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اخبار

فرمانده پدافند هوایی ارتش:
یک پهپاد متجاوز خارجی منهدم شد

امیر سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی
ارتش گفت :بامداد امروز یک فروند پهپاد متجاوز توسط سامانههای
بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در منطقه عمومی ماهشهر
تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور منهدم شد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان این مطلب ،تصریح کرد:
این اقدام قاطع و شلیک موشک در واکنش به تجاوز یک فروند پهپاد
متجاوز خارجی به حریم هوایی کشورمان بوده است و پهپاد متجاوز
قبل از رسیدن به اماکن حساس با هوشیاری کامل شبکه یکپارچه
پدافند هوایی کشور منهدم شد.امیر سرتیپ صباحیفرد تاکید کرد :ما
بارها اخطار دادهایم که شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور با آمادگی
کامل ،قاطعانه با هرگونه تجاوز به حریم هوایی کشور پاسخ خواهد داد.
بامداد جمعه منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در بندر ماهشهر
خبر دادند که مدتی بعد مشخص شد صدای انفجار ناشی از هدف قرار
گرفتن یک پرنده ناشناس ،توسط پدافند هوایی ارتش بوده است.

امیرعبداللهیان :بدون دخالت «آمریکا»،
منطقهای امن و باثبات خواهیم داشت

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل گفت که بدون
دخالت و مزاحمت «آمریکا» ،عراق و منطقهای امن و باثبات خواهیم
داشت .حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«آقای پمپئو! مردم منطقه ما بخوبی میدانند که «کاخ» سفید مسئول
اصلی اشغال نظامی «عراق» ،ایجاد «داعش» ،تشدید ناامنی و نهادینه
کردن فساد و کشته شدن بیش از یک میلیون انسان در عراق است.
بیتردید ،بدون دخالت و مزاحمت «آمریکا» ،عراق و منطقهای امن و
با ثبات خواهیم داشت».

مرکل :اروپا هنور نمیداند چه واکنشی به
اقدام برجامی ایران نشان دهد

صدراعظم آلمان گفت که اروپا هنوز نمیداند چه واکنشی باید به
آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران نشان دهد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز ،آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
در واکنش به آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت:
اروپا هنوز تصمیم نگرفته است که چگونه به تصمیم ایران مبنی بر
از سر گیری غنیسازی اورانیوم که مطابق برجام محدود شده بود،
واکنش نشان بدهد اما هر قدمی که تهران بر میدارد ،اوضاع را سختتر
میکند.این اظهارات مرکل در پی این مطرح میشود که کشورمان
روز چهارشنبه چهارمین گام خود برای کاهش تعهدات برجامیاش
با گازدهی به  ۱۰۴۴سانتریفیوژ را آغاز کرد.رئیس جمهور در این باره
گفت :به خاطر سیاستهای آمریکا و متحدانش ،سایت فردو به زودی
به طور کامل فعالیت میکند.

چین خواهان توقف سیاست «فشار حداکثری»
آمریکا علیه ایران شد

نماینده چین در امور خاورمیانه ،وضعیت متنشنج این منطقه
را نتیجه خرو ج آمریکا از توافق هستهای دانسته و خواستار متوقف
کردن سیاستهای یکجانبه این کشور در برابر ایران شد .به گزارش
شبکه المنار ،ژای جون ،نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه گفت
که آمریکا باید سیاست یکجانبه تحریمهایش علیه ایران را متوقف
کند.این دیپلمات همچنین گفت :چین باور دارد که آمریکا باید این
روشها ،سیاستهای یکجانبه و فشار حداکثری بر ایران را متوقف
کند چراکه این تنها راه بازگشت به راه اصلی و صحیح برای حل مشکل
است.او همچنین تاکید کرد که وضیعت متنشنج فعلی در خاورمیانه با
تحریمها و فشاری که از جانب آمریکا اعمال شده و همچنین با خروج
یکجانبه این کشور از توافق هستهای مرتبط است.این مقام چینی در
عین حال ابراز امیدواری کرد که تهران به تعهداتش در توافق هستهای
پایبند بوده و از «بدتر کردن شرایط» اجتناب کند.زای افزود :ایران
اخیرا اقدامات جدیدی را اعالم کرده و با این وجود تاکید کرده که آنها
بازگشتپذیر بوده و تحت نظارت هستند .اگرچه ،چین همچنان امیدوار
است که طرفهای ذینفع اقداماتی را انجام دهند که به کاهش تنش
ونه برعکس آن منجر شود.

روسیه :برنام ه هستهای ایران یکی از
شفافترینها در دنیاست

وزیرخارجه روسیه در سخنانی در مسکو بر ضرورت حفظ و
تدوام توافق هستهای با ایران تاکید کرد.به گزارش تله تریدر« ،سرگئی
الوروف» ،وزیرخارجه روسیه در جریان نشست عدم اشاعه (تسلیحات
هستهای) در مسکو اعالم کرد که کشورش به استقرار موشکهای
میانبرد آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام واکنش
نشان خواهد داد.وزیرخارجه روسیه در این نشست همچنین با اشاره به
توافق هستهای با ایران معروف به برجام ،تاکید کرد که این توافق الزم
است تا حفظ شود چون برنامه هستهای این کشور(ایران) را به یکی
از شفافترینها در جهان تبدیل کرده است.نشست بینالمللی عدم
اشاعه در مسکو یکی از بزرگترین کنفرانسها با موضوع هستهای است
که به مدت سه روز و با حضور  ۴۰کشور و  ۲۵۰شخصیت بینالمللی
برگزار میشود.

ریابکوف :با همتایان ایرانی دیدار خواهیم کرد

معاون وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به این که مسکو
امکان جایگزینی برجام با سندی دیگر را بعید میداند ،اعالم
کرد که با هیات ایرانی در حاشیه کنفرانس عدم اشاعه تسلیحات
هستهای دیدار خواهد کرد .به گزارش پایگاه خبری اردوپوینت،
سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به این
که خروج آمریکا از توافق هستهای ،جریانی منفی را تعیین کرد،
گفت که رویدادهای اخیر پیرامون برجام ،تالشهای اخیر سیاسی
و دیپلماتیک را در راستای حلوفصل[مسائل] دچار پیچیدگی
میکند.ریابکوف همچنین اظهار کرد که برنامه دارد در حاشیه
نشست ادامه دار منع اشاعه تسلیحات هستهای با دیپلماتهای
ایرانی برای گفتوگو درباره وضعیت موجود برجام ،دیدار کند.عباس
عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در این نشست شرکت
میکند.ریابکوف در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد با هیات ایرانی
دیدار کند یا نه ،توضیح داد :ما با همتایان ایرانی مذاکره خواهیم کرد.
دستور کار واضح است که آن ،کارهای الزم برای پیشروی بیشتر به
سوی اجرای پایای برجام است.این مقام روسی عالوه بر این درباره
برجام گفت که مسکو مطمئن نیست جایگزینی برجام با سندی دیگر
در مدت زمانی کوتاه ،امکانپذیر باشد.

وعده نخست وزیر عراق
برای انجام اصالحات جدی

نخست وزیر عراق در سخنانی پس از جلسه بررسی بودجه سال
 ۲۰۲۰عراق به اصالحات جدی و بهبود شرایط و ایجاد فرصتهای
شغلی متعهد شد .به گزارش المیادین ،عادل عبدالمهدی ،نخست
وزیر عراق پس از جلسه بررسی بودجه سال آتی میالدی گفت۹۸۹ :
پروژه به ارزش  ۱۷میلیارد دالر نیمه کاره مانده و دولت در صدد انجام
اصالحات جدی برای بهبود اوضاع اقتصادی است.وی گفت که برای
ارائه برنامه بودجهای مطلوب به پارلمان در سریعترین فرصت ممکن
تالش خواهد کرد و گفت که بودجههای قبلی منطق درستی درباره
صرف هزینهها نداشتند.وی گفت که در الیحه بودجه جدید تالش
خواهد شد اصالحات جدی صورت گرفته و شرایط بهبود یافته و
فرصت های شغلی افزایش یابد.وی همچنین راهکارهایی را برای ایجاد
فرصتهای شغلی بیشتر از طریق ارائه پروژههای خدماتی ،اقدام برای
اصالحات جدی در حل مشکالت اقتصادی و درآمدزایی بیشتر که به
بهبود و تقویت اقتصاد بینجامد و همچنین افزایش منابع درآمدی در
بخشهای غیرنفطی ارائه کرد.
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شمخانی:حقوق قانونی و منافع مردم ایران قابل معامله نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه منافع
مردم ایران قابل معامله نیست ،گفت :اگر آمریکا و
کشورهای اروپایی رویه فعلی را با امید به عقب نشینی
ایران ادامه بدهند به طور قطع پشیمان میشوند.
دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
در هجدهمین همایش دادستان های سراسر کشور در
مشهد مقدس ،گفت :حقوق قانونی و منافع مردم ایران
قابل معامله نبوده و اگر آمریکا و کشورهای اروپایی رویه
فعلی را با امید به عقب نشینی ایران ادامه بدهند به
طورقطع دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.
وی اعتماد میان حاکمیت و مردم را الزمه پایداری
امنیت ملی دانست و افزود :قوه قضائیه در ایجاد و تحکیم
اعتماد میان حاکمیت و مردم نقش مهم و منحصر بفردی
دارد .استقالل قاضی و عدم تاثیر پذیری از جریانات و
رویکردهای سیاسی ،حزبی و بخشی از الزامات غیر قابل
اجتناب و مهم فعالیت دستگاه قضایی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد:
سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری باحفظ اصول
پویائی ،دقت و سرعت عمل می توانند با پاسخگوئی
سریع به مطالبات مردم تضمین کننده حقوق شهروندی
به عنوان یکی از ضرورتهای افزایش اعتماد اجتماعی
باشند.
شمخانی بهترین الگو برای قوه قضائیه را نظام جامع
علوی که منطبق بر سیره نظری و عملی امام علی(ع)
است ذکر کرد و افزود ،دادستان ها و قضات می توانند با

عراقچی :منافع ایران
مهمتر از حفظ یک توافق است

آمریکا
در انزوای
بینالمللی
است

تاسی به این الگوی موفق و ماندگار ،عدالت قضائی را به
معنای واقعی در جامعه اجرا کنند.
وی مساوات در برابر قانون ،فارغ از رنگ ،نژاد ،قبیله،
پست مقام ،قدرت ،شهرت و ثروت را از برجسته ترین
اصول نظام قضائی علوی برشمرد و رعایت ان را تضمین
کننده سالمت و صالبت قوه قضائیه برای ایجاد عدالت
فراگیر در جامعه عنوان کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی رمز موفقیت دستگاه
های مسئول در کشور را هم افزایی و رویکرد شبکه ای در
ارائه خدمات به مردم ذکر کرد و تاکید کرد :در شرایطی

معاون وزیر امورخارجه ایران اعالم کرد:
حفظ منافع ملت ایران برای ما ،مهمتر از حفظ
یک توافق با دیگر کشورهاست.
«سیدعباس عراقچی» در حاشیه پنجمین
کنفرانس عدم اشاعه در هتل لوته مسکو به
خبرنگاران گفت :هیچ کشوری در حسن نیت
ایران در حفظ برجام تردید ندارد.
وی افزود :هیچ کسی تردید ندارد که اگر
ایران از منافع برجام بهرهمند نشود ،به کاهش
تعهدات برجامی ادامه خواهد داد.
معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه
حفظ منافع جمهوری اسالمی ایران مهمتر از

که اصلی ترین اولویت کشور حمایت از تولید ملی و کار
افرینان است قوه قضائیه می تواند با تامین امنیت سرمایه
گذاران و تولید کنندگان واقعی ،نقش تعیین کننده ای
در تحقق برنامه های اجرایی کشور داشته باشد.
شمخانی ،با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی
در اسفندماه سال جاری ،این رخداد مهم را نماد مردم
ساالری در کشور و تولید کننده اقتدار ملی عنوان کرد و
گفت :انتخابات منبع تولید قدرت در نظام اسالمی بوده و
بر خالف خواست معاندین که بدنبال تبدیل نمودن این
رخداد به تهدید بر علیه کشور هستند انتخابات آتی نیز

حفظ یک توافق است ،گفت :ایران از یک سو
اراده خود را برای عمل به تعهدات برجامی و
از سوی دیگر کاهش تعهدات در صورت عمل
نکردن دیگر کشورها به تعهداتشان را به طور
شفاف نشان داده است.
عراقچی تصریح کرد :ایران به اندازه کافی به
دیپلماسی فرصت داده و اگر شرایط تغییر نکند
در مسیر کاهش تعهدات حرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به فرصت جدید دوماهه برای
دیپلماسی گفت :قاطعیت جمهوری اسالمی
ایران در دفاع از منافع خود روشن است و این
موضوعی است که در تمام محافل بینالمللی

با تحقق اصول امنیت ،سالمت ،رقابت و مشارکت با شکوه
تر از همیشه برگزار خواهد شد.
وی ،هدف آمریکا از پیگیری راهبرد فشار حداکثری
آمریکا ،متزلزل کردن اراده و ایمان جبهه نیرومند و
استکبار ستیز مقاومت ذکر کرد و گفت :آمریکا با استفاده
از ابزارهای جنگ نسل چهارم در تالش است با ایجاد
خستگی و فرسایش در ساختارها و ابزارهای قدرت
کشورهای مستقل شرایط فروپاشی از درون را محقق
کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :شرایط امروز
در عراق و لبنان و تالش آمریکا و هم پیمانان این کشور
برای سوء استفاده از مطالبات اقتصادی و اجتماعی بر
حق گروهی از شهروندان عراق و لبنان برای ایجاد ناامنی
و بی ثباتی نیز دقیقابراساس شاخصهای جنگ نسل
چهارمی در حال پیگیری است.
شمخانی گفت؛ با شناخت عمیقی که از مردم و
نقش بی بدیل مرجعیت در عراق داریم ،این سناریوی
آمریکا و اذناب منطقه ای این کشور نیز چون فتنه داعش
با شکست مواجه خواهد شد.وی ،ثبات و امنیت مثال
زدنی و آرامش بازار و پایداری اقتصادی کشوررا حاصل
اجرای راهبرد مقاومت فعال دانست و ابراز امیدواری کرد
با وحدت و انسجام ملی و هماهنگی و هم افزائی همه قوا
بتوانیم در ادامه مسیر آغاز شده ،دشمن را از تداوم مسیر
شکست خورده فشار حداکثری مایوس کرده و وادار به
پذیرش حقوق قانونی مردم ایران نماییم.

مورد بحث قرار دارد.
مذاکره کننده ارشد ایران با اشاره به انزوای
بینالمللی آمریکا گفت :بسیاری از کشورها
از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس
بینالمللی ،یکجانبه گرایی آمریکا را محکوم
کردهاند.معاون وزیر امور خارجه کشورمان افزود:
حتی بسیاری از کشورهای اروپایی نیز یکجانبه
گرایی مفرط آمریکا را محکوم میکنند و امروزه
حرکتی در سراسر جهان بر علیه این یکجانبه
گرایی شکل گرفته که هر روز تقویت میشود.
عراقچی برجام را نماد شاخص این حرکت
جهانی عنوان کرد و گفت :این موضوع در همه

محافل بین المللی ،بحث روز است.
کنفرانس بینالمللی عدم اشاعه که از امروز
با حضور مقامات و شخصیتهای  ۴۰کشور جهان
و چند نهاد مهم بینالمللی از جمله سازمان ملل
متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مسکو
آغاز شده است تا سه روز ادامه خواهد یافت.
دیدار و گفتوگو با مقامات کشورهای
شرکتکننده از جمله «سرگئی ریابکوف» و
«میخائیل بوگدانوف» معاونان وزیرامورخارجه
روسیه و سخنرانی در نشست تخصصی برجام با
حضور مذاکره کنندگان کشورهای باقیمانده در
برجام از دیگر برنامههای عراقچی در مسکو است.

خطیب نماز جمعه تهران :مسئوالن در انتظار مذاکره مجدد نمانند

خطیب نماز جمعه تهران گفت :مسئوالن در انتظار مذاکره مجدد نمانند
مردم در  ۱۳آبان در هزار شهر به صحنه آمدند و برای همیشه در مسئله
مذاکره با آمریکا را بستند
حجت االسالم و المسلمین «کاظم صدیقی» در خطبه دوم نماز جمعه
این هفته تهران ،با اشاره به آغاز والیت حضرت ولیعصر (عج) و نهم ربیع االول
خاطرنشان کرد :اگر از عالم یک روز باقی نماند ،خدا آن روز را آنقدر را طوالنی
میکند تا حضرت مهدی (عج) ظهور کند و عالم را از ظلم و جور پاک و پر از
عدل و داد کند .این پاسخ به فطرت است.
این استاد حوزه درباره سندیت مسجد جمکران به نقل از آیتاهلل بهجت
یادآور شد :حضرت آیتاهلل بهجت درباره مسجد جمکران و سندیت این مسجد
میگویند این مسجد مستند به یک خواب نیست .حسن مسلم جمکرانی در
بیداری دعوت شد ،وجود حضرت را دید و حضرت نقشه را ترسیم کرد .اینجا
قدمگاه است و هر کسی که به مسجد جمکران میرود ،باید بوی ایشان را
بشوند .بارها حضرت را در این مسجد دیدهاند.
وی با اشاره به سیزدهم آبان و حضور مردم در راهیپمایی این روز بیان
کرد :اعالم انزجار مردم از نظام استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا نشان از
عمق بصیرت مردم از خطری است که از جانب آمریکا ،بشریت ،صلح ،امنیت
و حقوق انسانها را تهدید میکند.
صدیقی خاطرنشان کرد :ملت ایران خیانت آمریکا را از سال  ۳۲دید که
دولت ملی را علیرغم اعتمادی که مصدق به آمریکا داشت ،ساقط کرد و این
داستان همه کسانی هستند که به آمریکا اعتماد میکنند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت :مصدق که کاری به آمریکا نداشت و از
شر انگلیس به آنها اعتماد کرده بود ولی دیدید که چگونه علیه او کودتا کردند
و تا آخر عمر او را در یک روستا محدود کردند .هرچه میخواستند علیه او
انجام دادند و یک دولت بیکفایت را سرکار گذاشتند و همه چیز مملکت را
به غارت بردند.
آمریکا برای براندازی نظام اسالمی از هیچ توطئهای مضایقه نکرده است
وی با بیان اینکه از زمانی که امام(ره) قیام کرد تا انقالب پیروز شد،
آمریکا برای براندازی نظام اسالمی از هیچ توطئهای مضایقه نکرد ،گفت:
تسخیر النه جاسوسی نه تنها از سوی امام مورد تائید قرار گرفت بلکه پیام هم
دادند که خوب جایی را گرفتید و مواظب باشید آن را از دست ندهید .برای
تثبیت هم آن را انقالب دوم نامیدند .انقالب اول در برابر استبداد داخلی و
انقالب دوم برای استقالل و مقابله با استبداد بیرونی است.

صدیقی با اشاره به شعار سال اظهار داشت :رهبری امسال را سال رونق
تولید نامگذاری کردند .ایشان در دیدار با دانشجویان و دانشآموزان گفتند
هشت ماه از امسال گذشت .آنچه موجب مواجهه ما با مشکالت شد ،چشم
امید به بیرون و منتظر بودن است .تا مدتی در انتظار برجام نشستند و گفتند
بدون برجام آب خوردن هم گیرمان نمیآید .کاری انجام ندادند تا برجام
عملی شود.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد :نتیجه برجام چه شد؟ مگر قرار نبود
که همه تحریمها از بین برود؟ مگر طرفداران مذاکره نمیگفتند دیوار بی
اعتمادی فروریخت؟ آیا تحریمها برداشته شدند؟ نه تنها تحریمها برداشته
نشدند بلکه چندین هم تحریم اضافه شد.
وی افزود :هم در دولت قبلی که به امضای وزیر امور خارجه او امید
داشته و دل بسته بودند و تضمین دیگری نبود علیرغم تاکید رهبری که
گفتند به اینها امید نداشته باشید .بعد هم سه ماه به سه ماه منتظر مجوز
ماندند و اکنون هم منتظر فرانسه ماندهاند.
صدیقی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه باید در جنگ اقتصادی هم به
این ملت بزرگ ،جوانان با کفایت ،استعدادهای درخشان و جوانانی که مسئله
موشک را مایه عزت کشور قرار دادند و به جبهه مقاومت پیروزی بخشیدند،
میدان داده شود ،تصریح کرد :در مقابله با جنگ اقتصادی ،جوانان انقالبی و
کاری به کار گرفته شوند .آنها از انزوا بیرون آیند و کسانی که در جنگ هشت
سال دفاع مقدس بدون موشک با پیروزی بیرون آمدند ،آیا نمیتوانند کاری
موفق کنند؟
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد :ما حضور در جنگ اقتصادی و
فرهنگی و اجرای دستورات خدا میدانیم .در اقتصاد باید خودکفا باشیم .در
فرهنگ آسیبها را از بین برده و در عرصه دفاعی در قله نخست قرارگیریم.
مسئوالن در انتظار مذاکره مجدد نمانند
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه مسئوالن اقتصادی
مردم را منتظر نگذارند ،خاطرنشان کرد :معلوم نیست فرانسه چه میکند.
مسئوالن در انتظار مذاکره مجدد نباشند چراکه به قول حضرت آقا هیچ
دیوانهای این کار نمیکند پس چرا این حرفها ر ا میزنند .مردم در ۱۳
آبان در هزار شهر به صحنه آمدند و مسئله مذاکره با آمریکا برای همیشه
درش را بستند.
صدیقی گفت :مایه تاسف این است که هنوز مسئله  FATFتوسط عدهای
مطرح میشود .گاهی به دروغ میگویند که سران قوا در این باره توافق کردند

و به بیت رهبری ارتباط دادند .بعد هم تکذیب شد .میخواهند مضیقهها را
برای مردم افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد :به ملت تکیه کنید ،به وعدههای الهی دل ببندید و
جهادگرانه کمر ببندید ،جوانان را به کار بگیرید که در اینصورت نیازی به این
جور ذلتها نخواهد بود.
اگر مدیران خدا را یاد کنند ،نوکری مردم را برای خود افتخار
میدانند
همچنین در خطبه نخست نماز جمعه گفت :مسئوالن ،حکومتیها،
مدیران ،خدمتگزاران و حقوقبگیران ملت ،خود را ارباب نبینند .این حقوقها
از جیب ملت و از سفره مردم جنوب شهر ،شهید دادهها و مدافعان حرم است.
وی ادامه داد :اگر اینها خدا را یاد کنند ،گرانی ،فاصله طبقانی و رنج
رنجورها را تحمل نمیکنند و برای رضای خدا قسط ،عدالت و رعایت حقوق
مردم را نصبالعین خود قرار داده و نوکری و خدمت به مردم را برای خود
افتخار میدانند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره اثرات یاد خدا اظهار
داشت :یاد خدا سازنده است .هم برای انسان آرامش میآورد ،هم انسان را
آشنا به وظیفه کرده و هم انسان را در برابر گناه بیمه میکند.
صدیقی با بیان اینکه همه حواس ما باید به دشمن باشد و هیچ از دشمن
غفلت نکنیم ،تصریح کرد :در متن سنگر و در دایره این جبهه در محضر خدا،
از خدا بخواهیم که مردانه زندگی کرده ،حماسهآفرین باشیم ،به پا خیزیم و
در برابر مشکالت و دشمنان قائم و در حال قیام باشیم.

فرمانده سپاه :ایران با وجود تحریم ،بهتر از کشورهای پیشرفته در حال ساخته شدن است

راه زمین ،هوا و دریا بر روی دشمنان بسته است

سردار سرلشکر سالمی با بیان اینکه ملت ایران عملیات روانی دشمن را
مچاله کرده است ،گفت :دیگر هیچ فردی در ایران پژواک صدای بیگانه نیست.
به گزارش خبرگزاری ها ،سردار سرلشکرحسین سالمی فرمانده کل سپاه
صبح در مراسم واحدهای نمونه پاسداران و بسیجیان سپاه تهران بزرگ ،گفت:
سپاه تهران بزرگ حافظان عزت وامنیت و آرامش مردم در تهران هستند؛
تهران ام القرا است؛ قلب انقالب اسالمی است؛ تهران نقطه کنونی عزت و
شرف ایران عزیر و بلکه جهان اسالم است.

به نوشته تسنیم ،وی با بیان اینکه امروز بسیاری از سیاست و آرزوها
واهداف دشمنان جهانی انقالب را با اقتدار پشت سر گذاشتیم ،افزود :در همه
صحنههای نبرد به اذن خداوند و با رهبریهای الهی امامان انقالبمان همه
دشمنان مان را شکست دادهایم.
فرمانده کل سپاه با تاکید براینکه امروز بر قله رفیع در عالم ایستاده ایم،
اظهار داشت :دشمنان عاجز شدهاند و راهی برای غلبه بر ما پیدا نمیکنند،
چون همه راه از زمین ،هوا و دریا بر روی دشمنان بسته است؛ مردان مدافع
میهن عزیز و ارزشهای انقالب ومدافعان مسلمانان مظلوم ومدافعان حریم
امنیت حرمهای اهل بیت ،همه جا با یک نشان به نام انقالب اسالمی در مقابل
دشمنان مثل کوه و همانند صخرههای تسخیر ناپذیر ایستاده اند.
سالمی تصریح کرد :این مدافعان همه جا راه را بر حرکت دشمنان بسته و
آنها را متوقف کرده و به عقب رانده و سرزمینهای بسیاری نیز آزاد شده اند؛
نظامهای دست نشاندهای فروریخته وهیچفردی در جبهه دشمن دیگر امیدی به
پیروزی ندارد ،چون شما روی زمین در برابر دشمنان خدا آرایش گرفتهاید.
وی افزود :پس تا وقتی شما هستید و ایستادهاید دشمن راهی جز عقب
نشینی ندارد؛ این در حالی است که آرزوی آنها این بود که اقتصاد کشور
ما فلج شود ،اما امروز میبینید که اینکشور بهتر از کشورهای پیشرفته در
حال ساخته شدن است؛ امروز هرچند در تحریم هستیم ،اما در حال رفع
مشکالت خود قرار داریم در صورتی که دشمن در حال مواجهه با مشکالت

سنگینتری است.
فرمانده کل سپاه عنوان کرد :امروز در خیابانهای کشورهای به ظاهر
پیشرفته مشکل ،مسئله و بحران دیده میشود ،اما در ایران چیزی با این نام
وجود ندارد؛ پس سیاست شکست دادن ما در عرصه اقتصادی با شکست روبرو
شده است واین موضوعی است که دشمن هم از آن اطالع دارد.
وی تاکید کرد :در برخی از عرصهها فناوریهای دشمن را حتی در میدان
پشت سر گذاشته و بر آنها غلبه کردهایم؛ امروز جوانان ما عرصه علم و فن
آوری را به عرصه جهاد تبدیل کردهاند و محاصره علمی را شکستند و حتی
انحصار علمی را نیز از دشمن گرفتند.
سالمی بیان داشت :ملت ایران عملیات روانی دشمن را شکسته وآن را
مچاله کرده و دیگر هیچ فردی در ایران پژواکصدای بیگانه نیست؛ ملت ایران
میداند بیگانه فقط به دنبال شکستن عزت ما است؛ دیگر همه جهان میداند
که این میدان مواجهه چیزی جز یاس برای دشمنان ما ندارد.
فرمانده کل سپاه گفت :مردم ما امیدوار ،بسیج ما سرافراز ،نیروهای
مسلح مان مستحکم ،رهبرمان آراموبا وقار و با صالبت این انقالب بزرگرا
هدایت میکند پس ما چیزی برای قرارگرفتن در تراز قدرتهای برتر جهانی
کم نداریم و همه چیز مهیا است؛ ایران مان را همواره میسازیم به گونهای که
برای همگان الگو شود که میتوان در برابر قدرتهای بزرگ ایستاد و در عین
حال هم پیشرفت کرد و برجسته و ممتاز شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی :به ظرفیت تولید قبل از برجام رسیده ایم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :با ماشین های جدیدی که در گام سوم
مستقر کردیم  ۲۶۰۰سو به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است در مجموع حدود
 ۹هزار و  ۵۰۰سو ظرفیت خواهیم داشت که همان ظرفیت قبل از برجام است.
«بهروزکمالوندی» درباره جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
گفت :جلسه شورای حکام در واقع یک پیش جلسه است .جلسه اصلی در وین
برگزار می شود و مباحثی در ارتباط با نحوه اجرای پادمان در ایران بررسی قرار
می گیرد.
وی ادامه داد :این جلسات هر از چندگاهی در ارتباط با ایران برگزار می
شود و مسائل مرتبط با ایران و پادمانی در آن مطرح می شوند که کاظم غریب
آبادی نماینده دائم ایران در وین در جلسه شرکت کرده و مواضع ایران را تشریح

خواهند کرد.
معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که ایران چه
زمانی به ظرفیت  ۹۵۰۰سو خواهد رسید ،اظهار داشت :با ماشین های جدیدی که
در گام سوم مستقر کردیم که حدود  ۱۵ماشین جدید است ،پسماند و محصول
دیگر مخلوط نمی شود و جدا می شود .با این کار ۲۶۰۰ ،سو به ظرفیت تولید
کشور اضافه شده است .امروز هم کار فردو به اتمام رسید و به تدریج ظرفیت ما
افزایش می یابد و چهار آبشار به ظرفیت تولید و غنی سازی اضافه می شود و
چیزی در حدود  ۷۰۰سو هم اضافه خواهد شد که در مجموع حدود  ۹هزار و ۵۰۰
سو ظرفیت خواهیم داشت که همان ظرفیت قبل از برجام است.
کمالوندی افزود :البته ظرفیت قبل از برجام هزار سو بیشتر است اما تفاوتی

که وجود دارد این است که ماشین های زیادی که پیشرفته هستند را داریم و ما
هر چقدر جلوتر برویم ،برداشت ما از این ماشین ها بیشتر می شود .دانشی هم که
به ما میرسد کمک میکند کیفیت و کارایی دستگاهها را باال ببریم.
وی با ببان اینکه امروز دو تن هگزا فلوراید اورانیومی ()UF۶که به سایت فردو
از سایت شهید احمدی روشن منتقل کردیم ،از پسماندهای سالهای گذشته
است ،خاطرنشان کرد :ما حدود  ۲۵تن تولید از محل پسماند داشتیم و این
در شرایطی بود که ما دسترسی به کیک زرد نداریم .از این  ۲۵تن ،دو تن را به
فردو منتقل کردیم و حدود شش ،هفت سال می توانیم از همین محل تولیدات
پسماند نیاز فردو را تامین کنیم .این کار مهمی است که هم از نظر اقتصادی و هم
استراتژیک قابل توجه است.

