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امام حسن مجتبی(ع) می فرمایند:
ِقون ِ
ِطاع ِت ِه إلى َمرضا ِت ِه.
هر َر
َّ
فيه ب َ
مضان ِمضمارا ِل َخل ِق ِه َفيس َتب َ
َ
إن اَ ...ج َع َل َش َ
خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقهاى براى آفريدگان خود قرار داد تا با اطاعت از دستورهای او ،از يكديگر پيشى بگيرند.
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تازههای مطبوعات
••شهروند  -واقعیتایناستکههیچکسب هطور
دقیق نمیداند چه آسیبی با چه اندازهای در انتظار
اقتصاد دنیاست .تنهااقدامی که کشورهای جهان
بــرای مواجهه با این پدیده انجام دادهانــد ،بسیج
کردن نخبگان دانشگاهی وکارشناسان تراز اول
جهان است تا برای کنترل این بحران راهکار ایجاد
کنند اما در ایران چه اتفاقیمیافتد؟ اقتصاد ایران
قطعا جدا از اقتصاد جهان نیست و باید بگویم که
کرونا رسما پایان مدیریت سنتیرا بر اقتصاد ایران
ودنیااعالمکرد.
••ایـــــران  -مــحــمــود واعـــظـــی ،رئ ــی ــس دفــتــر
رئیسجمهوری ،در یادداشتی در روزنامه ایران
نوشت :سؤال اساسی این است که در بحبوحه نبرد
همهجانبه کشور در دو جبهه دشوار تحریم و کرونا،
چرابایدبخشیازتمرکزوقوایدستگاههایاجرایی،
ب هجایاولویتهایکشور،صرفرفعشبههومقابله
با تشویش اذهان عمومی شود؟ ...در این روزهای
سخت الزم است مبانی و روشهای سیاستورزی
تغییرکند.جریانیکهدرانتخاباتموفقنمیشود،
م وغم خود را صرف این کند که به مردم
نباید تمام ه 
ثابتکنداشتباهانتخابکردهاند.
••اعتماد « -علیرضا حقیقی» دروازهبان تیم ملی
فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۴و جام ملتهای آسیا
 ۲۰۱۵در برنامه دورهمی مهران مدیری ،وقتی
قرار شد هر کلمهای را که میشنود با اولین چیزی
کهبهذهنشمیآیدتوصیفکند،درمواجههباکلمه
کیروشپاسخداد«:پدرفوتبالایران...».درحالی
که کــیروش فوتبال مدرن را به ایــران وارد نکرد،
کــیروش شاگردانی تربیت نکرد که به گسترش
فوتبال مدرن در ایــران کمک کنند و ضمنا غیر از
حضور در دو دوره متوالی جام جهانی ،او دستاورد
دیگریبرایفوتبالایراننداشت.
••صبح نو  -فرض کنید که شما یک چهره مشهور
دارید که هر شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی
میتواند ۷۰درصدبینندهجذبوحدودپنجمیلیارد
تومان درآمد آگهی برای شما ایجاد کند .با پخش
تنها  10شب از این برنامه شما حدود  ۵۰میلیارد
تومان درآمد خواهید داشت و میتوانید حقوق یک
ماه حدود  ۱۰هزار نفر از کارکنان خود را پرداخت
کنید.یامیتوانیدهزینهتولیدپنجسریالجدیدرابه
دست بیاورید .آیا حاضر نمیشوید به آن چهره بابت
هربرنامه ۵۰میلیونتومانپرداختکنید؟
••آفتاب یزد « -نون خ »2از آن دست سریالهایی
استکهتوانستمخاطبانزیادیراهمراهخودکند
و آن هم به دلیل بهرهگیری از بازیگران و هنروران
بومی کرمانشاه و پرداختن به داستانهای متنوع
از جمله زلزله کرمانشاه و مشکالت پیش آمده برای
اهالیاینشهربود.

انعکاس
••تابناکنوشت«:شمسالدینحسینی»نماینده
منتخبمردمتنکابندرمجلسیازدهمووزیراقتصاد
دولتدهم دراظهارنظریکهحکایتازبرنامهریزی
مفصل تر طیف احمدی نژاد در مجلس آینده دارد،
گفت :در همین مجلس هشت عضو کابینه دولت
نهمودهم ۹،استاندار،تعدادقابلتوجهیازمعاونان
وزیران ،فرمانداران و مدیران دوره احمدینژاد رای
آوردندوازمنتخبانمجلسیازدهمهستند.میتوانم
بگویم که حدود ۵۰نفر هستند .وی درباره تشکیل
فراکسیونتوسطنمایندگانطیفخودگفتهاست:
ماجلساتمتعددیداشتیموگفتوگوکردیمواین
دور از ذهن نیست که تالش کنیم این سازمان دهی
راانجامدهیم.
••ایــران آنالین خبرداد  :دامنه سایت رسمی
روزنامه ایران به آدرس iran-newspaper.com
توسط دفتر کنترل دارایــیهــای خارجی وزارت
خــزان ـهداری آمریکا (اوف ــک) مــصــادره و مسدود
شــد .سایتهای دیگر نشریات موسسه ایــران،
ایراندیلی ،الوفاق ،ایران ورزشی و ایران سپید نیز
مسدود شد هاند.
••رویــداد 24نوشت  :موسوی الری در حالی از
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان کنار
رفته است که به خاطر عملکرد منفعالنه این نهاد،
تمام آن چه در  ۹۴رشته بودند ،پنبه شده است .در
این شرایط ،بدیهی است که سفره خالی خاصیتی
برای شکم گرسنه نــدارد .از این منظر قابل پیش
بینی بود که موسوی الری و عارف و امثال آن ها
احتماال از سر سفره خالی بلند میشوند اما نه برای
همیشه .اگر بار دیگر با سرمایه اجتماعی جوانان
اصالح طلب ،سفرهای پهن شد ،بار دیگر به عنوان
رئیسونایبرئیسیحاضرمیشونداماحاالکهکم
کم زمان هزینه دادن فرا میرسد ،موسوی الری
دچار کسالت میشود!
••تابناک نوشت  :سید محمدعلی ابطحی رئیس
دفتر رئیس دولت اصالحات در توئیتی نوشت:
من در خاطرات روزمره کرونایی نوشته بودم آقای
خاتمی متن پذیرش قطعنامه  ۵۹۸را نوشته بود.
او معاون تبلیغاتی شورای دفاع بود .این ربطی به
نوشته امام و جام زهر ندارد .برداشت اشتباه نشود.
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175روزداغآمریکاوایراندرشورایامنیت

▪قطعنامه 2231چیست؟

قطعنامه 2231قطعنامهپشتوانهاجرایبرجام
استکهبهفاصلهچندروزپسازبرجامدرشورای
امنیتبهتصویبرسید.قطعنامهایکهآمریکابا
خروجازبرجام،بهصراحتآنرانقضکردهاست.
اماچندروزقبلمایکپمپئووزیرخارجهآمریکااز
کشورهای طرف برجام خواسته بود تا اجازه رفع
تحریمهایتسلیحاتیایرانراکهطبققطعنامه
 2231در مهرماه امسال انجام خواهد شد،
ندهند و این تحریم ها را به دلیل نقض قطعنامه
توسطایرانتمدیدکنند.اماماجراچیست؟
▪درمهرماهچهاتفاقیقراراستبیفتد؟

طبق بند پنجم از پیوست «ب» قطعنامه، 2231
پنج سال پس از «روز قبول توافق» موسوم به
«»adoptiondayیاتاتاریخیکهآژانسگزارشی
در تأیید «نتیجه گیری گسترده تــر» از برنامه
هسته ای ایران ارائه دهد ،تحریم ها علیه عرضه،
فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه
تانک جنگی ،خودروهای رزمی زرهی ،سامانه
های توپخانه ای سنگین ،هواپیماهای رزمی،
بالگردهایتهاجمی،ناوهایجنگی،موشکهایا
سامانههایموشکیمتعارفیاتجهیزاتمرتبط،

فشار بر کشورهای اروپایی  4+1برای استفاده
از مکانیسم ماشه به عنوان تنها راه برگرداندن
قطعنامه های قبلی و تحریم ها را از آمریکایی ها
ببینیم.
▪چرادستآمریکابستهشدهاست؟

شامل قطعات یدکی به ایــران یا برای استفاده
در داخل ایران یا در جهت منافع ایران رفع می
شود و ارائه آموزش فنی ،منابع یا خدمات مالی،
مشاوره ،دیگر خدمات یا کمک های مرتبط با
تأمین،فروش،انتقال،تولید،نگهدارییااستفاده
ازسالحهاوتجهیزاتمرتبطمشروحدراینبند،
بهایرانبالمانعخواهدشد.
▪معنایلغوتحریمتسلیحاتیایرانچیست؟

از سوی دیگر ماده  6پیوست  5برجام به تعریف
«روز قبول توافق» یا « »adoption dayپرداخته
وآن را90روزپسازتاییدبرجامازسویشورای
امنیتسازمانمللتوسطقطعنامه 2231می
داند که در  29تیر سال  94به تصویب رسید.
با این حساب ،آخرین مهلت اجرای تحریم های
تسلیحاتی علیه جمهوری اسالمی ایران طبق
قطعنامه 27 ، 2231مهرماه 18( 1399
اکتبر )2020خواهد بود و این یعنی تنها175
روز تا لغو تحریم های گفته شده فاصله داریم .با
دانستناینموضوعمهماستکهمیتوانعمق
نگرانی دولت های غربی را در این زمینه درک
کرد.اینکهبایدشاهدباشنداز 175روزدیگرو

در صورت پابرجا ماندن قطعنامه ،2231ایران
بهبازاربزرگتسلیحاتیدنیادسترسیقانونیو
مستقیمخواهدداشت.بهاینترتیب کشورمان
کهبهلطفهمینتحریمها،اکنونیکیازتولید
کنندگان تسلیحات بزرگ و کوچک در جهان
است،میتواندتولیداتنظامیاشراکهبرخی
از آن ها نظیر سامانه های پدافندی و پهپادها و
نیز فناوری های نوین نظامی ،مشتریان بالقوه
دارنــد به مشتریان خــود بفروشد .ضمن این
که این فرصت نیز ایجاد می شود که در قالب
قراردادهایمشترکباکشورهایمتحدیچون
چینوروسیهبرخیتسلیحاتموردنیازنیزتهیه
شود .از جمله این که براساس برخی گزارش
ها بیش از دو سال است که پرونده خرید حدود
 100جنگنده از چین یا روسیه روی میز وزیران
دفاع سه کشور قرار دارد و هر از گاهی درباره آن
خبرهاییمنتشرمیشود.
این حالت قطعا برای آمریکا خوشایند نیست و
باعث شده نه تنها بعد از هر پرتاب موفق موشک
توسطکشورمانبهانهگیریکندبلکهبایدمنتظر
و آماده باشیم که تا پایان این  175روز نیز انواع
ادعاها و کارشکنی ها در این زمینه و به ویژه

در ایــن میان اوج حرفه ای گــری محمد جواد
ظریف و تیم مذاکره کننده ایرانی مشخص می
شود که با جدا کردن برجام از قطعنامه شورای
امنیت از یک سو و تمایز ایجاد کردن میان برنامه
هسته ای و موشکی ایــران از سوی دیگر باعث
شده اند تا امروز نه تنها آمریکا که خود با خروج
از برجام اهرم استفاده از سازوکارهای برجام را
از دست داده نتواند اقدامی علیه ما انجام دهد،
بلکه اروپایی ها نیز در این میانه تنها به اظهارات
خصم آلود و لفاظی های بی ثمر علیه ایران می
پردازند .اروپایی ها به خوبی می دانند آن روزی
که با فشار دیپلمات های ایرانی مجبور شدند در
ماده  3پیوست ب قطعنامه  2231قبول کنند
که «از ایران خواسته می شود تا هشت سال پس
از «روز قبول توافق» ( 27مهرماه  )1402یا تا
زمانی که آژانس گزارشی مبنی برتایید «نتیجه
گیری گسترده تر» ارائــه کند ،هرکدام زودتر
حادثشود،هیچفعالیتیمرتبطبا«موشکهای
بالستیکیطراحیشدهبرایقابلیتحملسالح
هایهستهای»،شاملپرتاببااستفادهازفناوری
های موشک های بالستیک ،صورت ندهد» در
حقیقت دست خود را بــرای هرگونه اعتراض
بعدیبهبرنامهموشکیایرانبستهاند.بههمین
دلیلهمدستکمدرپنجنشستشورایامنیت،
آمریکاییهانتوانستهاندهیچاقدامیعلیهایران
انجام دهند .حاال می توان معنی صبر راهبردی
ایران در این مدت و برداشتن گام های هسته ای
رابابرنامهاصولیبرایرسیدنبهتاریخگفتهشده
بهتردرککرد.

سیاست و کرونا
محمدرضاتاجیک

دانشگاهاوتاوا

استاددانشگاه

جامعهشناس

میان ترم کرونا

مشکل اصحاب تدبیر
اصحاب تصمیم و تدبیر ما همواره چند گام از
بحرانها عقب هستند و امکان شناسایی خطوط گریز بحران در
عرصههایمختلفاجتماعی،سیاسی،اقتصادی،بهداشتیو...
وپیشبینی«آنچهبحران(ویروسکرونا)میتواندبکند»راندارند.
مسئله حتی از آنچه گفتیم مسئلهدارتر است ،زیرا این اصحاب
تصمیم و تدبیر نمیدانند که تبعات هر تصمیم و تدبیرشان دقیقا
چیست؟ در فردای اعالم خروج پلکانی از قرنطینه با چه وضعیتی
مواجهخواهندبود؟درفردایاعالمپرداختوامیکمیلیونتومانی
چهواکنشیازسویمردمخواهنددیدوچهابعادیبربحرانموجود
خواهندافزود؟/اعتمادآنالین

رونالدالبونته

فریبرزناطقیالهی

اسلحه کرونایی

اگر تا این جا را میان ترم درس مدیریت کرونا
فرض کنیم ،بنده بــرای کمیته ملی(دکتر نمکی) ،کمیته
استانی (دکتر زالی) و مرکز مدیریت بحران شهر تهران (در
راس آن جناب دکتر حناچی) نمرات زیر را منظور می کنم؛
کمیتهملی( ۱۴:باشرایطفعلی،نمرهآخرترم10یامردودی)،
کمیته تهران( 4 :با شرایط فعلی ،آخر ترم مــردودی) ،مرکز
مدیریت بحران تهران :نمره صفر(آخر ترم حتی با پروژه و نمره
کمکی 2 ،و مردودی) شهری که حرفی برای زدن در سخت
ترین بحران تاریخ خود نداشته باشد باید هم صفر بگیرد/.
خبرآنالین.

شاید نتوانم به ترامپ به عنوان یک کانادایی
توصیهای کنم ،اما ترامپ در سیاست خارجه به دنبال آن است
که از هر اتفاقی به عنوان اسلحهای علیه کشورهای دشمن
خود استفاده کند .ترامپ اکنون به کرونا به عنوان فرصتی
برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و به عنوان اسلحهای علیه
ایران مینگرد ...ترامپ اکنون تنها به آینده خود در انتخابات
مینگرد .او به دشمنی خود با  کشورهای مختلف مانند ایران،
چین و کوبا ادامه میدهد تا برنده انتخابات شود او پیروزی در
انتخابات را در گروی دشمنی با دشمنان خود میداند .ترامپ
تحریمها را کاهش نمیدهد /.ایلنا

جنجالدربارهمدرکتحصیلییک
منتخبمجلسیازدهم

روزگذشته و پس از آن که خبری مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی
نمایندهتفرشدرمجلسیازدهمدرفضایخبریورسانهایمنتشرشد،وی
ابهاماتدربارهمدرکتحصیلیخودوادعایجعلیبودنآنراردکرد.سینا
کمالخانی که با گرایش مستقل در انتخابات اسفند گذشته ،منتخب مردم
تفرش شده است ،در گفت وگو با خبرآنالین افزود :هیئت نظارت استان
ابهاماتیراواردکردهولیمعاونسیاسیاستاندرگفتوگوییاینموضوع
را رد کرده است .کمالخانی درباره نظر شورای نگهبان در این خصوص نیز
گفت :در حال نامه نگاری با شورای نگهبان هستم ولی تا جایی که مطلعم
شورای نگهبان هم این ادعا را تایید نکرده است .این اظهارات در حالی از
سوینمایندهتفرشمطرحشدکهبهروزاکرمی،معاونسیاسی-اجتماعی
استاندار مرکزی بیان کرده بود ،شورای نگهبان به نقصی در پرونده وی پی
برده است .او همچنین اعالم کرده بود :منتظر بررسی و نظر نهایی شورای
نگهبانووزارتکشور هستیمکهاینکارزمانبراستوهرچهوزارتکشور
وشوراینگهبانتصمیمبگیرند،بدانعملخواهدشد.ویهمچنینبهبرنا
گفت:متاسفانهاینشیطنتازسویفرمانداریانجامشدهومنپیگیراین
موضوع هستم .وی افزود :با وجود این که مدارک از سوی شورای نگهبان
تایید و انتخابات بدون مشکل برگزار شده است اما فرماندار ،شب عید و
بدون دلیل درخواست استعالم مدارک تحصیلی از واحدی غیر از واحدی
می کند که در آن جا مدرک ارشد خود را گرفتهام .کمالخانی ادامه داد :آن
واحد که فرماندار درخواست تایید مدرک کرده به صورت طبیعی نامه عدم
تاییدزدهاستچونمناصالازآنواحد،دانشآموختهنشدهام.ویاضافه
کرد:پیگیراینشیطنتسیاسیورسانهایفرمانداریهستمتاحقیازمردم
تفرشضایعنشود.
همچنین اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور درگفت وگو با ایسنا
با بیان این که تاکنون گزارشی درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از
منتخبان مجلس یازدهم به ما نرسیده است ،افزود :شورای نگهبان صحت
انتخاباتراتاییدووزارتکشورنیزاعتبارنامهمنتخبانراصادرکردهاست؛
بنابراینچنینمسائلیتوسطخودنمایندگانمجلسیازدهمدرزمانرای
بهاعتبارنامهآنهابررسیمیشود.

بازهمگمانهزنیها
دربارهحضور
ظریف در1400
درحالی که حدود 12ماه تا انتخابات
ریاست جمهوری  1400زمان باقی
ماندهاست،بهنظرمیرسددوراهبرد
بــه ص ــورت همزمان توسط جریان
اصالح طلب برای بازآفرینی اعتماد
سیاسی عمومی دنــبــال مــی شــود؛
یکی تعریف مانیفیست اصالحات و
به مــوازات آن معرفی چهره شاخص
و مقبول با سبقه کامال اصالح طلبی
بــرای انتخابات ریــاســت جمهوری
سال آینده .در محافل خبری نزدیک
بــه جــریــان اص ــاح طلب از محسن
هاشمی ،محمدرضا عــارف ،اسحاق
جهانگیری و مسعود پزشکیان به
عنوان کاندیداهای بالقوه این جریان
در 1400نامبردهمیشود.بااینحال
هر ازگاهی نام یک چهره سرشناس
نیز مطرح می شود که البته قبال بارها
این شایعه ها را تکذیب کرده است؛
محمد جواد ظریف .کسی که اصالح
طلبان او را جــزو یکی از چهره های
محبوببراساسبرخینظرسنجیها

می دانند .از جمله این که روز گذشته
نیز سایت اصــاح طلب نامه نیز به
طرح مجدد این گمانه پرداخت و به
نقل از محمدرضا خباز فعال سیاسی
اصالحطلبنوشت:مابایدچهرههای
جدیدیرابهمردممعرفیکنیمونگران
رأیآوری نباشیم .خباز با اشاره به این
که این احتمال کامال وجود دارد که
آقای ظریف نامزد ریاستجمهوری
بشود،گفت:هرچنداودرزمانبرجام
بــه دلــیــل فشارهایی کــه نیروهای
تندرو مــیآوردنــد قسم خــورد که در
ریاستجمهوری نامزد نشود اما در
عالم سیاست هیچچیزی غیرمنتظره
نیست .همچنین حسن رسولی
عضو شــورای عالی سیاست گذاری
اصالحطلباندرگفتوگوبانامهنیوز
دراین خصوص که آیا اصالح طلبان با
آقای ظریف درباره انتخابات ریاست
جمهوری  1400رایزنی داشتند،
گفت :من این را از شما می شنوم .از
سویدیگرمثلثآنالیننیزروزگذشته

اذانصبحفردا 4:45

طلوعآفتابفردا 6:17

ویژه های خراسان

چرا آمریکا مدام به دنبال ادعای نقض قطعنامه  2231توسط ایران است؟ کمتر از  6ماه دیگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
هادی محمدی – این روزهــا با آزمایش موفق
ماهواره نور  ،1بار دیگر برخی اظهارات طرف
های آمریکایی و اروپایی مبنی بر نقض قطعنامه
 2231با این آزمایش موشکی را شاهد هستیم.
دراینزمینهمسئوالننظامیودولتیذیربطبه
اندازه الزم توضیح داده و بر خالف بودن این ادعا
کهآزمایشهایموشکیوماهوارهبرهایایرانی
باقطعنامه 2231متضاداست،تاکیدکردهاند.
در این یادداشت به این سوال پاسخ می دهیم که
علت این همه اصرار آمریکا و متحدانش بر نقض
قطعنامه 2231توسطایرانچیست؟
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مدعی شد که برخی خبرهای دیگر
حاکیاست،ظریفبهجلساتیدراین
خصوصدعوتشدهاست.
پیشتر نیز علی صوفی دبیرکل حزب
پــیــشــروی اصــاحــات در مصاحبه
ای با نامه نیوز دربــاره کاندیداهای
اصالح طلبان برای انتخابات ریاست
جمهوری 1400بابیاناینکهممکن
است اصــاح طلبان عــاوه بر آقایان
عارف و جهانگیری کسان دیگری را
هم به صحنه انتخابات بیاورند درباره
احتمال کاندیداتوری محمد جواد
ظریف گفته بود :آقای ظریف با آقای
روحانی کامال فرق دارد چون آقای
روحانی پیشینه اصولگرایی دارد اما
اینویژگیدرکارنامهآقایظریفدیده
نمیشود.اینگمانههاواظهارنظرها
در حالی است که محمد جواد ظریف
دیماهسال  97درگفتگوباروزنامه
خراساندربارهاحتمالکاندیداتوری
اش برای انتخابات ریاست جمهوری
 1400تاکید کرده بود که عالقه ای
به سیاست داخلی ندارد و به دنبال
 1400نیست .وی گــفــتــه بــود که
حاضراست «سند محضری» بدهد که
کاندیدایانتخاباتریاستجهموری
 1400نخواهد شد .حال باید دید
آیا اصالح طلبان قادرند نظر ظریف
را تغییر بدهند و برای  1400او را به
میدان بیاورند یا قید رای آوری وی را
می زنند و به دنبال چهره دیگری می
روند؟

واکنش دولت به هشدار ثبت
نشدن حقوق مسئوالن
پس از آن که یک نهاد نظارتی در اواسط فروردین با
ارسالنامهایبرایتعدادیازمدیرانمهماقتصادی
دولت ،از درج نشدن برخی بخش های مربوط به
حقوق و مزایای تعدادی از مدیران دولتی در سامانه
تعیین شده انتقاد کرد ،یک نهاد مسئول اقتصادی
طی روزهای اخیر با ارسال ابالغیه ای برای مدیران
مالی همه سازمان ها و ادارات ،متذکر شده با توجه
به تذکر این نهاد و بخشنامه های سابق دولت ،ثبت
دقیقوکاملاطالعاتحقوقومزایایروساومدیران
دولتیبایدبانظارتواهتمامکامل،اجراییشود.

طرح بزرگ کابینه برای کاهش
مصرف انرژی از 1400
بر اساس ابالغیه روزهــای اخیر یک مسئول ارشد
اجراییبههمهاعضایکابینه،همهدولتیهاموظف
شــده انــد ،ضمن بررسی دقیق و ممیزی انــرژی،
موضوع تعیین مصرف و کاهش تلفات مصرف
انــرژی ساختمان هــای خــود توسط شرکت های
دارایصالحیتراپیگیریکنندبهگونهایکهطرح
عملیاتیاینموضوعازسال 1400آغازوتا1403
بهپایانبرسد.اینموضوعبایدبهکاهشحداقل10
درصد مصرف انرژی از ابتدای اجرای طرح و حتی
المقدورامسالمنجرشود.

اخبار

 2گفت و گوی مقامات ارشد
ایران و قطر در یک روز
روزگذشتهروزرایزنیهایایرانوقطربود؛رئیس
جمهورکههفتهگذشتهباامیرقطرگفتوگوکرده
بود بار دیگر نیز با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»
گفتوگوکردووزیرخارجهکشورماننیزکهحدود
دو هفته پیش با همتای قطری اش تلفنی گفت و
گو کرده بود ،بار دیگر این رایزنی ها را تکرار کرد.
براساس خبرکوتاهی که پایگاه اطــاع رسانی
ریاست جمهوری منتشر کرده ،ظاهرا مهم ترین
موضوع ایــن گفت و گو تحرکات و لفاظی های
اخیر آمریکایی ها در منطقه بوده است .براساس
این گزارش دکتر روحانی به «شیخ تمیم بن حمد
آل ثانی» تاکید کرد که «جمهوری اسالمی ایران
فعالیت و تحرکات آمریکایی ها را با دقت زیر نظر
دارد و آن را دنبال می کند ،اما هرگز آغازگر هیچ
درگیری و تنشی در منطقه نخواهد بود ».با این
حال،درخبرتنظیمشدهوزارتخارجه،افغانستان
بهعنوانموضوعاصلیگفتوگویوزیرانخارجه
ایران و قطر اعالم شده است .به گزارش فارس ،در
اینگفتوگو،دوطرفدرخصوصآخرینتحوالت
درافغانستانوتالشهایجمهوریاسالمیایران
برایتفاهمسیاسیوتشکیلدولتیفراگیردراین
کشوررایزنیوتبادلنظرکردند.

روایت اندیشکده اروپایی از
دستاورد ماهواره ای ایران
اندیشکدهانگلیسی«یوروپینلیدرشیپنتورک»در
گزارشی ضمناشارهبهپرتابماهوارهنظامینور،
بهبررسیابعادمختلفپیشرفتایراندرزمینهپرتاب
ماهواره پرداخت و نوشت :نخستین نشانه مبنی بر
اینکهپرتابقاصد،متفاوتباپرتابهایقبلیایران
است ،انجام شدن آن از سوی سپاه پاسداران بود؛
نقش سپاه پاسداران در پرتاب قاصد صرفا محدود
به عملیات پرتاب نبوده و مرحله دوم موتور قاصد و
همچنینماهوارهنور،توسطسپاهپاسدارانتوسعه
یافته است .گــزارش میزان افــزوده است« :پرتاب
اخیرصرفایکپرتابفضاییازسویسپاهپاسداران
نبود،بلکهنشاندهندهیکبرنامهفضاییکاملسپاه
پاسداران است ».این اندیشکده در بخش دیگری از
گزارش خود تاکید کرد« :یکی دیگر از تغییرات مهم
این پرتاب با پرتابهای قبلی به خود عملیات پرتاب
مربوطمیشود؛ماهوارههایقبلیایرانبااستفاده
از زیرساختهای ثابت پرتاب میشدند که شامل
مراحلآمادهسازیچندروزهمیشد،اماقاصدازیک
پرتابگرسیارمانندپرتابگرهاییکهبرایموشکهای
بالستیکبهکارمیروند،استفادهشد؛عالوهبراین،
پیش از پرتاب هیچ هشداری نه از سوی ایران و نه از
سویغربدربارهآناعالمنشد».

