارائه می کرده است .زم درباره
ارتباط با رستمی می گوید :دو سه بار او را دیدم و
گفت که سطح دسترسی باالیی دارم...چند تا
خبر فرستاد و پول را از طریق صرافی فرستادم.
هنگام پخش اعترافات زم فایلی از رستمی هم
پخش می شود که خطاب به او می گوید« :روح
ا ...پول جور کن ،پول!» که زم دربــاره این فایل
صوتی می گوید این برای آخرین صوتش است.
سرشبکه کانال آمدنیوز همچنین تأکید می کند
کهمنخودمدوسهباربهاوپولدادم  .نکتهجالب
آن که زم در سال  95در کانالش درباره رستمی
نوشته که او نیروی خدومی بوده که قربانی نزاع
سیاسی داخلی شده است .حاال مشخص شده
که قربانی جاسوسی برای خود زم و البته موساد
شدهاست! اماشایدنامرستمیاولینفردیباشد
کهدرپروندهآمدنیوزمطرحشدهوبایددرروزهای
آینده منتظر برمالشدن همکاران داخلی این
رسانهمعاندباشیم.

هادیمحمدی–پسازچهارماهازآخریننشست
گروه ویژه اقدام مالی و عملیاتی شدن اولین اقدام
مقابله ای FATFعلیه ایران ،روز جمعه گذشته این
نهاد بین المللی در انتهای اجالس هفته گذشته
خوددرپاریسضمنبررسیآخرینوضعیتپرونده
ایران،اعالم کرد با توجه به عدم تصویب نهایی دو
کنوانسیونمقابلهباجرایمسازمانیافته(پالرمو)و
مبارزهتامینمالیتروریسم(،)CFTدودستهاقدام
جدیدمقابلهایعلیهکشورمانوضعمیکند.براین
اساسعمالودرمجموعسهاقدامعلیهایرانوضع
شدهاست .این نهاد بینالمللی همچنین در یک
بندجداگانهازبیانیهخودهشداردادهکهاگرتاقبل
ازبهمنماهآیندهایندوکنوانسیوننهایینشوند،
کلیه اقدامات مقابلهای علیه ایران وضع خواهند
شد و عمال وضعیت ایران به پیش از خرداد سال
 ۱۳۹۵بازخواهدگشت.
عضویت ایران در این دو کنوانسیون در چارچوب
لوایحی که توسط دولت تهیه شده بود ،در مجلس
تصویبشدند،امامخالفتشوراینگهبانموجب
شد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارجاع داده شود که تاکنون مجمع نظر نهایی را
نــداده اســت .اگرچه مقامهای دولــت و برخی از
نمایندگان مجلس دربــاره تبعات تصویب نشدن
اینلوایحهشدارمیدهنددرسویدیگرمخالفان
این لوایح میگویند که با تصویب آن ها دور زدن
تحریمهایغیرانسانیوتروریسماقتصادیآمریکا
سختترمیشود.
گروهویژهاقداممالی()FATFدربیانیهاخیرخودبا
توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران ،پیشرفت ها در
زمینهقانونگذاریازجملهتصویبآییننامهقانون
مبارزهباپولشوییراتاییدکردهاست.
ایــن چهارمین بــاری اســت که گــروه ویــژه اقــدام
مالی وضعیت ایــران را در برابر اقدامات متقابل
تمدید کرده و این در حالی است که ایران از 42
خواسته40، FATFخواستهراعملیاتیکردهوتنها
پیوستنبهدوکنوانسیونفوقباقیماندهاندبااین
حال این نهاد بین المللی حاضر نشده تا وضعیت
ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر دهد
و حتی کشورمان را تهدید کرده که تنها چهارماه
تا سیاه شدن وضعیت ایران و انجام همه اقدامات
مقابلهای 9گانهفرصتدارد.
در همین زمینه یک منبع آگاه که خواست نامش
فاش نشود در گفت و گو با خراسان با بیان این که
اولین اقدامات مقابله ای علیه ایران در اجالس
گذشته در فلوریدای آمریکا اعمال و همان جا
قرار شد تا در صورت عدم تصویب دو کنوانسیون
توسطایران،دواقداممقابلهایدیگرهمبهصورت
خودکارعملیاتیشوند،افزود:حسابرسیشرکت
های خارجی برای بانک ها و موسسات ایرانی که
بخواهندباطرفهایخارجیکارمالیانجامدهند
اولیناقدامجدیدعلیهایراناستکهباعثافزایش
هزینه ها و باالتر رفتن ریسک کار مالی با ایران می
شود .همچنین براساس دومین اقــدام از این به
بعدهمهتعامالتمالیایرانباطرفهایخارجی
معامالتمشکوکمحسوبشدهوبایدبهنهادهای
قضایی کشورهای طرف تعامل گــزارش شود تا
تحقیقات الزم انجام شود .این منبع آگاه افزود  :در
گذشته 11سوال را مجمع تشخیص مصلحت به
دولت داده بود تا درخصوص  FATFتوضیح دهد
کهپاسخاینسواالتتوسطدولتبهمجمعارسال
شدهاست.

