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تکذیب همه شایعات استعفای
رئیس جمهور تا !1400

هادی محمدی – علی ربیعی سخنگوی دولت
که دو روز قبل در توئیتی شایعه استعفای رئیس
جمهور را تکذیب کــرده بــود ،روز گذشته در
جمع خبرنگاران حــوزه دولــت بــار دیگر ضمن
تایید توئیت روز قبل خــود حــرف جدیدی هم
زد و گفت :پیشاپیش تا مــرداد  1400هرگونه
شایعه استعفای رئیس دولت دوازدهم را تکذیب
مــی کــنــم .وی همچنین ضمن اعـــام تشکر
دولت از مردم که با وجود سرما و بارش برف در
راهپیمایی  22بهمن حاضر شدند  ،با اشاره به
اظهارات رئیسجمهور درباره جمهوریت در روز
 22بهمن خاطرنشان کرد :ما که جمهوریت نو
نداریم .ماهمانجمهوریتیرامیخواهیمکهامام
خمینی(ره) درباره آن گفتند ،نه یک کلمه بیشتر
و نه یک کلمه کمتر؛ یعنی جمهوریتی که اساس
آن رای آزادانه مردم باشد .هرجا که صندوق ها
پایههایتغییرباشند،ثباتایجادمیشود.نظامما
همصندوقمحوربود هومابایدبهصندوقهاوفادار
باشیم ،زیرا صندوق ها ،ثبات و پیشرفت کشور را
تامین میکنند .در هر جامعهای مردم از صندوق
ناامیدشوند،آنجامعهرویخوشنمیبیند.خود
انقالب ما یک انتخاب مردم بود و 40سال نظام ما
مبتنی بر صندوق رای بوده است.

چهره ها و گفته ها

نوبت پاسخگویی مسئوالن است
ســیــد مــرتــضــی نــبــوی عــضــو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :مــردم وظیفه خــود را با
حضور حداکثری در راهپیمایی یوم ا ...بیست
و دوم بهمن انجام دادند و حاال نوبت شفافیت و
پاسخ گویی مسئوالن است .اصرار بر رفع مسائل
و مشکالت کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی
شاید مهم ترین بخش مطالبات مــردم و بیانیه
پایانی راهپیمایی ۲۲
بهمن امسال نسبت
به مسئوالن بود/.
ایسنا

حضور همدالنه
معصومه ابــتــکــار مــعــاون رئــیـسجــمــهــور و از
چهرههای اصالحطلب دولت دوازدهــم اظهار
کرد :در برخی حوزهها کم و بیش کاندیدایی برای
ما باقی نمانده و با کمبود چهره مواجه هستیم اما
این اتفاق به معنای تحریم انتخابات نیست.با این
حــال ما راهــی جز انتخابات
نداریم .مسیری جز حضور
و مشارکت در انتخابات
نداریم .پیام ما حضور
همدالنه است.

ایران تحت هیچ فشاری تصمیم
نمی گیرد
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انــرژی اتمی
ایران در دیدار با رافائل گروسی مدیرکل جدید
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی تاکید کرد که
ایــران اهــل مــذاکــره و منطق
است اما تحت هیچ فشاری
تصمیم نخواهد گرفت/.
ایرنا
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گزارش خبری

تراکنش ناچیز و نمایشی
در اینستکس

امروزسرداراسماعیلقاآنیدرمراسمچهلمسردارشهیدسلیمانی،وصیتنامهشهیدراقرائتمیکند
وصیت نامه ای که تاکنون چیزی از آن منتشر
نشده اما دیــروز در فضای مجازی جمالتی
منتسب به آن باز نشر می شد با این مضمون:
«امروز قرارگاه حسین بن علی ،ایران است.
بدانید جمهوری اسالمی و این حرم اگر ماند،
دیگر حرم ها می مانند.
اگر دشمن ،این حرم را از بین برد ،حرمی
باقی نمی ماند ،نه حرم ابراهیمی و نه حرم
مــحــمــدی(ص) ».ق ــرار اســت امـــروز ســردار
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و
جانشین حاج قاسم فرازهایی از وصیت نامه
این شهید عزیز را قرائت کند.
وصیت نامه ای که گفته می شود برای همه
مردم ایران و حتی منطقه نوشته شده است.
در همین زمینه ،شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی در پیامی از مــردم بــرای حضور در
مـراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی
دعوت کرد.
به گــزارش ایسنا براساس این پیام ،مراسم
اربـعیــن ســـردار ســرافــراز ســپاه اســالم و
فــرمـانـدۀ مـحبــوب د لها،سـپهبـد شــهیـد
حـــاج قاســـم سـلیـمـانـی و مـجــاهــد
فـیسـبیـلا ...ســردار ابـومهــدی المـهنـدس

چهل شبانه روز فــراق و غــم و یــک اربعین
دلتنگی گذشت اما داغ شهادت ناجوانمردانه
حاج قاسم سلیمانی هنوز بر دل ها نشسته
است؛ او که خود بانی امنیت و عامل امنیت
راهپیمایی تاریخ ساز اربعین بود و هنوز در
جای جای شهرها و روستاها ،پشت شیشه
خودروها و مغازه ها تصاویرش آرامش دهنده
دل هاست.
تصاویری که با لبخندی ماندگار به چشمها
خــیــره شــده اســت و گــویــی همه را بــه خود
میخواند .کسی فقدان او را باور ندارد ،این
را می شود در البه الی حرف های ایرانیان و
در پست ها و استوری ها و توئیت های کاربران
شبکه های اجتماعی به وضوح دید.
هنوز تصور می کنیم او جایی در حوالی ایران
مشغول دفــاع از وطــن اســت ،که هست ،که
خون او تا همین حاال عرصه را بر دشمنان تنگ
تر کرده است و آن ها را به کارزار می طلبد و
تا پای اخراج آخرین آمریکایی از منطقه آرام
نخواهد گرفت .امــروز و پس از گذشت 40
روز از شهادت این سردار آسمانی ایران و این
مدافع حرم و وطن ،در اربعین او قرار است
وصیت نامه این شهید بزرگوار خوانده شود.

و یـاران وفـادارش ،هــمزمان بـا اذان و اقـــامۀ
نمــاز جمــاعت مغــرب و عشــای پنــجشــنبــه
شــب  24بـهمن مــاه ( ۹۸امشب) در مصـالی
بـــزرگ حضــرت امــام خـمیـنـی(رحمت ا...
علیه) تــهـران با حضور ملـت قـدرشــناس و
فـهـیـم و خانواده های معظم شهدا ،جانبازان،
رزمندگان و مســئوالن عالی رتبه کشـوری و
لشـکری بـرگـزار خـواهد شـد.

خبر مرتبط

تشکیل ستاد سردار سلیمانی در وزارت خارجه
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پیگیریهای انجام شده در پی ترور سردار سلیمانی
گفت :بعد از ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی ستاد ویژهای به نام «ستاد سردار سلیمانی»
در وزارت خارجه تشکیل شده و همه نهادهای مرتبط در خارج از وزارت خارجه نیز در آن
دخیل هستند .به گزارش فارس ،سید عباس موسوی افزود :این ستاد به ریاست «صادق
خرازی» مشاور وزیرخارجه فعالیتش را آغاز کرده و در وزارت خارجه تشکیلجلسهمیدهدو
محلی نیز در وزارت خارجه برای این ستاد در نظر گرفته شده است .وی اضافه کرد :این ستاد
دارایکمیتههایمختلفیاستازجملهکمیت هحقوقیکهاولینجلسهکمیتهحقوقیهفته
گذشتهباحضورحقوقدانانبرجستهکشورتشکیلشد.دراینجلسهابعادمختلفحقوقی
موضوع از جمله مسئولیت ،عامالن این اقدام تروریستی و  ...مورد بررسی قرار گرفته تا از
طریق محاکم داخلی و بینالمللی پیگیریهای الزم در این زمینه انجام شود.

افشاگری جدید درباره کمک های اطالعاتیآمریکا به صدام درجنگ  8ساله
هواپیماهایآواکسمستقردرریاضجمعآوری
و عرصه نبرد را برای نیروهای صدام روشن می
کردند .به گزارش ایرنا ،این اطالعات تحقیق
مشترکی است که توسط روزنامه آمریکایی
«واشنگتن پست» و تلویزیون «زد دی اف» آلمان
انجام شده است .البته این تحقیقات را مجله
آلمانی«فوکوس»آغازکرد.ایننشریهبهاستناد
جزئیات یک کتاب ،به سرنخهایی دست یافت
که نشان میداد سازمانهای اطالعاتی آمریکا
و آلمان غربی با استفاده از فناوری رمزگذاری
که توسط یک شرکت سوئیسی تولید میشد،
موفق میشدند پیامهای رمــزگــذاری شده
دیگر کشورها را بخوانند .در افشاگری دیروز
آمــده است که دولــت آمریکا در دوران رونالد

بر اساس تحقیقات مشترک برخی رسانههای
غربی ،سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
و ســازمــان اطالعاتی آلــمــان ،دههها به طور
مخفیانهصاحبیکیازبزرگترینشرکتهای
تولید تجهیزات رمزگذاری بودهاند و مکالمات
بسیاریازکشورهارازیرنظرداشتهاند .ازجمله
در جنگ تحمیلی صدام علیه ایران ،براساس
این گزارش ،آمریکایی ها حدود  19هزار پیام
ایران را به همین روش بازخوانی کرده اند .این
موضوع یادآور پیوند ماهواره ای بلند مدت رژیم
صدام و آمریکا در دوره جنگ هشت ساله است
که از جمله درباره تحرکات نیروی هوایی ایران
اطالعات با ارزشی در اختیار ارتش عراق قرار
میگرفت.آمریکاییهاایناطالعاتراازطریق

اخبار

نشست خبری رئیس جمهور یک شنبه هفته آینده برگزار می شود
ایرنا -معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر
رئیس جمهوری اعالم کرد :نشست خبری
رئیس جمهور روز یک شنبه هفته آینده با
حضور رسانه های داخلی و بین المللی برگزار
میشود.
علیرضا معزی این خبر را در حساب کاربری
خود در توئیتر اعالم کرد.به گفته معزی قرار

است سخنان رئیس جمهور از شبکههای
بین المللی خبر ،یک سیما ،پرس تی وی،
العالم ،جام جم و رادیو سراسری به طور زنده
و مستقیم پخش شود.آخرین و سیزدهمین
نشست خبری حجت االسالم روحانی رئیس
جمهور با حضور رسانههای داخلی و خارجی
 ۲۲مهرماه امسال برگزار شد.

تکذیب خبر شلیک موشک از کرمانشاه در شامگاه سه شنبه
باشـگاه خبرنـگاران  -یـک منبـع آگاه در
نیـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران  ،خبـر
شـلیک موشـک از سـوی ایـران بـه طـرف
هـدف نامشـخص در شـامگاه سـه شـنبه را
تکذیـب کـرد و گفـت :نیـروی هوافضـای
سـپاه پاسـداران هیـچ عملیاتـی نداشـته و
هیـچ موشـکی در سـه شـنبه گذشـته شـلیک

نشـده اسـت.
بر اساس این گزارش روزسه شنبه گذشته
برخی منابع خبری از شلیک موشک به
سوی اهدافی نامشخص از غرب کشور خبر
دادند و تعداد آن را دو فروند اعالم کردند؛
این منابع محل شلیک را حوالی کرمانشاه
اعالم کردند.

نیویورک تایمز :اینستکس نماد ناکامی
اروپا در استقالل یافتن از آمریکاست

ریگان با استفاده از همین دستگاهها دست
داشتن دولت معمر قذافی ،رهبر لیبی را در
بمبگذاری در یک باشگاه شبانه تفریحی
در آلمان غربی در سال  ۱۹۸۶کشف کرد.
ایــران بعد از این حادثه به امنیت استفاده از
دستگاههای رمــزنــگــاری شرکت سوئیسی
شک کرده بود .درایــن گــزارش آمده است که
بیش از نیم قرن ،دولتها در سراسر جهان به
یک شرکت واحد اعتماد کردند تا ارتباطات
مــامــوران امنیتی ،ســربــازان و دیپلماتهای
خــود را مخفی نگه دارنــد .شرکت سوئیسی
کریپتو ای جی نخستین قرارداد خود را در طول
جنگ جهانی دوم بــرای ســربــازان آمریکایی
منعقد کرد و در طول چند دهه به سازنده اصلی

دستگاههای رمزنگاری تبدیل شد .این شرکت
سوئیسی در قرن  21میلیونها دالر تجهیزات
به بیش از  ۱۲۰کشور جهان فروخت .البته
اکنون افشاشده که شرکت کریپتو ،تجهیزات
رمزگذاری پیامها را به کشورهای دیگر فروخته
بــود و ایــن فــنــاوری در واقــع بــه سازمانهای
اطالعاتی آمریکا و آلمان امکان میداد ،کدها را
شکستهوازمحتوایپیامهایمحرمانهدر۱۲۰
کشور آگاه شوند .بر اساس گزارش واشنگتن
پست دست کم رژیم صهیونیستی ،انگلیس،
سوئد و سوئیس در جریان فعالیتهای این
شرکتکهبه«عملیاتروبیکون»مشهوربودقرار
داشتند یا به آن دسترسی داشتهاند.یک سند
طبقهبندیشدهسیاکهبهدستروزنامهنگاران
رسیده ،این عملیات را کودتای اطالعاتی قرن
نام نهاده است.

نیویورک تایمز در گــزارشــی بــا اش ــاره بــه یک
تراکنش مالی ناچیز در فرایند مالی اروپا برای
ایران نوشت که اینستکس نماد ناکامی اروپا در
استقالل یافتن از آمریکاست.
به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک تایمز ،این
روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت :در مقایسه
با بیانیه آتشین وزیــران خارجه اروپایی هنگام
آغاز به کار اینستکس در سال قبل ،امروز بیانیه
مقامات وزارت خارجه آلمان در تغییری آشکار
سخن از وجــود تنها یــک تراکنش در مرحله
پــردازش در ساز و کار اینستکس میگوید که
ارزش آن نیز چیزی کمتر از یک میلیون یورو
(حدود  15میلیارد تومان!) است.
همچنین آمریکاییها خواستار شفافیت کامل
همین معامله و تطابق کامل آن با نظام تحریمی
خود هستند .این تراکنش که اولین تراکنش
اینستکس نیز محسوب میشود ،یک محموله
پزشکی تولید شده توسط یک شرکت آلمانی
است.
به گفته نیویورک تایمز ،هنوز نام شرکت آلمانی
و همچنین بانک های عامل انجام این تراکنش
ناچیز و نمایشی اعالم نشده است و وارداتی از
ایران که به جای پول آن ،این محموله به ایران
صادر شود نیز اعالم نشده است.
نیویورک تایمز این گــزارش را در یک سالگی
اینستکس منتشر کرده که تاکنون هیچ کارایی
نداشته است .این روزنامه نوشت :در ابتدا قرار
بــود اینستکس ابــزاری بــرای کسب استقالل
راهبردی اروپا از آمریکا باشد اما در نهایت تنها
این مسئله به اثبات رسید که اروپا چقدر تا تحقق
این هدف فاصله دارد.
هــم اکــنــون اینستکس در ساختمان وزارت
دارای ــی فرانسه در شهر پاریس مستقر است
و ریاست آن را یک فرد آلمانی بر عهده دارد.
انگلیس نیز سهامدار این ساز و کار است و برخی
از کشورهای اروپایی برای پیوستن به آن ابراز
تمایل کرده اند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده
است.

