0 2

سیاسی

وطن امروز شماره 2512

اخبار

روایت عضو خبرگان از دیدار
هلل وحید با رهبر انقالب
آیتا 

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت محبت
هلل وحیدخراسانی به مقام معظم
و عالقه آیتا 
رهبری در مراس��م غبارروبی حرم امام رضا(ع)
بار دیگر بر همگان ثابت شد.
آی��تاهلل محمده��ادی عبدخدای��ی ،عضو
مجلس خبرگان رهبری که در مراسم غبارروبی
ح��رم مطهر ام��ام رضا(ع) حضور داش��ت ،در
گفتوگو با تسنیم با اش��اره به دیدار و احترام
آیتاهلل وحیدخراسانی به مقام معظم رهبری،
گفت :آیتاهلل وحیدخراس��انی هم��واره عالقه
خود به رهبر معظم انقالب اس�لامی را نشان
دادهاند و در دیداری که در حرم امام رضا(ع) با
معظمله داشتند ،بار دیگر عالقه خود به ایشان
را اثبات کردند .وی گفت :حضور علما در حرم
امام رضا(ع) و محبت ایش��ان به یکدیگر نشان
میدهد همه زیر پرچم ائمه اطهار و امام رضا(ع)
میتوانند دور یکدیگر جمع شده و با محوریت
والیت عمل کنند .بنده در جریان دیدار کوتاه
مقام معظم رهبری و حض��رت آیتاهلل وحید
فاصل��ه زیادی با ایش��ان داش��تم اما محبت و
عالقه مقام معظم رهب��ری و حضرت آیتاهلل
وحیدخراس��انی برای همه روشن است .عضو
مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد :ضدانقالب
تالش زیادی دارد تا تصوی��ر دلخواه خود را از
مراج��ع تقلید و علما به مردم نش��ان بدهد اما
واقعیت این است که علما و مراجع تقلید همواره
مدافع والیت و نظام اس�لامی بوده و هستند و
دشمن آرزوی خود را به گور خواهد برد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:
در مراس��م غبارروبی با اینکه بسیاری از علما و
بزرگان حضور داش��تند ،مقام معظم رهبری با
آیتاهلل وحیدخراس��انی که روی ویلچر بودند،
خوشوبش کرده و جویای احوال ایشان شدند.

سروری :مذاکره با آمریکا
اقتصاد کشور را شرطی کرد

دبیرکل جمعی��ت رهپویان
انق�لاب اس�لامی گف��ت:
مدیران��ی که موج��ب بروز
مش��کالت اخی��ر در نظ��ام
اقتصادی کش��ور شدند باید
مورد بازخواس��ت قرار گیرند .پرویز س��روری
با اش��اره به دالیل مخالفت رهبر انقالب برای
مذاک��ره ب��ا آمری��کا ،تصریح ک��رد :آمریکا در
مذاک��رات خود با دیگر کش��ورها عادت کرده
بدون اینکه امتیازی دهد ،امتیاز بگیرد .از سوی
دیگر ،آمریکاییها هیچگاه پای میز مذاکرهای
نمینشینند که طرف مقابلشان دارای دست
برتر باش��د یا اگر هم به این مذاکره تن دهند،
ش��رایط مذاکره را به گونهای تنظیم میکنند
که در نهایت اهداف مورد نظر آنها تامین شود.
مذاک��ره با آمریکا نتیجهای جز تحمیل اهداف
این کشور به طرف مقابل نخواهد داشت.
سروری افزود :عامل مهم دیگری که نباید
از آن غافل ش��د اینکه مذاکره با آمریکا بشدت
اقتصاد کشور را شرطی کرده و توسعه اقتصادی
کشور را معطل نتیجه مذاکره با آن خواهد کرد.
در نتیجه با مطول شدن مذاکرات ،بزرگترین
آسیبها به تولید داخلی کشور وارد میشود.

صیادان بوشهری از بند سعودیها
آزاد شدند

رئی��س نمایندگی وزارت ام��ور خارجه در
بوشهر و عسلویه گفت  3صیاد بوشهری اسیر
در بند سعودیها آزاد شدند.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
س��یدعلیاصغر عربلو با بی��ان اینکه  3صیاد
بوشهری بیش از یک سال پیش هنگام صیادی
در اطراف س��کوی نفتی فروزان به علت ورود
غیرمجاز به آبهای س��رزمینی عربس��تان به
وسیله نیروهای گارد سعودی دستگیر شدند،
اظهار داش��ت :با رفع توقیف قایق این صیادان
آنان آزاد و وارد اس��کله جفره در بندر بوش��هر
شدند .وی افزود :نمایندگی وزارت امور خارجه
در بوشهر با پیگیریهای بسیار ،نامهنگاریهای
متعدد ،به مدد وزارت امور خارجه و نمایندگی
ایران در نیویورک و مذاکرات متعدد با سعودیها
توانست زمینه آزادی این صیادان را فراهم کند.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در بوشهر
و عسلویه تصریح کرد :در این مدت نمایندگی
وزارت امور خارجه در بوش��هر به صورت مداوم
و مس��تمر با خانواده صیادان در ارتباط بوده و
وضعی��ت آزادی صی��ادان در بن��د را پیگیری
کرده است .ورود غیرمجاز صیادان بوشهری به
آبهای س��رزمینی عربستان سعودی به علت
آش��نا نبودن صیادان به ح��دود مرزهای آبی
 2کشور بارها اتفاق افتاده است.

چهارشنبه  24مرداد 1397

فرماندهان ارشد نظامی آمریکا :هدف پرتاب موشک فاتح در خلیجفارس «فرستادن پیام» به آمریکا بود

گ�روه سیاس�ی :روز دوش��نبه
جدیدتری��ن موش��ک بالس��تیک
ایرانی بهنام «فاتح مبین» توس��ط
امیر حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروه��ای مس��لح رونمایی ش��د.
این موش��ک در واقع نس��ل جدید
موش��کهای نقط��هزن فاتح110
محس��وب میش��ود و از قابلی��ت
اس��تفاده علی��ه اه��داف دریایی و
زمین��ی برخوردار اس��ت و توانایی
مقابله با جن��گ الکترونیک را هم
دارد.
خان��واده موش��کهای فات��ح
ک��ه نمون��ه اولی��ه آن س��ال 81
رونمایی ش��د ،یکی از مشهورترین
موش��کهای کوتاهبرد جهان است
که ایران بعد از رونمایی از نخستین
نمونه آن ،پروژههای متعددی را تحت همین پروژه
توسعه داد بهطوری که تا پیش از رونمایی از فاتح
مبین ،این خانواده  9عضو با تنوع مأموریت داشت
که حاال با رونمایی از موش��ک نقطهزن فاتح مبین
این خانواده 10عضوی شد.
نخس��تین نمونه از این موش��کها فاتح 110
بود که برد آن  250کیلومت��ر بود .با این حال ،در
نس��لهای بعدی ،چند س��ال پیش از فاتح 313
رونمایی شد که برد آن به  500کیلومتر میرسید.
موشک فاتح محصول یکی از بزرگترین پروژههای
تحقیقاتی صنعت دفاعی کشور است .از این موشک
مایلپرتاب-که با توجه به بهرهمندی از بالکهای
کنترلی روی سرجنگی ،تا انتهای مسیر قابل هدایت
و راهبری (کنترل) است -تاکنون نسلهای مختلفی
تولید و عملیاتی ش��ده که مهمترین ویژگی همه
آنها خطای بس��یار کم نسبت به دیگر سامانههای
موش��کی سطح به سطح با برد مش��ابه بوده است.
موشک «فاتح  »313با برد تقریبی  500کیلومتر
و موش��ک «ذوالفقار» با برد تقریبی  750کیلومتر
ازجمله نمونههای ساختهشده بر مبنای کالس فاتح
است که در حوزه زمین به زمین مورد استفاده قرار
میگیرند .موشک ذوالفقار که دوربردترین موشک
از این خانواده اس��ت 31 ،ش��هریور  95در جریان
رژه نیروهای مسلح برای نخستینبار رونمایی شد
و کمتر از یک س��ال بعد در تاری��خ  29خرداد 96
نیروی هوافضای سپاه در جریان عملیات موشکی
علیه مقر تروریستهای داعش در دیرالزور سوریه
از آن استفاده کرد.
عالوه ب��ر افزایش برد نس��لهای مختلف این
موش��ک ،دقت و قابلیتهای نگهداری و عملیاتی
آن نی��ز بهبود یافته به طوری ک��ه آن را در ردیف
مهمترین سامانههای دفاعی کشور در راهبرد پاسخ
سریع به دشمن قرار میدهد.
وزن سرجنگی برای انواع مختلف این موشکها
از  60تا  450کیلوگرم گمانهزنی میش��ود و بنا بر
مطالب اعالم ش��ده از رسانه ملی ،خطای موشک
فات��ح 110کمتر از  10متر بوده که این درباره نوع
دریایی آن از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است
زی��را مأموریت آن انهدام اه��داف متحرک دریایی
است( .میزان این خطا در نمونههای بعدی به حدود
پاستور گروه سیاسی :اصالحطلبان که
برای فرار از مس��ؤولیتپذیری
نسبت به ایجاد ش��رایط موجود تالش میکنند
تا جایی که امکان دارد حس��اب خود را از حسن
روحانی جدا کنن��د؛ اخیرا در راس��تای تخریب
روحان��ی ،از کمکاری و تنبل بودن رئیسجمهور
گفتهان��د .ادعایی که عبداهلل ناص��ری ،از اعضای
سازمان مجاهدین انقالباس�لامی و از نزدیکان
رئیس دولت اصالحات مطرح کرد و گفت روحانی
دیروقت به نهاد ریاستجمهوری میرود .اظهارات
ناصری موجب عصبانیت دولتیها شد .عبدالرضا
رحمانیفضل��ی ،وزیر کش��ور در واکنش به این
ادع��ای ناصری گفت روحانی روزی  12س��اعت
کار میکند .اظهارنظر وزیر کشور دولت روحانی
در حالی است که روز گذشته حسینعلی امیری،
معاون پارلمانی روحانی گفت وی روزی  14ساعت
فقط برای بسته ارزی دولت وقت گذاشته است.
حسینعلی امیری دیروز سهشنبه در اینباره به
مهر گفت :بسته ارزی دولت حاصل ساعتها کار
کارشناسی در بخشهای مختلف دولت است و تا
جایی که اطالع دارم آقای رئیسجمهور ش��خصا
بعضی روزها تا  ۱۴س��اعت برای این بسته ارزی
وقت گذاشتهاند و در نهایت این بسته در شورای
عالی اقتصاد مطرح شد.
روای��ت امیری همانگونه که گفته ش��د یادآور
حاشیهس��ازیهای اخیر درباره مدت زمان فعالیت
روزانه حس��ن روحانی در کسوت ریاستجمهوری
اس��ت .اظهارنظر حس��ینعلی امیری درباره اینکه
روحانی برای بس��ته ارزی روزی  14س��اعت وقت
گذاش��ته 3 ،روز پ��س از آن انجام ش��د عبدالرضا
رحمانیفضلی ،وزیر کشور گفت باشناختی که از
رئیسجمهور دارم ،او روزی  12ساعت کار میکند.
رحمانیفضلی روز شنبه  20مرداد در جلسه

قاتل ناوها

در تصاوی��ر منتش��ر ش��ده از
آزمایش این موشک ،مشخص شد
هرمز یک توانسته است کانتینری
ب��ه طول تنها  6مت��ر را که راداری
روی آن نصب شده بود ،منهدم کند
که دقت و عملک��رد فوقالعادهای
محسوب میشود.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،س��ردار
حاج��یزاده در اینب��اره میگوید:
«هرمز یک میتواند رادارهای روی
ناو هواپیمابر یا یک سایت پاتریوت
در خش��کی یا یک س��ایت راداری
جستوجوگر را منهدم کند».
نکته دیگر درباره سامانه موشکی
«هرم��ز» بحث تح��رک باالی این
سامانه است که روی یک پرتابگر با
تحرک باال قرار دارد.

■■سومین عضو بالستیکهای ضدناو ایرانی

نما
گام بلند ایران در افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی
روز دوشنبه نسل جدیدی از موشک به نام فاتح مبین مجهز به جستوجوگر پیشرفته و هوشمند با قابلیت
نقطهزنی در زمین و دریا توسط متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با موفقیت
آزمایش و در آستانه  31مرداد ،روز صنعت دفاعی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی
و وارد چرخه تولید ش�د.متخصصان متعهد و توانمند س�ازمان هوافضای وزارت دفاع با تالش جهادی و
شبانهروزی توانستند با به حداقل رساندن زمان ایده تا محصول ،در زمانی کوتاه و متناسب با نیاز عملیاتی
نیروهای مس�لح ،موش�ک چابک ،رادارگریز ،تاکتیکی و نقطهزن فاتح مبین را طراحی ،نمونهسازی و با
موفقیت تست و آزمایش کنند .موشک فاتح مبین بر اساس فناوریهای پیشرفته بومی طراحی و ساخته
ش�ده و قادر است در همه ساعات شبانهروز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک دشمن ،اهداف خاص
مورد نظر را روی زمین و دریا تشخیص داده و مورد اصابت قرار دهد .موشک فاتح مبین صددرصد داخلی
بوده و توسط دانشمندان وزارت دفاع ساخته شده و مراحل طراحی ،تولید ،زیرساختها و آزمایشهای
آن کامال بومی است .این موشک قابلیت دارد از تمام موانع و سدهای ضدموشکی که برای تضعیف قدرت
بازدارندگی طراحی میشود عبور کند .با ورود این موشک به چرخه تولید ،گام بلندی در افزایش قدرت
دفاعی و بازدارندگی ایران اسالمی برداشته خواهد شد.

 5متر رسیده است).
در واقع این میزان خطای اندک موش��کهای
کالس «فاتح» یا دیگر موش��کهای بالستیک به
معن��ای دادن قدرت انتخاب ب��ه فرماندهان برای
انه��دام یک هواپیما یا آش��یانه خ��اص ،باند پرواز
فرودگاه یا ساختمانی خاص در محدوده برد صدها
کیلومتری این سالحهاس��ت ک��ه به معنی از بین
رفتن یک هدف ارزشمند دشمن با اصابت هر فروند
موشک ایرانی از این نوع خواهد بود.

■■خلیجفارس؛نخستینبالستیکدریاییایران

موشکهای کالس فاتح که در ابتدا با ماموریت
زمین به زمین ساخته میشد ،بعدا در حوزه دریایی
نیز توسعه پیدا کرد که نخستیننمونه آن در این
حوزه ،موشک «خلیج فارس» بود.
این موش��ک که بس��یاری از کارشناسان آن را
مهمترین شاهکار سردار شهید حسن طهرانیمقدم
(پدر موش��کی ایران) میدانند ،بهمنماه سال 89
رونمایی و اعالم ش��د میتواند با برد  300کیلومتر
اهداف دریایی کوچ��ک را با دقت باال مورد اصابت
قرار دهد.
موشک «خلیجفارس» به صورت هدایت ترکیبی
عمل میکند به طوری که جستوجوگر آن در فاز
نهایی روی هدف قفل کرده و در این حالت هرگونه

شناور دشمن هیچ راه گریزی از اصابت این موشک
ک��ه کالهکی با حدود  450کیلوگرم مواد منفجره
دارد ،نخواهد داشت.موش��ک خلیجفارس در نوک
کالهک خود از یک سامانه الکترواپتیک پیشرفته
برای کش��ف اهداف در هنگام بازگشت به جو بهره
میب��رد که این امکان را به موش��ک میدهد تا در
زمان حمله ،مس��تقل بوده و خود اقدام به کش��ف
هدف کرده و خود را به سمت هدف هدایت کند.

■■انهدام کانتینر  6متری با هرمز یک

 4سال پس از رونمایی موشک خلیجفارس در
جریان بازدید حض��رت آیتاهللالعظمی خامنهای،
فرمانده کل قوا از دس��تاوردهای نیروی هوافضای
س��پاه (اردیبهشت  ،)93دو موشک دیگر از کالس
فاتح با نامهای هرمز یک (ضدرادار) و هرمز ( 2زمین
به دریا) رونمایی شد.
به گفت��ه فرمانده نیروی هوافضای س��پاه ،برد
موشک هرمز در حدود  300کیلومتر بوده و سرعت
موش��ک هرمز ۲نیز بین  4تا  5برابر سرعت صوت
است.موشک هرمز یک (ضدرادار) بر خالف موشکی
مثل خلیجفارس که از هدایت اپتیکی بهره میبرد یا
موشک فاتح  110که از یک سامانه دقیق هدایتی
استفاده میکند ،از جستوجوگرهای امواج راداری
بهره برده و به منبع انتشار آنها حمله میکند.

جدیدترین اظهارنظر درباره میزان فعالیت روزانه حسن روحانی در نهاد ریاستجمهوری

روحانی چقدر کار میکند؟
س��تاد اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت:
بنده به عنوان مسؤولیت کاری که دارم بیشترین
ارتباط را با دکتر روحانی دارم ،به واسطه شناخت
و ارتباطی که دارم میبینم ایش��ان در طول روز
 ۱۲س��اعت کار میکنن��د .وی اف��زود :مگر
میش��ود کس��ی معتقد و مومن باشد آن
وقت مثال  ۱۰صبح بیاید سرکار؟ اینها
همان چیزهایی است که میخواهند
م��ردم را بیاعتم��اد کنن��د .وزیر
کش��ور تصریح کرد :ناامیدی و
بیاعتمادی  2آفتی است که
باید مراقب آن بود.
اظهارات رحمانیفضلی
و اش��اره او به س��اعت 10
صب��ح در واقع واکنش��ی
ب��ه اظهارات اخی��ر عبداهلل
ناص��ری ،از نزدیکان رئیس
دول��ت اصالح��ات درباره
کمکاری حس��ن روحانی
ب��ود .عبداهلل ناص��ری 15
م��رداد در گفتوگو ب��ا مهر در
پاس��خ به این س��وال که «ش��ما در
گفتوگوی��ی عن��وان کردی��د آقای
روحانی س��اعت  ۱۰صبح در محل
کارش حاض��ر میش��ود؛ ای��ن
حقیق��ت دارد؟» ،گف��ت :بل��ه،
واقعیت دارد.
ناص��ری در ادام��ه در پاس��خ ب��ه
این س��وال ک��ه «از کجا این مس��اله

را ش��نیدید؟» تصری��ح کرد :نیازی به ش��نیدن
ندارد .وقتی میبینم نه ی��ک روز ،نه  2روز بلکه
روزهای متعدد« ،اسکورت» آقای روحانی،
چه س��اعتی دم در خانه ایشان حضور
پی��دا میکند ت��ا ایش��ان را به نهاد
ریاستجمهوری ببرد ،دیگر شنیدن
نمیخواه��د! آقای روحان��ی قبل از
اینکه به پاس��تور ب��رود ،در نیاوران
و در مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
بازه زمانی  2ماهه ،قبل از استقرار
رس��می دولت ،برای فرد انتخاب
ش��ده بسیار مهم اس��ت که باید
وقت بگذارد و کار کند .اصل سازه
دولت در همان  2ماه گذاش��ته
میش��ود .آقای روحان��ی در این
 2ماه (از زمان انتخابش��دن در
خرداد  ۹۲تا استقرار رسمی دولت
در م��رداد  )۹۲اکث��ر روزها وقتی
هوا روش��ن بود ،به خانه بازمیگشت.
این نخستین باری نیست که میزان
کار روزانه حسن روحانی در کسوت
ریاس��تجمهوری در محافل سیاسی
و رسانهای کش��ور مطرح میشود .سال
گذش��ته نیز برخی سیاس��یون از کمتحرکی
روحان��ی اب��راز گالیه ک��رده بودن��د بهگونهای
که حتی ادعا ش��د علیاکب��ر ناطقنوری نیز از
کمتحرکی روحانی ابراز گالیه کرده است.
عبداهلل ناصری دیماه س��ال گذشته در

با رونمایی روز دوشنبه از موشک «فاتح مبین»
به عنوان نسل موشکهای مایلپرتاب فاتح ،تعداد
موش��کهای ضدناو ایرانی در این کالس به عدد 3
رسید ،البته نهادهای رسمی مشخصات دقیق این
موشک از جمله میزان دقیق برد و وزن سرجنگی
آن را اعالم نکردند اما طبق گفته امیر حاتمی ،وزیر
دفاع« ،فاتح مبین» موش��کی چاب��ک ،رادارگریز،
تاکتیکی و نقطهزن است که بر اساس فناوریهای
پیشرفته بومی طراحی و ساخته شده و قادر است
در همه ساعات شبانهروز و شرایط محیطی و جنگ
الکترونیک دشمن ،اهداف خاص مورد نظر را روی
زمین و دریا تشخیص داده و از تمام موانع و سدهای
ضدموشکی عبور و اهداف را منهدم کند.
گفته میش��ود این موشک در جریان رزمایش
اخیر س��پاه در آبهای جنوبی کشور (خلیجفارس
و تنگه هرمز) مورد استفاده قرار گرفته است ،البته
از ای��ن رزمایش هیچ جزئیاتی به صورت رس��می
منتشر نشد اما شبکه خبری فاکسنیوز آمریکا در
گزارش��ی اعالم کرد ایران در این رزمایش از نسل
سوم موشکهای ضدناو خود از کالس فاتح استفاده
کرده است .همچنین هفته گذشته و پس از اعالم
خبر برگ��زاری رزمایش ایران در خلیج فارس ،یک
مقام آمریکایی مدعی شد ایران در رزمایش دریایی
اخیر خود موشک کوتاهبرد ضدکشتی آزمایش کرد.
این در حالی است که در رزمایش دریایی گسترده
اخیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خلیجفارس،
ایران موش��ک کوتاهبرد فاتح 110را آزمایش کرد.
براساس اعالم مقامات آمریکایی ،موشک ضدکشتی
فاتح 110بردی بیش از 100مایل داشته و موشکی
س��احل به ساحل است .مقام آمریکایی اضافه کرد
زم��ان پرتاب موش��ک هیچ کش��تی آمریکایی در
نزدیکی آن قرار نداشته تا در خطر قرار بگیرد .ایران
آخرین بار مارس  2017موش��کهای مشابهی را
آزمایش کرد .یکی از موشکهایی که سال گذشته
شلیک شد یک شناور بزرگ را در فاصله 155مایلی
نابود کرد.
یکی از فرماندهان ارشد آمریکایی در خلیجفارس
به خبرنگاران گفت فعالی��ت دریایی اخیر ایران با
هدف «فرستادن پیام» به آمریکا بوده است.
اینباره به فرهیختگان گفت« :روحانی در مقایسه
با همه رؤسای جمهور پیشین ،برای دولت وقت
نمیگذارد .میگویند او از س��اعت  ۹:۳۰صبح تا
 ۱۹س��ر کار اس��ت! این را تردید ندارم و یکی از
اعتراضات و انتقاداتی اس��ت که دوستان روحانی
به او دارند .ناطقنوری در همین زمینه به روحانی
اعتراض کرده و گفته :من که االن فقط یک حوزه
علمیه در لواس��ان دارم از ساعت  ۶:۳۰صبح آنجا
حاضر میشوم و شما باید کمی زودتر بروید و به
سخن وزرایتان گوش کنید».
این در حالی است که برخی نزدیکان روحانی
همان زمان در انتقاد از این اظهارات گفتند همین
روزی  10س��اعت کار برای روحانی نیز خوب و
قابل قبول است .س��یدرضا اکرمی از روحانیون
نزدی��ک به روحان��ی در اینباره به ف��رارو گفت:
من در دفتر رئیسجمهور نیستم که بدانم آقای
روحانی چند ساعت در روز کار میکند اما فرضا
اگر از  9/5صبح تا  7شب کار کند میشود حدود
 10ساعت در روز .مگر روزی  10ساعت کار کم
است؟ اکرمی با اشاره به سوابق روحانی پیش از
ریاستجمهوری او میگوید :کارنامه آقای روحانی
نش��ان میدهد او هم پرکار اس��ت و هم کارها را
خوب انجام میدهد .اینکه فردی از صبح ساعت
 6تا  12شب کار کند دلیلی بر درایت نیست .ما
باید کیفی��ت کار را ببینیم نه کمیت آن را .باید
ببینیم نتیجه کار یک فرد چگونه است» .حسام
آشنا هم در واکنش به ادعای انتقاد ناطق نسبت
به کمکاری روحانی در توئیتر نوشت« :آیا کارت
س��اعت حضور و غیاب رئیسجمهور در اختیار
ایش��ان اس��ت؟ آقا  /خانم «میگویند» کیست؟
جریان آق��ای ناطق را خودش��ان برای ایش��ان
تعریف کردهاند یا هم��ان جناب میگویند؟ کار
ریاستجمهوری شبانهروزی است».

اخبار

روایت چمران از آخرین برنامهها
و فعالیتهای جبهه مردمی

عضو ش��ورای مرکزی جبهه
مردم��ی نیروه��ای انق�لاب
اس�لامی ،آخری��ن برنامهها و
فعالیته��ای جبهه مردمی را
تشریح کرد .مهندس مهدی
چم��ران در گفتوگو با تس��نیم ب��ا بیان اینکه
جلس��ات جبهه مردمی بهطور منظ��م در حال
برگ��زاری اس��ت ،تصریح کرد :اعضای ش��ورای
مرکزی جبهه مردمی در حال بررسی چگونگی
ورود ب��ه انتخابات مجلس هس��تند و ما در این
زمینه ت�لاش داریم نظ��ر نیروه��ا و گروههای
انقالبی را لح��اظ کنیم .عضو ش��ورای مرکزی
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی همچنین
گف��ت :کمیتههای مختلف��ی در جبهه مردمی
فعال هس��تند که همه آنها بهص��ورت منظم و
برنامهریزیشده جلسات خود را برگزار میکنند.
چمران گفت :جبهه مردمی ارتباط خود را با آقای
رئیس��ی یا آقای قالیباف قطع نکرده است و هر
زمان الزم و صالح باشد میتوانیم از نظرات آنها
برای پیشبرد برنامههای جبهه مردمی استفاده
کنیم؛ ما در انتخابات گذشته موفقیتهای بزرگی
داشتیم که متحد کردن نیروهای انقالبی از جمله
آنها بود .وی با بیان اینکه هیچ اختالفی در جبهه
مردمی و نیروهای این جبهه وجود ندارد ،گفت:
طبیعی است دوس��تان ما همه یک نظر و نگاه
درباره آینده نداشته باشند اما مهم این است که
نیروهای انقالبی برای رسیدن به یک نظر واحد
در حال تالش هستند.

امروز باید مردم را به صحنه
فراخواند

دبی��ر مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظام گفت دش��من
با زیر پ��ا گذاش��تن توافقات
بینالمللیمیخواهدبهسرعت
به نتیجه برسد ،در این شرایط
باید مردم را به صحنه فراخواند .محسن رضایی
در جمع مدیران و متخصصان تولیدکننده دانش
و فناوری افزود :امروز دش��منان ما با همه قدرت
به صحنه آمدهاند .آقای ترامپ میخواهد پول ما
بیارزش شود و نفت ما صادر نشود و پشت میز
مذاکره بنش��ینیم ،البته این برخورد را با ترکیه
ه��م انجام داده و به ارزش لیر ضربه زده اس��ت.
با روس��یه ،اروپا و کانادا هم به چالش و مش��کل
برخورد کردهاند .ترامپ در آستانه انتخابات کنگره
به دنبال امتیازگیری از ملت ما است .ملت ما را
نشناخته که قهرمان اقتصاد و فرهنگ هم هست.
دشمن با زیر پا گذاشتن همه توافقات بینالمللی
میخواهد بهسرعت به نتیجه برسد ،این شرایط
فرصتی اس��ت که در آزادسازی خرمشهر اتفاق
افت��اد .در این ش��رایط باید م��ردم را به صحنه
فراخواند .امروز روز فراخوانی ملت ایران به صحنه
است .باید محیط کسبوکار را برای فعالیت مردم
آماده کرده و با دل بزرگ به جوانان اجازه ریسک
بدهیم.

ادعای شلیک به کولهبران کذب است

فرمانده مرزبانی ناجا از افزایش
کشفیات موادمخدر و قاچاق
کاال خبر داد و گفت این ادعا
که مرزبانی جمهوری اسالمی
به کولهبران ش��لیک میکند،
حرف بیهودهای اس��ت .به گزارش مهر ،س��ردار
قاسم رضایی در حاشیه دیدار با فرمانده مرزبانی
عراق در پاس��خ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه
عنوان ش��ده پلیس مرزبانی به کولهبران شلیک
میکن��د ،اعالم کرد :اینکه رس��انههای بیگانه و
ضدانقالب این مطالب را عنوان کنند کاری دور
از ذهن نیس��ت اما باید بگویم اعالم این مطلب
ک��ه مرزبانی جمه��وری اس�لامی در مرزها به
مرزنشینان شلیک میکند حرف بیهودهای است؛
کولهبری مرزنشینان در حمایت از مرزبانی کشور
اس��ت اما اگر افرادی اقدام به ت��ردد غیرمجاز و
خارج از محدوده تعیین شده و بویژه در ارتفاعات
و درهها کنند و به صورت مسلحانه قاچاق کرده
و تعدی کنند ،مسلما با آنها برخورد میکنیم.

عمرانخان در نخستین سفر خارجی
راهی ایران میشود

ای��ران مقص��د نخس��تین س��فر خارج��ی
«عمرانخان» نخس��توزیر منتخب پاکس��تان
است .به گزارش مهر ،وی قصد دارد در نخستین
سفر خارجیاش پس از انتخاب بهعنوان رئیس
دولت پاکس��تان به ایران و س��پس به عربستان
سفر کند .بر این اساس این سفر پس از برگزاری
مراس��م تحلیف وی انجام خواهد ش��د .این در
حالی است که مراسم سوگند نخستوزیر جدید
پاکس��تان روز  ۱۸آگوس��ت ( ۲۷مرداد) برگزار
میشود .گفتنی است ،حزب تحریک انصاف به
رهبری عمرانخان که در  ۱۱۶منطقه انتخاباتی
پیروز شده بود موفق شده با جذب نظر  ۹نماینده
دیگ��ر ۱۲۵ ،نف��ر را از طریق رای مس��تقیم به
پارلمان وارد کند.

