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سیاسی

وطن امروز شماره 2630

اخبار

 ۵۰هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی در کشور داریم

خطیب موق��ت جمعه تهران
میگوی��د در ح��ال حاضر در
کشور 40 ،تا  50هزار میلیارد
تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
حجتاالس�لام محمدحسن
ابوترابیف��رد در خطبههای دی��روز نماز جمعه
ته��ران با اش��اره به اینکه باید ش��اهد تغییر در
ساختار مالیاتی کشور باش��یم ،ادامه داد :امروز
به اذع��ان صاحبنظران  40ت��ا  50درصد فرار
مالیاتی داریم؛ این یعنی اینک��ه  40تا  50هزار
میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم ،این
عدد بسیار درشتی است ،اصالح نظام مالیاتی به
معنای افزایش نرخ نیست .جامعه در راه رشد و
رکود باید پرداخت مالیاتی داشته باشد ،امروز در
تعریف حکمرانی خوب ،یکی از شاخصها نظام
مالیاتی فراگیر اس��ت که ما با آن فاصله زیادی
داریم .به گزارش تسنیم ،ابوترابیفرد با تاکید بر
اینکه باید از مالیاتدهندگان بر اساس سودی که
به دست میآورند مالیات دریافت کرد ،افزود :اگر
ای��ن اتفاق رخ ندهد ت��وان رقابت از بین میرود
و فساد اقتصادی تولید میش��ود .باید پایههای
مالیاتی افزایش پیدا کند؛ کشورهایی که خود را
از تورم نجات دادهاند به این موضوع توج ه ویژهای
داش��تهاند .وی با اعالم اینکه در برخی مواقع از
بسیاری حوزهها مالیات دریافت نمیشود ،اضافه
کرد :افرادی که قوه قضائیه دستگیر کرده است
فرار مالیاتی داش��تهاند و ی��ک ریال هم مالیات
پرداخ��ت نکردهاند .دس��تگاههای مالیاتی برای
دریاف��ت مالیات نیازمند اطالعات هس��تند که
دس��تگاههای مختلف باید این اطالع��ات را در
اختیار آنها قرار دهند .خطیب موقت جمعه تهران
با بیان اینکه اصالح نظام مالیاتی باید دستور کار
اول کشور باشد ،عنوان کرد :نمایندگان مجلس
نیز باید به این موضوع بپردازند چون فرار مالیاتی
خیانت به کشور و ظلم به افرادی است که مالیات
پرداختمیکنند.
سفیر ایران در سازمانهای بینالمللی
مستقر در وین:

اروپا بهشت امن منافقین
و تروریستهاست

«کاظ��م غریبآبادی» س��فیر
و نماین��ده دائ��م ای��ران در
سازمانهای بینالمللی مستقر
در وین در صفح��ه توئیترش
نوش��ت« :در حالی ک��ه اروپا
بهشت امنی برای میزبانی از گروهک تروریستی
منافقین و س��ایر تروریس��تهایی شده است که
هزاران شهروند غیرنظامی ایرانی را ترور کردهاند،
انتق��اد از ایران و تحریم ایرانیها ،یک اقدام کامال
غیرقاب��ل قب��ول و انحرافی در مس��ؤولیت خود
است» .به گزارش فارس ،اتحادیه اروپایی سهشنبه
براساس ادعای بیاساس دانمارک اقدام به تحریم
یک نه��اد و  2فرد ایرانی ک��رد .پلیس دانمارک
آبانماه سال جاری بدون ارائه هیچگونه مستنداتی
عوامل منتسب به ایران را به حمله به یک فرد در
خاک این کش��ور متهم کرد و جمهوری اسالمی
ایران در همان زمان قویا این ادعا را تکذیب کرد.
این اقدام اتحادی��ه اروپایی واکنش «محمدجواد
ظریف» ،وزیر امور خارجه ایران که در سفر هند به
سر میبرد را نیز در پی داشت .ظریف در این باره
در توئیترش نوشت :اروپاییها از جمله دانمارک،
هلند و فرانسه به منافقین -گروهی که  12هزار
ایران��ی را به قتل رس��اند و به صدام برای جنایت
علیه کردهای عراق کمک کرد -و تروریستهای
دیگری پناه میدهند که قتل ایرانیهای بیگناه را
از اروپا صحنهگردانی میکنند .اتهامپراکنی علیه
ایران ،اروپا را از مسؤولیت پناه دادن به تروریستها
مبرا نمیکند».

واعظی استعفای ظریف را
تکذیب کرد

رئیس دفتر رئیسجمهور ش��ایعه استعفای
محمد ج��واد ظریف را درو غ مغرضانه خواند و بر
ضرورت هوشیاری رسانهها تاکید کرد .به گزارش
مه��ر ،محمود واعظ��ی در توئیتی نوش��ت :خبر
استعفای محمدجواد ظریف و خروج ایران از توافق
برجام که به طور همزمان منتش��ر شدهاند ،هر 2
دروغ و مش��تمل بر اهدافی مغرضانه و ضدمنافع
ملی هستند .وی در توئیت خود افزود :الزم است
رسانهها نسبت به نشر اخبار مشکوک اینچنینی
هوش��یار و محتاط بوده و خدای نکرده تریبون و
بلندگوی دشمنان داخلی و خارجی ملت نشوند.
پیشتر علیرضا معزی ،دبیر شورای اطالعرسانی
دولت نیز با انتش��ار توئیتی به شایعه خروج ایران
از برجام و اس��تعفای ظریف واکنش نش��ان داد.
وی در توئیت خود نوش��ت :جریانی مشکوک در
یک طراحی پیچیده 2 ،روز است بر شایعه خروج
ایران از برجام و استعفای ظریف ،آن هم در خالل
سفر پرثمر او به هند میدمد .معزی تصریح کرد:
همراه��ی با این نوع اخبار دقیق��ا بازی در زمین
دونالد ترامپ اس��ت که هدف اولش از تحریمها،
ن��ه فقط معاش و اقتصاد کش��ور ،بلکه به چالش
کشیدن امید به آینده و آرامش مردم است.

شنبه  22دی 1397

گزارش «وطنامروز» درباره تداوم امیدواری جریان غربگرای داخلی به مذاکره با آمریکا و اروپا

گروه سیاس�ی :هفته گذش��ته رهبر
معظ��م انقالب در دی��دار هزاران نفر
از م��ردم ق��م خطاب به مس��ؤوالن
تاکید کردند« :در مقابل توپ و تشر
و یاوهگوییهای آمری��کا و اروپا پس
نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه
تهدید ،ن��ه «وعده و قول» و نه حتی
امضایشان اعتبار ندارد».
به گزارش «وطنامروز» ،این روزها
و در ش��رایطی که آمری��کا از برجام
خارج ش��ده و ایران نیز بهرغم عمل
به همه وعدهها همچنان با تحریمهای
هستهای دست و پنجه نرم میکند،
ش��اید مفهوم بیاعتمادی به آمریکا
بهتر و راحتتر فهم شود ،با این حال
رهبر حکیم انقالب بر این گزاره طی
چند س��ال اخیر و بوی��ژه زمانی که
مسؤوالن دولت یازدهم به دنبال حل
همه مشکالت کشور از طریق مذاکره
با آمریکا و برجام بودند تاکید داشتند.
نگاهی به مواضع رهبر انقالب درباره نتیجه مذاکره
با آمریکا از ابتدای دولت یازدهم و مذاکرات منتهی
به برجام بخوبی شرایط امروز پیش آمده برای کشور
را چ��ه به لحاظ اقتصادی و چه از منظر س��رانجام
توافق هستهای پیشبینی میکند .بیاعتمادی به
آمریکا گزاره مهمی است که رهبر انقالب در همه
این س��الها بر آن تاکی��د کردهاند و اکنون صحت
آن برای همه ثابت شده است .موضوعی که برخی
مسؤوالن در جریان مذاکرات هستهای باور چندانی
به آن نداشتند اما اکنون برای آنها نیز ملموس شده
است .ایشان  20فروردینماه  94در دیدار مداحان
اهلبیت فرموده بودند :مطالب ه بعدی ما از مسؤوالن
این بوده اس��ت که گفتیم ب��ه طرف مقابل اعتماد
نکنید ...گفتیم به ط��رف مقابل اعتماد نکنید ،به
لبخند او فریب نخورید ،به وعده نقد که میدهد -
وعده نقد ،نه عمل نقد  -اعتماد نکنید[ ،چون] وقتی
خرش از پل گذش��ت ،برمیگردد و به ریش ش��ما
میخندد! رهبر انقالب همچنین  21اسفندماه 93
در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان تاکید کردند:
طرف مقابل حیلهگر و اهل خدعه و نیرنگ است و از
پشت خنجر میزند .آمریکاییها همیشه در آستانه
زمان تعیین شده برای پایان مذاکرات ،لحن خود را
سختتر ،تندتر و خشنتر میکنند تا اهداف خود
را محقق کنند که باید مراقب این حیله بود .ایشان
 27تیر  94نیز در دیدار مسؤوالن نظام تاکید کردند
به آمریکاییها نمیشود اعتماد کرد؛ اینها کسانی
نیس��تند که حرف راست از دهانشان خارج شود؛
صداقت در اینها نیست.
رهبر انقالب حتی بیتعهدی دولت فعلی آمریکا
به تعهدات دولت سابق این کشور را نیز پیشبینی
کرده بودند .ایش��ان اول فروردینم��اه  95در حرم
مطهر رضوی فرمودند :هیچ تضمینی وجود ندارد
که این دولتی که بعدا ً [در آمریکا] بهوجود خواهد
دیپلماسی فرانس��ه بارها اثبات کرده اس��ت
مح��ور  3کش��ور اروپایی طرف
مذاک��رات برای حمله ب��ه برنامه موش��کی ایران
است .در شرایطی که اروپا بعد از خلفوعده درباره
تعهدات برجامی ،درباره حداقلیترین اقدام ممکن
بعد از خروج آمری��کا از برجام یعنی اجرای SPV
نی��ز به وعده خود عمل نک��رد ،حاال به گزینههای
تحری��م و تهدی��د روی آورده اس��ت .هن��وز مهر
امضای تحریم جدید ایران از س��وی اروپا خش��ک
نشده اس��ت که وزارت خارجه فرانسه روز گذشته
در اقدامی مداخلهجویانه اعالم کرد ایران باید تمام
فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک که قادر
به حمل کالهک هستهای هستند را متوقف کند.
وزارت خارجه فرانس��ه بدون ارائه هیچ مس��تندی
اعالم کرد :ایران باید فورا تمام فعالیتهای مرتبط
با موش��کهای بالستیک خود را متوقف کند .این
موضوع در حالی مطرح ش��ده است که جمهوری
اسالمی بارها اعالم کرده است فعالیتهای هستهای
آن کامال صلحآمیز اس��ت و در عی��ن حال برنامه
موش��کی ایران نیز کامال دفاعی اس��ت .همچنین
پسابرجام حسن روحانی میگوید آدمهای
فراجناح��ی در روزهای موفقیت
نزدیک هس��تند ولی در روزهای شکس��ت فاصله
میگیرند .رس��انههای نزدیک ب��ه دولت معتقدند
این اظهارنظر او به نوعی کنایه به وزرای مستعفی
دولت اس��ت .اگر خروج عب��اس آخوندی از کابینه
دوم روحان��ی را بتوان یک اس��تعفا تلق��ی کرد؛ با
استعفای وزیر بهداشت ،تعداد وزرایی که خروج از
حلق��ه روحانی را آغاز کردهاند ،به  2نفر میرس��د.
با این حال پس از اس��تعفای قاضیزادههاش��می،
وزیر بهداش��ت ،هنوز هم بحث اس��تعفای برخی
وزرای دولت داغ اس��ت .به نظر میرس��د حس��ن
روحانی از این موضوع چندان راضی نیس��ت ،چرا
که او این استعفاها را تنها گذاشتن خود در روزهای
س��ختی تلقی میکند .به گ��زارش «وطنامروز»،
رئیسجمه��ور روز پنجش��نبه در مراس��م دومین
س��الگرد درگذش��ت هاشمیرفس��نجانی از نبود

احمق و احمقتر!

آم��د ،همین تعهدات اندکی را ه��م که این دولت
[فعلی] کرده است عمل بکند.

■■پیشبینی همراهی اروپا با آمریکا

پس از خروج آمریکا از برج��ام ،دولت روحانی
تصمیم گرفت توافق هستهای را با اتحادیه اروپایی
ادامه ده��د .به این ترتیب ک��ه در طول مذاکرات
ای��ران به برج��ام پایبند بوده و صنعت هس��تهای
خود را تعطی��ل ن��گاه دارد و از آن طرف هم اروپا
بسته جبرانی تحریمهای آمریکا را ارائه دهد .بسته
پیشنهادی اروپا قرار بود متضمن  2محور کلیدی
باش��د .هم فروش نفت ایران و بازگشت پول آن به
کش��ور را تضمین کند و هم تبادالت مالی و بانکی
میان ایران و اروپا را بویژه برای شرکتهای کوچک
و متوسط تسهیل کند .با این حال و در شرایطی که
ایران طی  8ماه مذاکره با اروپا ،به وعدهاش مبنی بر
تعطیلی صنعت هستهای پایبند بوده ،اروپا اما بهرغم
 3بار تعیین موعد ب��رای ثبت و اجرای کانال ویژه
مال��ی ( ،)SPVبه وعده خود عمل نکرده و ترجیح
داده با آمریکا همراه باشد.
نکته جالب توجه در این میان پیشبینی دقیق
رهبر حکیم انقالب از همراه��ی اروپا با آمریکا در
مقاطع حس��اس بود .ایشان  19اردیبهشت  97در
دانشگاه فرهنگیان تاکید کردند :حاال گفته میشود
که برجام را میخواهیم با این  3کشور اروپایی ادامه
بدهیم؛ من به این  3کش��ور هم اعتماد ندارم .من
میگویم به اینها هم اعتماد نکنید.
رهب��ر انقالب همچنین  2خردادم��اه در دیدار
مسؤوالن نظام فرمودند :یک تجربه دیگر که این هم
تجربه مهمی است ،تجربه همراهی اروپا با آمریکا در
مهمترین موارد است .ما بنای دعوا کردن با اروپاییها
را نداری��م؛ با این  3کش��ور اروپایی بنای معارضه و
مخالفت و بگومگو نداریم اما واقعیتها را باید بدانیم.
این  3کشور نشان دادهاند که در حساسترین موارد

با آمریکا همراهی میکنند .ایشان  24تیرماه نیز در
دیدار هیات دولت تاکید کردند« :طرفهای اروپایی
موظفند تضمینهای الزم را درباره برجام بدهند اما
نباید اقتصاد کشور به این موضوع گرهزده و معطل
آن ش��ود» .هرچند تاکیدات مکرر رهبر انقالب به
دولتمردان درباره بیاعتمادی ب��ه آمریکا و اروپا و
همچنین توجه به ظرفیت و توانمندیهای داخلی
چندان جدی گرفته نشد اما این روزها و با توجه به
اظهارات خود مسؤوالن دولتی میتوان صحت این
پیشبینیها را اثب��ات کرد؛ همانطور که در قضیه
برجام هم بیاعتمادی به آمریکا به اثبات رس��ید.
اکنون و پس از  8ماه مذاکره با اروپا ،این مسؤوالن
دولتی هستند که بر خلف وعده و ناامیدی از اروپا
تاکید دارند ،چنانک��ه ظریف  2روز پیش و پس از
اعمال تحریمهای جدید اروپا علیه ایران تاکید کرد
ايران منتظر اروپا نمیماند و با شرکای سنتی خود
مانند روس��یه ،چین و هند همکاری خواهد کرد.
همچنین بهرام قاس��می ،س��خنگوی وزارت امور
خارج��ه از اتحادیه اروپایی به دلیل تاخیر در ایجاد
س��از و کار ویژه مالی ب��رای دور زدن تحریمهای
آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود.
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهور نیز که
 21آذرماه در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود
سازوکار مالی اروپا برای ارتباط با ایران ( )SPVدر
 2یا  3هفته آینده اجرایی میشود ،روز چهارشنبه
گذشته اعالم کرد اروپاییها از ایران به دلیل اجرایی
نشدن  SPVعذرخواهی کردند.
■■همچنان به غرب امیدوارند!

رهب��ر معظم انقالب هفته گذش��ته در جریان
دی��دار ه��زاران نفر از مردم قم برخ��ی دولتمردان
آمریکای��ی را احم��ق خوان��ده و فرمودند« :برخی
دولتم��ردان آمریکایی اینطور وانمود میکنند که
دیوانهاند ،البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً

بعد از خلفوعده درباره  SPVو اعمال تحریمهای جدید اروپا علیه ایران
فرانسه از ایران خواست فورا ً فعالیتهای موشکی خود را متوقف کند

خروسک!

آژان��س بینالملل��ی ان��رژی
اتمی نیز در تمام گزارشهای
خ��ود از صلحآمیز بودن تمام
فعالیتهای هس��تهای ایران
و عدم انحراف آنها به س��وی
اه��داف غیرمس��المتآمیز
تأکید کرده اس��ت .البته همانطور ک��ه در ابتدای
گزارش اشاره شد ،فرانس��ه محور حمله به برنامه
موشکی ایران است .در حقیقت فرانسویها را باید
گستاخترین کشور اروپایی نامید ،چرا که مقامات
آن حتی در جریان س��فر به ایران هم از اظهارنظر
علیه برنامه موشکی ایران دریغ نکردهاند 12 .بهمن
 95ژان مارک آیرو ،وزیر وقت خارجه فرانسه در بدو
ورود به تهران در مقر س��فارت کش��ورش در ایران
گفت :به تهران آمدهام اما برای اینکه هشیار باشیم
و توضیح بدهم که آنها (ایرانیها) نباید خطا کنند.

وزی��ر خارجه فرانس��ه درباره
اخب��ار منتشرش��ده مبنی بر
آزمایش موش��ک بالس��تیک
در ای��ران با بی��ان اینکه ما در
ح��ال بررس��ی ای��ن موضوع
هستیم ،اظهار داشت :فرانسه
تا به حال چندین بار نگرانی خود را درباره استمرار
آزمایشات موشکی ابراز کرده و گفته برخالف مفاد
قطعنامه  ٢٢٣١و برخالف اعتمادی اس��ت که در
چارچوب توافق وین حاصل شد و من با صراحت و
صمیمیت این موضوع را به دوستان ایرانی و در یک
چارچوب و ذهنیت همکاری دوجانبه اعالم کردم.
این موضوع البته همان زمان با واکنش محمدجواد
ظریف مواجه شد .وزیر امور خارجه با اشاره به انجام
تمام تعهدات ایران در برجام ،آزمایش موشکی را در
تعارض با قطعنامه  2231ندانس��ت و گفت :مردم

در مراسم دومین سالگرد درگذشت هاشمیرفسنجانی مطرح شد

کنایه روحانی به وزرای مستعفی

«گرمی وفا» انتقاد کرد .سایت
انتخاب از س��ایتهای هوادار
روحانی ،این بخش از اظهارات
او را اینگون��ه روای��ت ک��رده
است« :حس��ن روحانی که از
مش��قتهای آیتاهلل هاشمی
س��خن میگف��ت ،اظه��ار داش��ت :وقتی کس��ی
فراجناحی باشد ،موقع پیروزی همه کف میزنند و
موقع شکست همه فاصله میگیرند .وی تاکید کرد:
در روز سختی همه فاصله میگیرند ،گرمی وفا در
این روزها پیدا نمیش��ود .به نظر میآید اظهارات
روحانی واکنشی به برخی انتقادات جریانات همسو
و همچنین استعفای تعدادی از وزرا باشد».

■■موش�کها را هم هاشمی
ساخت!

به غی��ر از کنایه ب��ه وزرای
مس��تعفی ،برخی تمجیدهای
روحان��ی از مرح��وم هاش��می
قاب��ل تام��ل اس��ت .روحان��ی
مدعی است برنامه هستهای و برنامه موشکی توسط
هاشمیرفس��نجانی راهاندازی و ساخته شد! روحانی
در این باره گفت :هنگامی که برجام به ثمر رس��ید و
توانستیم به توافق دست پیدا کنیم ،آیتاهلل هاشمی
ب��ه من گفت امروز من دیگر راحت میمیرم ،چرا که
امروز فهمیدم کش��ور استقرار یافت و سایه جنگ از
کشور برداشته شده است .وی افزود :هاشمی بنیانگذار

اخبار
رزمایش فداییان حریم والیت نهاجا برگزار شد

از بمبارانC۱۳۰
تا رهگیری موشک مهاجم

«احمقهای درجه یک» هستند».
نگاهی به عملکرد  2ساله دولت
ترام��پ در منطقه و بوی��ژه در قبال
ای��ران در م��وارد متع��ددی موی��د
حماقت دولتمردان آمریکایی است.
محاسبات آمریکاییها پیرامون ایران
در س��الهای اخیر بیش��تر از آنکه
متاثر از واقعیتهای منطقه و کشور
باشد ناش��ی از القائات گروهکهایی
چون منافقین بوده است .ترامپ در
هفتههای گذشته چند بار علیه ایران
توئیتزده و مدعی آشوبهای روزانه
یا هفتگی در خیابانهای تهران شده
بود .از سوی دیگر جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی آمریکا چند ماه پیش در
همایش منافقی��ن در پاریس حاضر
ش��ده و مدع��ی جش��ن گرفتن در
تهران تا پیش از ش��روع سال 2019
شده بود!
ب��ا همه اینه��ا به نظر میرس��د
احمقتر از دولتمردان امروز آمریکا ،برخی جریانات
غربگرا در داخل کش��ور باش��ند که بهرغم اثبات
گ��زاره غیرقاب��ل اعتماد ب��ودن آمری��کا و اروپا در
قضایایی چون برجام ی��ا  ، SPVباز هم برای حل
مشکالت اقتصادی و معیشتی آدرس غرب را نشان
میدهند .جریانی که بخشی از انگیزههای خود را
خردادماه گذشته و طی نامه برخی فعاالن سیاسی
به مس��ؤوالن عالیرتبه نظام و توصیه برای مذاکره
با ترامپ بروز داد .نویس��ندگان این نامه خواس��تار
بازنگری در تصمیمات اساسی و مذاکره مستقیم با
آمریکا شدند .نویس��ندگان این نامه با اشاره به «از
دس��ت رفتن فرصت مناس��ب» دولت باراک اوباما
از مس��ؤوالن تصمیمگیر نظام خواس��تند «فارغ از
جنگهای روانی کاخسفید با یک تصمیم ملی اعالم
کنند حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و ش��رط
با آمریکا هس��تند تا قدمی در راهحل مش��کالت و
اختالفات برداشته شود».
اعتماد جریان غربگرا برای حل مش��کالت از
طریق مذاکرات البته مح��دود به این نامه نماند و
 2روز پیش «علی خرم» نماینده پیشین ایران در
دفتر اروپایی سازمان ملل که از او به عنوان مشاور
سابق ظریف نیز نام برده میشود در روزنامه همدلی
نوش��ت« :بدون شک در این ش��رایط اقتصادی و
سیاسی به نفع ایران اس��ت تا از طریق یک کانال
دیپلماتی��ک با آمریکا مذاک��ره کند .بنده معتقدم
مذاکره با آمریکا در راستای منافع ملی و مصلحت
عمومی صورت گیرد».
تیرماه گذش��ته نیز روزنامه حامی دولت قانون
نوشته بود :ممکن اس��ت وارد جنگ شویم! راهی
جز مذاکره وجود ندارد .اگر قرار باشد نظام را حفظ
کنی��م و خ��ود را درگیر جنگ ناخواس��ته نکنیم،
نزدیکترین و صحیحترین راه مذاکره اس��ت و در
مذاکره میتوانیم سهم خود را بگیریم.
ای��ران هیچگاه دفاع از خ��ود را به اجازه طرفهای
دیگر موک��ول نمیکنند .اظهارنظ��ر علیه برنامه
موشکی ایران که به وظیفه ثابت دستگاه سیاست
خارجی فرانسه تبدیل شده است توسط لودریان،
وزیر خارجه فعلی فرانس��ه نیز بارها مورد اش��اره
قرار گرفته اس��ت« .ژان ایو لودریان» وزیر خارجه
فرانس��ه  24آبان  96در جریان سفر به عربستان و
در نشست خبری مشترک با «عادل الجبیر» گفت:
برنامه موش��کهای بالس��تیک ایران و مداخالت
منطقهای تهران موجب نگرانی ما است .لفاظی علیه
برنامه موش��کی ایران البته تنها ب��ه وزرای خارجه
فرانسه محدود نش��ده و رئیسجمهور این کشور
نیز علیه برنامه موشکی ایران صحبت کرده است.
امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه اسفند سال
گذشته در همایش یک سازمان یهودی در فرانسه
ضمن تکرار ادعاهای مقامات کشورش علیه ایران
گفت :فرانسه به همراه متحدانش ،آمریکا و انگلیس،
در حال انجام اقداماتی علیه فعالیتهای (موشکی)
بالستیک ایران در منطقه است .من گفتوگوهای
طوالنیای با بنیامین نتانیاهو در اینباره داشتهام.
فناوری هستهای در کشور بود و هر کس در این کشور
جز هاشمی از فناوری هستهای سخن بگوید ،نادرست
گفته است ،چرا که او نخستین کسی بود که دستور
ورود س��انتریفیوژ به کش��ور را داد و در تمام مراحل
مسائل را به ریز دنبال میکرد .دکتر روحانی با اشاره
به نقش آیتاهلل هاشمیرفسنجانی در اعتالی صنایع
دفاعی کش��ور اظهار داشت :موش��ک ،امروز وسیله
دفاعی ما است و به آن افتخار میکنیم و در هفتههای
آینده با موشکهای ساخت خود  2ماهواره جدید را
به فضا خواهیم فرستاد .وی همچنین اظهار داشت:
«این هاش��می بود که موش��ک را در ایران ساخت.
قدرت دفاعی و فناوریهای نوین یادگارهای هاشمی
است» .این اظهارنظر روحانی در حالی است که هنوز
افکار عمومی توئیت جنجالی هاش��می علیه برنامه
موش��کی را فراموش نکرده اس��ت .فروردین 1395
هاشمیرفسنجانی در توئیترش نوشت« :دنیای فردا،
دنیای گفتمانهاست نه موشکها».

هش��تمین رزمایش فدایی��ان حریم والیت
نیروی هوای��ی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
ظهر روز گذش��ته با دس��تیابی به تمام اهداف
از پی��ش تعیینش��ده با موفقیت پای��ان یافت.
در ای��ن رزمایش دهها فرون��د انواع هواپیماهای
شکاری ،ش��کاری بمبافکن ،ترابری سنگین و
نیمهسنگین ،سوخترسان ،ش��کاری رهگیر و
شناس��ایی ،گش��ت هوایی و هواپیماهای بدون
سرنش��ین با حضور در منطقه عمومی اصفهان
ب��ه انجام مرحله اصلی و ف��از عملیاتی رزمایش
پرداختند .به گزارش تس��نیم ،در نخستین روز
از مرحله اصلی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی
فدایی��ان حریم والی��ت ،هواپیماهای ش��کاری
بمبافکن اف 5و صاعق��ه اهداف مهم و حیاتی
دشمن فرضی را با استفاده از تسلیحات ساخت
داخل منهدم کردند .همچنین هواپیماهای اف7
مجهز به بمبهای هوشمند ،نقطهزن ،دورایستا
و راکتهای س��اخت داخل برای نخس��تین بار
اهداف حیاتی دش��من فرضی را با تکنیکهای
ابت��کاری و خ��ارج از رینگ پدافن��دی در عمق
منطقه نبرد منه��دم کردند .در ای��ن مرحله از
رزمایش جنگندههای رهگیر میگ 29با شلیک
موشکهای بهینهشده  ،R73موشک رهاشده از
هواپیمای اف 5را با موفقیت رهگیری و منهدم
کردن��د .در ادامه هواپیماه��ای اف 4با بمباران
سنگین ( ،)Carpet Bombingاهداف از پیش
تعیینشده را با موفقیت منهدم کردند .در آخرین
مرحله از روز اول رزمایش فداییان حریم والیت،
بمبافکنهای راهبردی س��نگین س��وخو 24و
فانتوم با استفاده از غافلگیری شبانه و در ارتفاع
پس��ت اقدام به بمباران س��نگین هوا به زمین
( )Carpet Bombingبهسمت اهداف از پیش
تعیینشده کردند و هواپیمای اف 4نیز با استفاده
از فلر اقدام به روش��نایی صحنه نبرد در راستای
شناس��ایی و انه��دام اهداف توس��ط پرندههای
مش��ابه کرد .در دومین روز از مرحله اصلی و فاز
عملیاتی هشتمین رزمایش بزرگ فداییان حریم
والیت ،جنگنده بمبافکنهای اف 4با استفاده از
موشکهای ماوریک و بمبهای  2000پوندی
قاصد اهداف دشمن فرضی را منهدم کردند .در
ادامه این مرحله از رزمایش جنگندههای شکاری
رهگیر اف 14با پرواز بر آسمان منطقه رزمایش
جنگندههای مهاجم دشمن فرضی را رهگیری و
با موفقت منهدم کردند.
■■زیباترین صحنه رزمای�ش نیروی هوایی
ارتش از نگاه امیر سیاری

مع��اون هماهنگکنن��ده ارت��ش میگوید
زیباترین صحنه هشتمین رزمایش فداییان حریم
والی��ت ،لحظه هدف ق��رار دادن و منهدم کردن
موشک شلیکشده از جنگنده  F5توسط موشک
هواپیمای میگ  ۲۹بود که نشاندهنده تخصص
و دقت باالی خلبانان جوان ما اس��ت .به گزارش
میزان ،امیر دریادار «حبیباهلل س��یاری» با بیان
اینکه به بیش از  ۹۵درصد اهداف تعیینش��ده
در هش��تمین رزمای��ش اقتدار هوای��ی فداییان
حریم والیت نهاجا دس��ت یافتیم ،گفت :اگر چه
ب��ه اهداف خود از برگزاری این رزمایش دس��ت
یافتهای��م اما به این کفای��ت نمیکنیم و نگاه ما
همواره به جلو است و با رصد تهدیدات و با وجود
تحریمها به دنبال این هس��تیم که هر روز بهتر
از روزهای گذشته باش��یم .وی با بیان اینکه در
این رزمایش با وجود هوای نامناسب و وزش باد
شدید تمام موشکها و بمبهای بومی مانند بمب
قاصد به اهداف برخورد کردند ،گفت :در نگاه من
زیباترین صحنه هشتمین رزمایش فداییان حریم
والی��ت ،لحظه هدف ق��رار دادن و منهدم کردن
موشک شلیکشده از جنگنده  F5توسط موشک
هواپیمای میگ  ۲۹بود که نشاندهنده تخصص
و دقت باالی خلبانان جوان ما است .امیر سیاری
گفت :پیام این رزمایش اقتدار و آمادگی نیروهای
مسلح برای دفاع از کشور است که برای دوستان
خوشحالکننده است و به دشمن نشان میدهد
که اگر اشتباه کند پاسخی قاطع و پشیمانکننده
دریافت خواهد کرد.

اروپا بداند به هر قیمتی
در «برجام» نخواهیم ماند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل
تصریح کرد :غربيها بايد با «شوكي» مواجه شوند
ك��ه بدانند به هر قيمتي در تونل يكطرفه برجام
كنوني نخواهيم ماند .به گزارش فارس ،حس��ین
امیرعبداللهیان در توئیتی نوشت :داشتن رابطه
قوی با اروپا همواره بخش��ی از عقالنیت سیاست
خارج��ی ای��ران بوده اس��ت اما غربیه��ا باید با
«شوکی» مواجه شوند که بدانند به هر قیمتی در
تونل یکطرفه برجام کنونی نخواهیم ماند .اکنون
اروپای مأمن تروریس��م و منافقی��ن باید پیامی
معقول ،حکیمانه اما «شوکآور» دریافت کند.

