2
یکشنبه
30اردیبهشت1397
HEMAYATONLINE.
IR

شماره 4201

سیاست
یادداشت

دکتر سیدهادی سیدافقهی

ماموریت بزرگ

مسئله اشغال فلس��طین با گذشت  70س��ال و توطئههای پیچیده برای به
حاشیه بردنآن هنوز تازه است و ازجمله موضوعاتی است که علیرغم طرحها
و محاس��بات گوناگون رژیم صهیونیستی و حامیانش بهمنظور حلوفصل
این مناقشه مهم ،همچنان در صدر توجهات جهانی قرار دارد .بررسی همه
مؤلفههای منطقهای ،سیاسی و امنیتی نشان میدهد که برآوردهای آمریکا و
شرکایش در این خصوص ،با شکستهای پیدرپی و مفتضحانه روبهرو شده
و نمودار پیروزیهای ملت غیور فلسطین و کشورهای حامی آرمان قدس ،رو
به صعود است .ازاینرو ،تحلیل درست و صائب اوضاع میطلبد که وضعیت
فعلی هر دو جبهه اعم از خودی و غیرخودی را با ترازوی پیروزی یا شکست
راهبردهایشان در موضوع فلسطین و فراتر از آن در حیطه مقاومت ،بسنجیم.
با اندک مداقه و تحقیقی میتوان دریافت که جبهه خودی در شرایط بسیار
مطلوب و امیدبخش��ی قرار دارد .به لحاظ میدانی شاهد پیشروی نیروهای
مقاومتعلیهتروریستهادرعراق،سوریه،مرزهایشرقیلبنان،یمنوحتی
درداخلسرزمینهایاشغالی هستیمواقدامخالفقانونوگستاخانهترامپ
در انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس ،بر آتش خشم مقدس فلسطینیها
دمید و آن را برافروختهتر کرد .آنچه این روزها در مجاورت مرزهای فلسطین
و فلسطین اشغالی در غزه شاهدیم ،نه یک انتفاضه بلکه یک خیزش عمومی
نشأتگرفتهازارادههایپوالدیناست.تنهاتعبیریکهبرایاینقیامگسترده
میتوان یافت ،همان است که صاحبان اصلی سرزمینهای اشغالی از آن ،با
عبارت«راهپیماییبازگشت»یادمیکنندواشارهایاستبهبازگشتهویت،
ریشه و احیای عزم و اراده برای بازپسگیری حق مسلم آنها.
اف��زون بر وضع میدانی جبه��ه مقاومت و آنچه در داخل فلس��طین در حال
وقوع است ،ظرفیتهای کمسابقهای نیز در عرصه بینالمللی به نفع قضیه
فلسطین در حال رقم خوردن است .مخالفت قاطع 14عضو شورای امنیت با
رسمیت بخشی به قدس شریف بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و رأی
مخالف  128کشور در مقابل تنها  9رأی در این خصوص ،در کنار اعتراض و
محکومیت این اقدام از سوی متحدین اروپایی آمریکا ،اتفاقات نادری است
که سیاستهای کاخ سفید را با موانع بلندی روبهرو کرده است .در سوی دیگر،
جبهه مقاومت و حامی آرمان فلسطین ،عالوه بر در اختیار داشتن دست برتر
در میادین نظامی ،دستاوردهای چشمگیری در عرصه سیاسی هم به دست
آوردهاند که قطع ًا به تقویت مواضع جهان اس�لام در برابر توطئهچینی نظام
سلطهبهنفعصهیونیستهامنجرخواهدشد.
انتخابات پارلمانی لبنان یکی از آن دس��ت پیروزیهای مشعشعی است که
اس��رائیل و آمریکا را هم عصبانی و هم نگران کرد .حزباهلل ،جنبش امل و
همپیمانان مسیحی ،دروزی و برادران اهل سنت مقاومت ،با اکثریت قاطع،
برنده این هماورد سیاسی نفسگیر شدند؛ تحولی استراتژیک که در عراق نیز
تکرارشد.راهیابیکاندیداهایجریانمقاومتبهپارلمانعراقکهروزگذشته
مسئول کمیساریای عالی برگزاری انتخابات آن را رسم ًا اعالم کرد ،ازجمله
نمایندگان لیست «سائرون» منتسب به جریان صدر ،لیست «فتح» منتسب
به حشدالشعبی ،کاندیداهای پیروز «دولت قانون» نوری المالکی « ،النصر»
حیدرالعبادی و «جریان ملی الحکمه» عمار حکیم ،ورود قاطع رجال مقاومت
به پارلمان را به نسبتهای مختلف نوید میدهد .با شکلگیری این جریانات،
برخالف سه دوره قبل ،محوری کام ً
ال قوی و مقتدر در راستای تأمین آرمان
قدس در عراق تشکیلشده و قدرت مانور آمریکا و آل سعود و جریان لیبرال
دموکراتکهخواهانمصالحهباصهیونیستهاهستند،کاهشخواهدیافت؛
ایندرحالیاستکهبرخیازجریاناتکردنیزدرصددرایزنیباجریانمقاومت
بهمنظورورودبهائتالفوتعییننخستوزیرهستند.هدفجدیوشومآمریکا
جلوگیری از راهیابی مردان مقاومت ب��ه پارلمان بود و آنچه محقق گردید،
کام ً
ال برخالف منویات واشنگتن – ریاض بود و حاال با برپایی تظاهرات ضد
ایرانی توسط بعثیها و کمونیستها و مقصر نشان دادن جریان صدر در این
غائله ،به دنبال مخدوش کردن این پیروزی هستند که البته این فرافکنیها
راه بهجایی نخواهد برد.
در آنس��وی می��دان و در زمینبازی حری��ف ،ماجرا اما متفاوت اس��ت.
رئیسجمهور آمریکا که مطلوبترین مهره صهیونیستها در طول حداقل
 4دهه گذش��ته به ش��مار میآید ،در حال حاضر در داخل کشورش با سه
پرونده س��نگین اخالقی ،مالی و امنیتی روبهروست و در سیاست خارجی
نیز از ابتدای کار ،هر روز به دنبال تنشآفرینی بوده اس��ت .رفتارهای دن
کیشوتی ترامپ مانند تعارض با ساختار ناتو ،خروج از پیمان اقلیمی پاریس،
لغو مجوز ورود اتباع  7کشور مسلمان به آمریکا ،بکار بردن تعابیر زشت برای
مهاجرین از قبیل حیوان و  ،...جنگ اقتصادی با چین و اروپا بر سر افزایش
تعرفه گمرکی ،خروج از برجام و باالخره ،انتقال س��فارت آمریکا از تلآویو
به قدس که مغایر با تمام مقررات بینالمللی ،چه مصوبات شورای امنیت و
چه قطعنامههای مجمع عمومی است ،همه و همه ،بیانگر فروپاشی ابهت
آمریکا و زوال صهیونیستهاست ،چراکه اسرائیل به آمریکا تکیه دارد و هر
چه آمریکا ناتوانتر ش��ود ،اثر مستقیم آن بر موجودیت و امنیت رژیم جعلی
اسرائیل ،بالفاصله مشاهده خواهد شد.
ازاینرو ،سیاس��تهای ناکارآمد آمریکا را با نگاهی جامعتر ،باید در امتداد
ضعفهای درونی و بیرونی واشنگتن بدانیم و مهمتر اینکه سیاستمداران
کاخ سفید ،همگی در عاجز ماندن از حلوفصل مسئله فلسطین ،از یکدیگر
ارث بردهان��د ! بهعنوان نمونه ،تصمیم ترامپ برای رس��میت بخش��ی به
پایتخت خودخوانده صهیونیستها در قدس ،برای تقویت نقش و کارکرد
رژیم صهیونیس��تی در منطقه عربی  -اسالمی بهعنوان رأس حربه پروژه
اس��تعماری غرب دنبال ش��د و تالش گردید تا س��یطره غرب بر منطقه و
وابستگی سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خاورمیانه به برنامههای غربی ادامه
پیدا کند .اما نتیجهای که عاید شد ،این بود که ترامپ با این اقدام ،تالشهای
صوری واشنگتن در جهت دستیابی به سازش موهوم را از بین برد ،به نقش
نیمبند آمریکا در مناس��بات بین فلسطین و رژیم صهیونیستی پایان داد و
بهاینترتیب ،کارکرد مثلث آمریکا ،رژیم صهیونیستی و دولتهای مرتجع
که از س��وی تلآویو و واش��نگتن« ،معتدل» خوانده میش��دند! به پایان
رس��ید .این تصمیم از سوی دیگر ،حامیان روند عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیستی را نیز به دردس��ر انداخت و مشکالت عدیدهای را برای ادامه
فعالیتهای آنها در این عرصه ایجاد کرد.
این نکته نیز حائز اهمیت است که آنچه ترامپ در محاسباتش لحاظ نکرده
بود ،موج واکنش افکار عمومی در محکومیت این اقدام و راهاندازی انتفاضه
بازگشت فلسطینیها بود؛ عالوه بر اینکه جبهه آمریکایی -صهیونیستی از
واکنشساختارهایمحورمقاومتنسبتبهایناقدامتجاوزطلبانهنیزشوکه
شده است .بنابراین ،در سایه واکنشهای مردمی بهویژه در روند آغاز انتفاضه
جدید در داخل فلسطین اشغالی ،محاسبات راهبردی آمریکا بار دیگر اشتباه از
آبدرآمدوفرصتیکهترامپبهدنبالگرفتنماهیازآبگلآلودمنطقهبرای
خود بود ،به تهدیدی تازه برای واشنگتن – تلآویو تبدیلشده است .تحلیل
«سیدحسننصراهلل»،دبیرکلحزباهلللبناندراینخصوصخواندنیاست:
«محور مقاومت پیروزی خود را در سوریه و عراق به دست آورده و خود را آماده
میکندتا به مرحلهای جدید منتقل شود که محور آن فلسطین و قدس خواهد
ب��ود ...محور مقاومت در دفاع از خود و خروج پیروزمندانه از جنگ دفاعی ،به
سمت مأموریتی حرکت خواهد کرد که اساس ًا برای آن به وجود آمده است و
این مأموریت همان فلسطین است ».مأموریتی که چیزی تا اتمام آن نمانده
و به تعبیر رهبر حکیم انقالب« ،آمریکا و اذناب آمریکا و کوچکتر از آمریکا
و بزرگتر از آمریکا هم در قبال حقیقت و سنت الهی در مورد فلسطین هیچ
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رییس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری مشترک با کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا:

نمیتوانند ایران را متوقف کنند

علیاکبر صالحی با اشاره به خروج آمریکا از برجام ،گفت:
این اقدام آمریکا حاکی از برداش�ت صحیح مس�ئوالن
یتوان به آمری�کا اعتماد کرد ولی
ارش�د نظام بود که نم 
بدانند نمیتوانند مارا متوقف کنند.
رییس س��ازمان انرژی اتمی روز گذش��ته پس از مذاکرات با هیاتی از
اتحادیه اروپا به سرپرستی «کانیته» کمیسیونر انرژی آن اتحادیه در
جمع خبرنگاران ،گفت :آن موقع اگر به کسی مسموع نبود امروز برای
کل جهان مسموع شده اس��ت که آمریکا کشور قابل اتکا و اعتماد در
توافقهای بینالمللی نیست .وی افزود :ایران همچنان که در  40سال
گذشته روی پای خود ایستاده است و با وجود محدودیتها پیشرفت
کرده است از این به بعد هم با هر مانعی میتواند با سهولت روبرو شود
ش رو روشن و تابناک است .صالحی با اشاره به دیدارش
و یقینا آینده پی 
با کمیسیونر انرژی اروپا ،گفت :به طور کامل برای ما اقداماتی که اروپا
درصدد انجام آن بعد از خروج آمریکا از برجام اس��ت را تشریح کردند.
به ویژه در رابطه با مقررات مسدودسازی که قرار است توسط اتحادیه
اروپا احیا شود.
رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :البته تا زمانی که قول و قرارها
محقق و عملیاتی نش��ود ما به طور ق��وی نمیتوانیم صحبت کنیم.
امیدواریم در آینده نزدیک هر چه پیش میرویم شاهد عملیاتی شدن
این قول و قرارها باشیم .وی ادامه داد :اقتدار و جایگاه ایران به گونهای
است که نمیتوانند به س��هولت به ایران فشار وارد آورند .امروز ایران
در وضعیتی مقتدرانهتر از گذشته قرار دارد و ملت ایران یقین بداند که
با قوت و قدرت بدون هیچ نگرانی راه پیش��رفت را طی خواهیم کرد و
مشکل جدی وجود ندارد؛ ش��اید گاهی این اختاللها کندی در روند
ایجاد کند اما نمیتوانند ما را متوقف کنند.
ایران باید از برجام منتفع شود
کمیسیونر انرژی اروپا هم در این نشست خبری مشترک ،گفت :برای
اتحادیه اروپا توافقنامه هس��تهای با ایران از اهمیت خاصی برخوردار
است چراکه این توافق هم برای صلح منطقه و هم برای صلح جهانی
حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه خ��روج آمریکا از برجام تاثیری در روند ادامه اجرای
برجام نخواهد داشت ،تصریح کرد :ما همچنان میخواهیم با ادامه روند
اجرایی شدن برجام همکاریهای اقتصادی خود را با ایران ادامه دهیم
و معتقدیم منافع اقتصادی برجام ه��م برای ما و هم برای ملت ایران
خواهد بود و به همین دلیل است که کمیسیون انرژی اروپا ساختارهایی
را برای تسهیل دستیابی به این اهداف برنامهریزی کرده است.
کانتینه اضافه کرد :ما به عنوان اتحادیه اروپا تالش میکنیم تحریمها و
یا فشارهایی که از جانب آمریکا علیه شرکتهای اروپایی وضع میشود
را خنثی کنیم .هدف ما این است که همکاریهای اقتصادی میان ایران
و اتحادیه اروپا را از طریق کانالهای قانونی تنظیم و پیگیری کنیم زیرا
معتقدیم ایران و اروپا باید از برجام نفع ببرند .وی همچنین تصریح کرد:
بار دیگر اعالم می کنیم اتحادیه اروپا در برابر فشارها و خواسته های
آمریکا از اروپا در خصوص برجام خواهد ایستاد.
«گونتر اوتینگر» کمیس��ر بودجه اتحادیه اروپا نیز روز گذش��ته طی
گفتوگویی اظهار داش��ت :برغم خروج آمریکا از توافق هس��تهای با

ایران خواهان تداوم حفظ این توافق هس��تیم .وی در ادامه با اش��اره
به اع�لام رییسجمهور آمریکا مبنی بر تش��دید تحری��م علیه ایران
گفت :ما خواهان تداوم مناس��بات خود با ایران بوده و در تالش��یم تا
به همکاریهای اقتص��ادی خود در زمینههای ص��ادرات ،واردات و
انرژی ادامه دهیم.
اوتینگ��ر همچنین با بیان اینک��ه آمریکا اعالم کرده تا کش��ورهای
همکاری کننده اقتصادی با ایران نیز مورد تحریمهای واشنگتن قرار
میگیرند ،تاکید کرد :ما به زودی یک سرمایهگذاری بانکی را در ایران
امتحان خواهیم کرد ،بدون توجه به تهدید اعمال تحریمها .همچنین
کمیسیون اروپا حواله مستقیم پول به بانک مرکزی ایران برای مقابله
با تحریمهای آمریکا را پیش��نهاد کرد .یک مقام اتحادیه اروپا اعالم
کرد کمیسیون اروپا پیشنهاد میکند دولتهای اروپایی برای اجتناب
از مجازاتهای آمریکا نقل و انتقاالت مالی خود را مس��تقیما با بانک
مرکزی ایران انجام دهند.
به گفته این مقام ارش��د ،این اقدام که برای کنار گذاش��تن نظام مالی
آمریکا است به شرکتهای اروپایی اجازه میدهد تا پول صادرات نفت
ایران را بپردازند و سرمایه ایران در اروپا را به این کشور برگردانند ،البته
هنوز باید درباره جزئیات این طرح کار شود.
در ادام��ه اظهارنظره��ا درخصوص هم��کاری ایران و اروپ��ا درباره
برجام ،بهروز کمالوندی س��خنگوی س��ازمان ان��رژی اتمی هم در
جمع خبرنگاران ،گف��ت :اروپاییها مکانیزمهایی را ب��رای مقابله با
تحریمهای آمریکا در نظر گرفتند که این مکانیزمها تا هشت آگوست
که تحریمهای آمریکا شروع به اجرایی شدن میکند ،باید برقرار شود.
کمالوندی ادامه داد :طرف اروپایی درصدد است کانال بانکی فراهم کند
ک��ه تامین مالی و نقل و انتقاالت مالی میان ایران و اروپا از این طریق
انجام شود« .فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
نیز در بیانیهای خاطرنش��ان کرد این اتحادی��ه تدابیری را برای حفظ
برجام ارائه کرده اس��ت .در بیانیه موگرینی آمده اس��ت :اتحادیه اروپا
در ح��ال عمل متحد و فوری برای حفظ برنامه جامع اقدام مش��ترک

راه خروج از مشکالت اقتصادی
اعتماد به بیگانه نیست

هیات عالی نظارت مجمع تش��خیص مصلحت
نظام روز گذش��ته به ریاست دبیر مجمع تشکیل
جلسه داد.
محس��ن رضایی با اش��اره به تصوی��ب اولویت
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،هدف از این نظارت راهبردی را کمک
به تحقق سیاست های محوری اقتصاد مقاومتی
دانس��ت و گفت :در ماجرای بدعه��دی آمریکا و
خروجش از برجام بار دیگر بر همگان اثبات ش��د
که راه خروج از مش��کالت اقتص��ادی اعتماد به
بیگانگان نیس��ت ،و باید در هر ش��رایطی با تکیه
بر توان داخلی ،برای مقاوم سازی اقتصاد کشور
اقدامات جدی انجام شود.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه داد:
اتفاق نظر همه جناحهای سیاسی بر لزوم تالش

برای تحقق سیاس��تهای تحولآفرین اقتصاد
مقاومتی ظرفیت بزرگی است .در شرایط موجود
با بس��یج همه ظرفیت های مل��ی ،میتوان امور
اقتصادی را سامان بخش��ید و این مهم با تحقق
اقتصاد مقاومتی قابل دستیابی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،وی افزود :هیات
عالی نظارت مجمع ،بر اساس خواست جدی مقام
معظم رهبری ،مبنی بر نظارت بر حس��ن اجرای
سیاستهای کلی نظام ،بر آن است تا در قدم اول
با بررسی و نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای
کل��ی اقتصاد مقاومت��ی و می��زان تحقق اهداف
مورد نظر در بازه ۵ساله از زمان تصویب تاکنون،
ت برطرف کردن ریشهای
گامهای موثری در جه 
مشکالت اقتصادی برداشته شود.
تصوی�ب بندهای�ی از آیی�ن نام�ه
نظارت مجمع تشخیص
همچنین در جلس��ه کمیس��یون خ��اص مجمع
تشخیص مصلحت ،بندهای دیگری از آییننامه
نظارت مجمع به تصویب رس��ید ت��ا پس از تایید
نهایی مالکعمل هیات عالی قرار گیرد.

است و گامهایی که توس��ط کمیسیون اروپا برداشته شدند تأییدی بر
این تعهد هستند.
بازی اروپایی ها
علیرغ��م موضع ظاه��را قاطع مقام��ات اروپایی در حف��ظ برجام و
همکاری اقتصادی با کش��ورمان ،خبرهایی مبن��ی بر خروج برخی از
ش��رکتهای بزرگ و چندملیتی اروپایی از ایران به گوش میرس��د.
خروج شرکتهای بزرگی چون توتال ،انی ،زیمنس ،ایرباس ،دنیلی،
مرس��ک ،ساگا ،آلیانتس و ...از ایران خبرهایی است که تاثیر آمریکا را
بر اروپا بهرخ میکشد.
در همی��ن رابط��ه« ،دیزی بان��ک» آلمان که دفتر مرک��زی آن در
فرانکفورت اس��ت ،از تعلیق تبادالت مالی خود با ایران از اول جوالی
خبر داد .س��خنگوی این بانک آلمانی ادعا ک��رد :ما تبادالت پرداخت
خارجیم��ان مرتبط با ایران را از اول ج��والی به صورت کامل تعلیق
خواهیم کرد .شرکت «پیجینیگ» لهستان هم اعالم کرد :یک پروژه
گازی خود با ایران را به دلیل ریسک تحریمهای آمریکا ،به حالت تعلیق
درآورده است« .ماجیج وژنیاک» قائم مقام این شرکت لهستانی مدعی
ش��د :ما کار زیادی نمیتوانیم در ارتباط با قراردادمان در ایران بکنیم.
در هر لحظه امکان اعمال تحریمهای (آمریکا) وجود دارد و هیچ کس
نمیخواهد ریسک کند .همچنین یک شرکت فرانسوی دیگر اعالم
کرده که در ماه نوامبر و پایان مهلت  180روزه بازگش��ت تحریمهای
ایران توسط آمریکا ،به فعالیت در ایران پایان خواهد داد.
ت برق چندملیتی «اینژی» که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس
شرک 
قرار دارد روز جمعه اعالم کرد تا ماه نوامبر به قراردادهای مهندس��ی
خود در ایران خاتمه میدهد.
به گ��زارش فارس« ،آنگال مرکل» صدراعظم آلم��ان پس از دیدار با
«والدیمیر پوتین» رییسجمهور روسیه ،در نشستی خبری ادعا کرد:
ضروری است که به مذاکرات با ایران که برنامه موشک بالستیک این
کشور را نیز شامل شود ،ادامه بدهیم.

دریادار رستگاری خبر داد

ساخت شبیهساز پدافندی و رهگیری
موشکها در کشور
رییس س�ازمان صنایع دریایی وزارت
دف�اع با بی�ان اینکه در طراح�ی و تولید
انواع شبیهسازهای نظامی و غیرنظامی
خودکف�ا ش�دهایم ،گفت :س�امانههای
شبیهساز پدافندی و رهگیری موشکها
نیز تولید شده است.
دریادار امیر رس��تگاری رییس س��ازمان صنایع
دریایی وزارت دفاع اظهار داش��ت :اکنون قادریم
تمامی شبیهسازهای نظامی و غیرنظامی (هوایی،
دریایی ،زمین��ی ،خودرویی ،ریلی و )...را در داخل
کشور طراحی و تولید کنیم و دیگر نیازی به خارج
از کشور نداریم .این شبیهسازها با ارزش افزوده،
خدمات پ��س از ف��روش و هزینه کمتر توس��ط
س��ازمانهای صنعتی وزارت دفاع و شرکتهای
دانش بنیان در خدمت مش��تریان قرار میگیرد.
وی افزود :بخش کوچکی از تولیدات سازمانهای
وزارت دفاع و ش��رکتهای دانش بنیان در حوزه
شبیهسازها مربوط به بخش نظامی است .در بحث
سیستمهای دریایی شبیهسازهایی توسط سازمان
صنایع دریایی طراحی و تولید شده است .در بحث

پدافندی و رهگیری موش��کها نیز سامانههای
شبیهس��ازی توس��ط س��ازمان صنای��ع هوافضا
طراحی و تولید شده است .رستگاری خاطرنشان
کرد :عالوه بر این توانایی ارائه آموزش مدیریت
نبرد و مدیریت هوشمند در پدافند هوایی و مقابله
با موش��کهای کروز زمین به زمین با استفاده از
شبیهسازها را به نیروهای نظامی داریم.
اهمیت شبیهسازها در توان نظامی
رس��تگاری درخصوص اهمیت شبیهس��ازها بیان
داش��ت :ارتق��ای ت��وان کارب��ران در بکارگی��ری
سامانههای نظامی اهمیت بس��یار زیادی دارد .این
س��امانهها این امکان را به ما میدهند تا کاربران در
ش��رایط مختلف اعم از جوی و محیط پیچیده رزم
آموزش ببینن��د .به گ��زارش خبرگزاریها ،رییس
س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع خاطرنش��ان
کرد :الزم اس��ت ایدهها ،تحقیقات و پژوهشهای
حوزه شبیهس��ازها جمع آوری شود و متخصصین،
محققین،پژوهشگرانوشرکتهایدانشبنیاناین
حوزه شناسایی شوند تا تضارب آرایی بین مشتریان،
فروشندگان و متخصصان شبیهسازها به وجود آید.

روحانی در دیدار با اردوغان تأکید کرد

همکاری ایران و ترکیه برای حل مسئله فلسطین
رییسجمه�وری با تاکید بر ضرورت توس�عه همکاریهای
ایران و ترکیه در زمینه حل و فصل مسائل منطقه بویژه دفاع
از حق�وق ملت مظلوم فلس�طین ،اظهار داش�ت :گس�ترش
رایزنیه�ای تهران-آن�کارا به نفع تقویت ثب�ات در منطقه
است.

حجتاالس�لام حس��ن روحانی رییسجمهوری در حاش��یه اجالس
فوقالعاده سران سازمان همکاری اس�لامی و در دیدار «رجب طیب
اردوغان» رییسجمهور ترکیه ،اظهار داش��ت :برگزاری و استقبال از
این اجالس در شرایط حس��اس منطقه نشان دهنده توجه کشورهای
اس�لامی به موضوع فلسطین اس��ت .وی روابط دوس��تانه و برادرانه
ایران و ترکی��ه در بخشهای مختلف تج��اری ،اقتصادی ،فرهنگی
و سیاس��ی را حائز اهمیت خواند و خاطرنش��ان کرد :تسریع در توسعه
همکاریهای بانکی دو کشور موجب استفاده از ظرفیتها در راستای
گس��ترش مبادالت تجاری فیمابین خواهد بود .روحانی با اش��اره به
خروج یکجانبه آمریکا از برجام ،این اقدام را تخلفی آش��کار از قوانین
بینالمللی دانست و گفت :شاهدیم که اکثر کشورهای دنیا با این اقدام
دولت آمریکا مخالفت کرده و آن را محکوم کردهاند .رییسجمهوری
با تاکید بر ضرورت توسعه همکاریهای ایران و ترکیه در زمینه حل و
فصل مسائل منطقه بویژه دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین ،اظهار
داشت :گسترش رایزنیها و مناس��بات تهران -آنکارا به نفع دوملت و
تقویت ثبات و امنیت در منطقه است.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی
درگذشت حجتاالسالم طباطبایی

رهبر معظم انقالب در پیامی درگذش��ت خطی��ب و معلّم اخالقی
حجتاالسالم حاج سیدمهدی طباطبایی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
درگذش��ت خطیب و معلم اخالقی جناب حجتاالسالم آقای حاج
س��یدمهدی طباطبایی رحمتاهللعلیه را به خاندان گرامی و اخوان
مکرم و همه بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض
میکنم .آن سید بزرگوار در دهها سال از زندگی خویش تالش دینی
مغتنمی در ارشاد معنوی و اخالقی مؤمنین با بهرهگیری از جایگاه
منبر و مح��راب برعهده گرفته بودن��د و در عرصههای انقالب نیز
با حضور در مجلس ش��ورای اس�لامی در برههای از زمان ،به این
وظیفهی خطیر اش��تغال داش��تند .از خداوند متعال شمول رحمت
و مغفرت��ش را برای آن مرحوم و صبر و تس�ّل�اّ ب��رای بازماندگان
مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
 ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۷

گزیده ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دبیر مجم�ع تش�خیص مصلحت نظام
گف�ت :در ماج�رای بدعه�دی آمریکا و
خروجش از برجام ب�ار دیگر بر همگان
اثبات ش�د ک�ه راه خروج از مش�کالت
اقتصادی اعتماد به بیگانگان نیست.

خبر

رییسجمهور ترکیه نیز در این دیدار با تقدیر از حضور تاثیرگذار هیات
ایرانی در اجالس فوقالعاده س��ران سازمان همکاری اسالمی ،اظهار
داشت :مسووالن دو کشور تالشهای مثبتی در راستای توسعه روابط و
همکاریهای فیمابین انجام دادهاند که باید این تالشها بیش از پیش
گسترش یابد .اردوغان رایزنی و همکاری ایران و ترکیه در زمینه مسائل
منطقهای و تالش در راستای توس��عه ثبات و امنیت در منطقه را حائز
اهمیت برشمرد و افزود :بسیاری از اقدامات دولت آمریکا مانند خروج
یکجانبه آنها از برجام و انتقال پایتختشان به قدس شریف برای سایر
کشورهای جهان مشروع و قابل قبول نیست و اگر در برابر این اقدامات
آنها ایستادگی کنیم ،به نتیجه مناسب خواهیم رسید.
اشغال فلسطین تهدید جهان اسالم است
روحانی همچنین طی سخنانی در نشس��ت فوقالعاده سران سازمان
همکاری اسالمی در استانبول ،از همه مسلمانان و دولتهای اسالمی
خواست با وحدت در عمل و همکاری و همراهی در ساختن منطقهای
قویتر و پایدارتر ،و دوری از منازعات بیهوده و فرس��اینده ،زمینه پایان
اشغالگری را فراهم ساخته و منطقه پهناور خاورمیانه و آسیای غربی را
یکبار دیگر به مکان همزیستی ادیان ابراهیمی تبدیل کنند .وی افزود:
اگر رژیم صهیونیستی در احاطه کشورهای توسعه یافته و مردم ساالر
قرار گیرد و با یک امت متحد مواجه باشد ،هرگز نخواهد توانست چنین
آسوده خاطر به جنایات خود ادامه دهد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاس��تجمهوری ،روحانی در بخش

دیگری از سخنانش ،تأکید کرد :امت اسالمی همانند ید واحده ،در مقابله
با بزرگترین تهدید جهان اسالم یعنی اشغال سرزمین فلسطین توسط
کیان صهیونیستی قد برافراشتهاست .وی ادامه داد :امروز ما به سوگ
آخرین پرده از جنایات هفتادساله نس��ل کشی بیگناهان در فلسطین
نشستهایم .صهیونیستهای جنایتکار در مقابل چشم اشکبار جهانیان؛
با پایمال کردن کرامت انسانی و تحقیر همه ارزشها ،جامعه جهانی را به
مبارزه طلبیدهاند .در حالی که صدها هزار بیگناه از ابتداییترین حقوق
انسانی محرومند ،رژیم صهیونیستی ،نظام آپارتاید و قومگرای خود را
به دروغ ،دموکراسی معرفی کرده و افراطیگری مذهبی حاکم بر خود
را سکوالریسم مینامد و اندوهبارتر آنکه برخی کشورهای غربی نیز،
تجاوزهای اشغالگران را توجیه میکنند.
ابالغ  2قانون مصوب مجلس برای اجرا
رییس جمهور همچنین  2قانون مصوب مجلس ش��ورای اسالمی را
برای اجرا به وزارتخانه ه��ای «تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» و «نیرو»
ابالغ کرد .بر این اس��اس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون
اساسی جمهوری اس�لامی ایران ،رییسجمهوری "قانون تفسیر بند
(الف) تبصره ( )2ماده ( )76قان��ون تامین اجتماعی اصالحی مصوب
" 1380/7/14را جه��ت اجرا به وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی و
"قانون موافقتنامه هم��کاری بین دولت جمهوری اس�لامی ایران و
دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای
جریانی بر روی رودخانه ارس" را به وزارت نیرو ابالغ کرد.

اروپا در تهدید ایران با آمریکا
همراه نمیشود

خبرگزاری فرانسه در گزارشی
نوشت که واش��نگتن در صدد
اس��ت بعد از خ��روج از برجام،
«ائتالفی» را ب��رای مقابله با
آنچه که «تهدی��دات» ایران
خوانده است ،تشکیل دهد اما
قصد کشورهای اروپایی برای
حفظ برج��ام احتما ًال این تالش آمری��کا را خنثی میکند« .برایان
هوک» مدیر برنامهریزی سیاس��ی وزارت خارجه آمریکا میگوید،
«مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا روز دوش��نبه هفته جاری،
«یک نقشه راه دیپلماتیک» جدید برای ایران را مطرح خواهد کرد
که در آن چگونگ��ی برنامهریزی آمریکا برای «رس��یدگی به کل
تهدیدات ایران» ارائه میشود .یکی از مقامات اروپایی در اینباره به
خبرگزاری فرانسه گفت :ما منتظر مشاهده جزئیات بیشتر هستیم.
وی همچنین هشدار داد :اما اگر مسئله ایجاد یک ائتالف برای تغییر
نظام در ایران مطرح باشد ،اروپاییها موافقت نخواهند کرد.

تکذیب سرقت اسناد و مدارک
ایران در الهه

مرکز امور حقوقی بینالمللی
نه��اد ریاس��تجمهوری در
اطالعیهای س��رقت اس��ناد و
مدارک شعبه الهه را تکذیب
ک��رد .در این اطالعیه تصریح
شده است :در بامداد چهارشنبه
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بخشی از ساختمان اجاری محل استقرار شعبه الهه ،مورد سرقت
قرار گرفته و کمی بیش از یکصدهزار یورو که برای امور جاری شعبه
مورد استفاده بوده ،به س��رقت رفته است اما سارق یا سارقان کار را
ناتمام رها کرده و با به جاگذاشتن مقداری از وسایل خود و مقداری
از وجوه س��رقتی ،محل را ترک کردهاند .ای��ن اطالعیه میافزاید:
مسئوالن شعبه بالفاصله پس از اطالع ،مراتب را به پلیس گزارش
کردن��د و ماموران پلیس ه��م در محل حضور یافتند و با بررس��ی
تخصصی و فنی محل و آثار به جا مانده از سارقین ،گزارشهای الزم
را تهی��ه کردند و نتیجه را اع�لام خواهند کرد .به گ��زارش پایگاه
اطالعرسانی ریاس��تجمهوری ،این اطالعیه میافزاید :به موجب
بررسیهایی که تاکنون انجام شده بخش بایگانی و اسناد و مدارک
شعبه و نیز رایانههای آن مورد سرقت و دستبرد قرار نگرفته است و
اخباری که در بعضی س��ایتها در این زمینه منتشر شده مطابق با
واقع نیست.

امضای توافقنامه تجارت ترجیحی
با اوراسیا

توافقنام��ه ترجیحات تجاری
ای��ران ب��ا کش��ورهای عضو
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا با
حضور محمد ش��ریعتمداری
وزی��ر صنعت به امضا رس��ید.
تیگ��ران سرکیس��یان رییس
هیأت کمیس��یون اقتصادی
اوراسیا در اینباره گفت :فعال توافقنامه موقت به امضا رسیده است،
اما در طول سه سال آینده کشورها باید به یک توافق جامع برسند.
در توافق نهایی برای طیف گستردهای از کاالهای وارداتی ،کاهش
یا حذف ع��وارض گمرکی در نظر گرفته ش��ده اس��ت .وی افزود:
بالفاصله پس از این موافقتنامه ،طرفین میتوانند در پرداختهای
گمرکی وارداتی صرفهجویی کنند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
این فهرس��ت برای اتحادیه اقتصادی اوراس��یا ش��امل گوشت و
محصوالت چربی ،انواع خاصی از شیرینی و شکالت ،محصوالت
آرایشی ،انواع تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است و ایران مزایای
تعرف��های را برای لیس��ت گس��تردهای از محص��والت غذایی -
س��بزیجات ،میوهها ،میوههای خشک و مواد س��اختمانی دریافت
خواهد کرد.

تسریع درتدوین تاریخ شفاهی
فرماندهان جنگ ضروری است

سرلشکر محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران به
هم��راه معاونی��ن هماهنگ
کننده ،اجرایی ،طرح و برنامه و
بودجه و مالی س��پاه ب ه منظور
بررس��ی فعالیته��ای مرکز
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس،
در این مرکز حضور یافتند .جعفری در این بازدید ،بر سرعت بخشیدن
به تدوین تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ بر پایه اسناد موجود مرکز
با رویکرد ایجاد زمینه برای توس��عه ادبیات پایداری و معارف دفاع
مقدس ب ه منظور اس��تفاده عموم و اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
وی همچنین تس��ریع در احیای منابع و اسناد منحصربهفرد مرکز
اس��ناد و تحقیق��ات دفاع مق��دس و فراه��م کردن زمین��ه برای
بهرهبرداری مناس��ب از این اسناد توسط پژوهشگران ،هنرمندان و
ش از
نویسندگان کش��ور را خواستار شد .به گزارش مهر ،استفاده بی 
پیش از ظرفیتهای نویسندگان برای تولید آثار فاخر در ابعاد مختلف
دفاع مقدس از نکاتی بود که در این جلسه بر آنها تأکید شد.

