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اخبار
امارات  ۷۰۰میلیون دالر از پولهای
بلوکهشده ایران را آزاد کرد

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس
گفت :رواب��ط ارزی امارات با ای��ران بهبود
یافت��ه و این کش��ور  ۷۰۰میلی��ون دالر از
پوله��ای بلوکه ش��ده ای��ران را آزاد کرده
اس��ت .اکبر ترکی در گفتوگو با خانه ملت،
در خصوص تغییر رفتار کش��ورهای غربی و
عربی با ایران ،اظهار داشت :فرانسه و دیگر
کش��ورهای اروپایی که اینستکس را مطرح
کردند به دنبال این بودند تا کمبود نفت خود
را از ای��ن طریق جبران کنند ،زیرا با تحریم
ایران نیاز به نفت در بازار جهانی احس��اس
میش��ود و غربیها برای جبران این خأل به
ساز و کار اینستکس روی آوردند .وی گفت:
اماراتیه��ا نیز فهمیدهان��د که در این مقطع
غربیها و عربس��تان نمیتوانند امنیت این
کشور را تأمین کنند .امارات خود را سوئیس
خاورمیان��ه معرف��ی میکن��د ام��ا تجارت،
بانک��داری ،انرژی و هواپیمایی این کش��ور
وابس��ته به امنیت است و میداند در صورت
نبود امنیت نمیتوان��د کاری کند .امارات از
عربس��تان و آمری��کا دوری ک��رده و روابط
خود را ب��ا ایران اصالح و  700میلیون دالر
از پولهای بلوکه ش��ده ای��ران را آزاد کرده
اس��ت .روابط ارزی امارات با ای��ران بهبود
یافته و به همین روی در دوبی صرافیهای
بسته شده ایرانی دوباره فعال شدهاند.
پیشینه غربیها مانع اصلی
مذاکرات مجدد است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ،پیشینه
غیرقاب��ل قب��ول طرفهای غرب��ی را مانع
اصلی مذاک��رات مجدد دانس��ت .ابوالفضل
حس��ن بیک��ی در گفتوگو ب��ا خانهملت ،با
اش��اره به طرح دولت مکرون برای ش��روع
مذاکرات جدید قدرته��ای جهانی با ایران
گف��ت :زمانی ک��ه آمریکاییها و ش��رکای
اروپایی این کشور در برجام به تعهدات خود
در قبال ایران عمل نکردند ،دلیلی ندارد که
دوب��اره ایران وارد مذاکره ش��ود؛ درحالیکه
تجربه تلخ برجام نش��ان داد طرف مقابل به
هیچ یک از قوانین و قراردادهای بینالمللی
پایبن��د نبوده و نقض عهد میکند .وی بیان
کرد :تا زمانی ک��ه آمریکا اجازه ندهد ،هیچ
یک از طرفهای اروپایی به تعهدات خود در
قبال ایران عم��ل نخواهند کرد ،بنابراین به
دلیل چهره آل��ودهای که طرفهای اروپایی
از خ��ود با توجه نق��ض عهدهای فراوان در
برج��ام انجام دادند ،انج��ام هرگونه مذاکره
بینتیج��ه خواهد بود؛ چراک��ه مجدداً وعده
میدهند که مس��یر حرکت ایران را منحرف
کنند ،اما جمهوری اسالمی فریب وعدههای
دروغین آنها را نخواهد خورد .پیشرفتهایی
که ایران اس�لامی در س��الهای گذشته با
وجود بدعهدیه��ای آمریکا و اروپاییها در
برجام کس��ب کرده ،به باالترین نقطههای
علمی و فناوری دست یافته ،آنها را به تکاپو
انداخت��ه تا با ط��رح مذاکره مج��دد ،موتور
محرک پیشرفت ایران را از حرکت بازدارند
ت��ا بتوانند مناف��ع خ��ود را در منطقه تأمین
کرده و از پیشرفتهای روزافزون جمهوری
اسالمی جلوگیری کنند.
سرشاخههای جاسوسی رسانهای
شناسایی شود

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارج��ی مجل��س تأکی��د ک��رد :موض��وع
دستگیری این عامل دستگاههای اطالعاتی
بیگانه تبدیل ب��ه امر اختالفی یعنی حرکت
کردن در راس��تای همان هدفی که آمدنیوز
داش��ت نش��ود .حش��متاهلل فالحت پیشه
در گفتوگ��و با خان��ه ملت ،با دس��تگیری
سرش��بکه جریان معاند «آمدنیوز» توس��ط
سپاه ،گفت :اقدام س��پاه نشاندهنده قدرت
اطالعات��ی و عملیاتی جمهوری اس�لامی
ایران در مقابل دس��تگاههای اطالعاتی بود،
که هدفش��ان در واقع ایجاد تفرقه و مشکل
سازی برای ایران در قالب رسانه است .وی
با تأکید بر اینکه باید سرش��اخههای نفوذ و
جاسوس��ی رسانهای شناس��ایی شود ،اظهار
داشت :با این حال نباید این مؤلفه و مصداق
قدرت اطالعاتی جمهوری اس�لامی عامل
اختالفی شود ،به هر حال واقعیت این است
ک��ه آمدنیوز در ش��رایط مختلف به گونهای
عمل کرد تا کش��ور دچار آشوب شود .عضو
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجل��س عن��وان ک��رد :اگر سرش��اخههای
جاسوسی رسانهای شناسایی نشود در آینده
دس��تگاههای اطالعاتی خارج��ی میتوانند
روی ایجاد رسانهای تازهکار کنند.

دستگیری سرشبکه آمدنیوز سرویسهای اطالعاتی بیگانه را غافلگیر کرد

فرمانده کل سپاه گفت :با ابتکار عمل و اقدام
اطالعاتی س��پاه ،یکی از کورسوهای جنگ
روانی دشمن خاموش شد و غافلگیری را بر
سرویسهای اطالعاتی استکباری تحمیل
کرد .ب��ه گزارش «عصر ایرانی��ان» ،در پی
دستگیری سرش��بکه کانال معاند آمدنیوز و
ابراز محبت و عنایت علمای بزرگ ،مسئولین
محترم نظام ،فرماندهان گرانقدر و آحاد مردم
عزیزمان از اقدام و قدرت اطالعاتی س��پاه

پاسداران انقالب اسالمی ،سرلشکر حسین
س�لامی فرمانده کل سپاه پاس��داران پیام
قدردانی و تش��کر صادر کردند .متن پیام به
این شرح اس��ت :داوند متعال را شاکریم که
در ایام بزرگداشت اربعین حماسه ساز حسینی
(ع) این فریاد رسای مظلومان مقتدر تاریخ،
قامت فرازانی که راه و رسمشان در گمنامی
است ،بار دیگر ضربتی محکم بر دشمن در
خانهاش فرود آوردند و معیار قدرت اطالعاتی

سپاه را به محک گذاشتند و نماد و شاهد مثال
آشکاری از سیطره اطالعاتی فرزندان انقالبی
رهبری عزیز و ملت بزرگمان را بر نظام های
اطالعات��ی عنکبوتی مس��تکبران آفریدند.
همچنین از ابراز لطف و عنایت علماء بزرگ،
مسئولین محترم نظام ،فرماندهان گرانقدر و
آحاد مردم عزیزمان تش��کر نم��وده و از این
که موجبات خوش��حالی ملت سرافراز ایران
اسالمی فراهم شد ،پیشانی شکر بر زمین می

سائیم .با این ابتکار عمل و اقدام اطالعاتی
تراز جهانی و حرفهای ،یکی از کور سوهای
جنگ روانی دش��من در ناامن سازی ذهنی
و راه اندازی آش��وب های خیابانی ،اختالف
افکنی بین نخبگان و مسئولین ،نشر اکاذیب
و ش��ایعه ،ترویج بدبینی و ناامیدی در مردم
خاموش گردید و غافلگیری بر سرویسهای
اطالعاتی استکباری تحمیل شد .امید وافر
داریم به برکت خون مطهر ش��هدا و صبر و

افشای دست داشتن
فرانسه در قتل قذافی

استقامت تمامی همرزمان جبهه مبارزه با کفر
در طلیعه گام دوم انقالب اسالمی ،سرشت
عاش��ورایی س��پاه در س��ایه رهبری معظم
انقالب ،سرمایهای برای پیش قراولی لشکر
فائقه امام زمان (عج) باشد».

بنسلمان از اعتماد به آمریکا سرشکسته شد؛

چرخش عربستان به سمت ایران

گروه سیاسی :تالش عربستان سعودی برای ارسال پیام
به ایران و مصالحه ،نشان از عقبنشینی ریاض در مقابل
راهبردهای ته��ران دارد .اظهارات محمد بن س��لمان و
اب��راز عالقه او برای مذاکره با ایران نش��ان میدهد ،این
جوان خ��ام و تازهوارد در عرصه سیاس��ت ،در نهایت به
واقعیتهای جاری و مناس��بات قدرت در غرب آسیا پی
برده اس��ت .زمانی که سلمان بن عبدالعزیز در عربستان
س��عودی به قدرت رس��ید ،س��تاره اقبال بر دوش محمد
بهعن��وان فرزن��د محبوبش نشس��ت ت��ا در نهایت وی
پلهه��ای ترقی را یکییکی طی ک��رده و در مقام وزارت
دفاع این کش��ور ،ریاض را به دامن جنگ یمن بکش��اند
که در طول چهار س��ال گذش��ته به جز شکس��ت برای
آل س��عود چیزی دربر نداشته اس��ت .محمد بن سلمان
که جوانی از نس��ل س��وم عبدالعزیز ،بنیانگذار پادشاهی
س��عودی بود ،با دیدگاههای جاهطلبانهاش از همان ابتدا
نش��ان داد که نه کش��ورش را به درستی میشناسد و نه
مناس��بات قدرت را در خاورمیانه میدان��د .ین خامی در
مسائل سیاس��ی تا بدانجا پیش رفت که ولیعهد سعودی
در اظهاراتی نس��نجیده در س��ال  2017و طی گفتگو با
شبکه االخباریه اظهار داش��ت :نبرد را به داخل مرزهای
ایران میکشانیم .البته این یاوهگوییها در حد حرف نماند
و ریاض با برخی دیگر از متحدان منطقهای خود س��عی
کرد با حمایت از گروههای تروریس��تی علیه امنیت ایران
دس��ت به اقداماتی بزند و یا بر موج التهابات سیاس��ی و
اقتصادی در کشورمان دامن بزند .حمله تروریستی به رژه
گرامیداشت دفاع مقدس در اهواز ،حمالت تروریستها به
سراوان و چابهار ،تحریک به آشوب خیابانی ،ایجاد التهاب
اقتصادی و بهرهگیری از رسانههای معاندی چون شبکه
ضد انقالب ایران اینترنش��نال -روزنامه گاردین در سال
گذش��ته افشا کرد که این ش��بکه ماهوارهای بودجه خود
را از ری��اض گرفته و مدیر آن در اصل س��عود القحطانی
از نزدیکان محمد بن س��لمان و فرد رابط در جریان ترور
جمال خاشقچی است -را میتوان از اقدامات آشوبطلبانه
ریاض علیه تهران دانس��ت .اقدامات شاهزاده سعودی به
حدی پیش رفت که رهب��ر معظم انقالب در واکنش به

رفتارهای ماجراجویانه ریاض فرمودند :جوانان بیتجربه و
کم سن و سال عربستانی قدرت را در این کشور متحجر
بهدس��ت گرفتهاند .اینان اقدامات نسنجیده علیه ایران را
ب��ه دو هدف اقناع اف��کار عمومی داخلی و جلب رضایت
حامیان غربی بهمنظور تکیه زدن بر س��ریر قدرت انجام
میدهند .اما اوض��اع خاورمیانه آنگونه که س��عودیها
انتظار داش��تند پی��ش نرفت و حمالت ب��ه فرودگاههای
عس��یر ،جازان ،ابها و نجران و در نهایت تاسیسات نفتی
آرامکو توسط انصاراهلل ،به ریاض اثبات کرد که نمیتواند
در منطق��ه آتش ب��ه پا کرده و خود را پش��ت دیوار بتنی
مخفی کند .از همین رو بس��یاری از تحلیلگران مس��ائل
غرب آس��یا وضعیت کنونی عربستان را نشستن در اتاق
شیش��های ارزیابی میکنند .همچنین وضعیت سیاس��ی
در غرب آسیا نیز به س��ود سیاستهای سعودیها نبود،
بهطوری ک��ه بهرغم هزینههای بس��یار آنها درانتخابات
لبن��ان و عراق ،نتیجه آن برخ�لاف تصور آنان رقم خود
و گروههای مقاومت توانس��تند کرس��یهای بسیاری را
از آن خود کنند .حاال با گذش��ت نزدیک به دو س��ال از
ماجراجوییهای بن سلمان در منطقه و هماوردطلبیهای
وی در مقابل کش��ورمان ،ولیعهد سعودی دو هفته قبل

در گردش نظری آش��کار و در مصاحبه با شبکه سی.بی.
اس آمری��کا تاکید کرد که راهحل دیپلماتیک را به گزینه
نظامی در برابر ایران ترجیح میدهد .در کنار این گفتهها
میتوان به تالش ریاض برای ارسال پیام به تهران برای
مصالحه و میانج��ی قرار دادن بغداد و اس�لام آباد را به
روش��نی مش��اهده کرد ،به طوری که عادل عبدالمهدی
نخست وزیر عراق بعد از سفر به عربستان اعالم داشت:
ایران و عربس��تان برای گفتگو آمادگ��ی و عالقه دارند.
همچنین هفته گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان
به تهران و ریاض س��فر کرد و از قصد خود برای تالش
به کاهش تنش میان ایران و عربستان سعودی خبر داد.
در همین زمینه پیشتر علی ربیعی س��خنگوی دولت از
ارس��ال پیامهایی از سوی س��عودیها به ایران از طریق
پاکس��تان خبر داده بود .بس��یاری از کارشناسان سیاسی
و مسائل غرب آس��یا معتقدند که بغداد تالش میکند با
میانجیگ��ری میان تهران و ری��اض از حجم تنشها در
منطقه کاس��ته و در این راه به ثب��ات عراق کمک کند.
همچنین اسالمآباد نیز نشان داده است که تالش میکند
با حضور بهعنوان یک میانجی در کنار کسب پرستیژ ،مانع
از درگیری میان دو کش��وری شود که بیشترین منافع را

برای پاکستان تامین میکنند .در خبری مربوط به اوضاع
داخلی عربستان سعودی ،رویترز هفته گذشته در گزارشی
به نق��ل از منابعی موثق در درون خاندان س��عود مدعی
ش��د :حجم باالی انتقادات از بن سلمان در درون خاندان
بعد از حمالت به تاسیس��ات آرامکو باال رفته و برخی از
ش��اهزادگان بر توانمندی ولیعهد سعودی بر اداره کشور
معترض هستند .در کنار این موضوع ،عدم واکنش آمریکا
ب��ه حمالت به نفتکشهای مس��تقر در خلیج فارس و
دریای عمان ،س��اقط شدن پهپاد جاسوسی توسط پدافند
ایران ،بس��نده کردن به محکوم کردن حمله به آرامکو و
اعالم خروج از منطقه نیز سبب شده است که حکام ریاض
به امنیت اجارهای که طی سالها از سوی واشنگتن ایجاد
شده ،مطمئن نباشند .در کنار تمامی این رویدادها باید به
تالشهای ریاض در طی چند س��ال گذشته نیز نگاهی
بیافکنیم ،به طوری که تمامی سیاس��تهای عربس��تان
سعودی و دخالتهای این کشور در امور کشورهایی چون
لبنان ،س��وریه ،و عراق به شکست انجامیده و در مقابل
متحدان ایران ،توانس��تهاند اداره غرب آس��یا را به دست
بگیرند .محمدصادق کوش��کی تحلیلگر مسائل سیاسی
معتقد اس��ت :در مقطع فعلی و در چند ماه اخیر ،با توجه
ب��ه رویکرد آمریکا مبنی بر عقبنش��ینی در برابر ایران،
س��عودیها هم به این نتیجه رس��یدهاند که مثل گذشته
نمیتوانند روی حمایت واشنگتن از خودشان حساب کنند
و ب��ه همین دلیل هم ناگزیر ش��دند سیاس��ت خود را در
قب��ال تهران تغییر دهند .حتی به دنب��ال برقراری روابط
و بازس��ازی روابطشان با ایران هس��تند .برآیند تحوالت
منطقهای و اظهارات مقامات سعودی و در راس آن محمد
بن سلمان نشان میدهد که درک درست ایران از منطقه
و مقاومت هوشمندانه تهران و متحدانش ،سبب شده که
بن س��لمان برای فرار از س��قوط خود و حتی خاندانش،
ب��ه جای جنگ از در صلح وارد ش��ود و تالش مقامهای
سیاس��ی ازجمله عمران خان و ع��ادل عبدالمهدی برای
س��فر به تهران و ریاض را در همین راس��تا دید .تالشی
که به معنای عقبنش��ینی عربس��تان سعودی از مواضع
خصمانهاش علیه ایران قلمداد میشود.

رانت برادر رئیس جمهور بودن یا روند قانونی قوه قضاییه؟

حس��ین فری��دون که صبح روز چهارش��نبه
 ۲۴مه��ر ب��رای تحم��ل محکومیتش به ۵
س��ال حبس راهی زندان اوین شده بود ،به
مرخصی رفت .به گزارش تس��نیم ،حس��ین
فریدون که به واس��طه ارتباط��ات با برخی
بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور برای
او پرونده تش��کیل ش��د و  25تیر سال ،96
حجتاالس�لام والمس��لمین غالمحس��ین
محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه قضائیه
از بازداشت فریدون خبر داد و گفت :چندین
نوب��ت در خصوص این ف��رد و افراد مرتبط
با وی تحقیق ش��د .برخی افراد بازداش��ت و

حسین فریدون زندان نرفته به مرخصی رفت!

برخی هم آزاد هس��تند .روز گذشته ( 24تیر)
ب��رای وی ق��رار تأمین صادر ش��د اما چون
ق��رار تأمین (وثیقه) را نداد ،به زندان معرفی
ش��د .اگر وثیقه را تأمین کنند ،آزاد میشوند
زیرا بازداش��ت موقت نیست ».تنها یک روز
پس از بازداشت ،فریدون با تودیع وثیقه 50
میلیارد تومانی که گفته میشود توسط حسن
قاضیزاده هاش��می وزیر س��ابق بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تأمین شد ،از زندان
بی��رون آمد و تقریب ًا یک س��ال و هفت ماه
بعد ،یعن��ی  28بهمن  ،97محس��نی اژهای
سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست

پرون��ده فریدون خب��ر داد و گفت که دادگاه
رس��یدگی به اتهامات او اس��فند ماه برگزار
میش��ود .عن��وان اتهامی حس��ین فریدون
دریافت رش��وه به مبلغ  31میلی��ارد تومان
ب��ود و در این پرونده عالوه بر فریدون افراد
دیگری هم به عنوان متهم مطرح بودند که
شعبه  1057دادگاه کارکنان دولت به ریاست
قاضی عالیش��اه پس از برگزاری چند جلسه،
او را به هفت سال حبس محکوم کرد .پس
از صدور حکم بدوی ،فریدون به رأی صادره
اعتراض ک��رد و پرونده برای رس��یدگی به
تجدیدنظرخواهی فریدون در شعبه  67دادگاه

تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار
گرفت و نهایت ًا دادگاه او را به  5س��ال حبس
تعزیری محک��وم و بازپس دادن  31میلیارد
تومان مبلغ رشوه محکوم کرد و آن طور که
س��خنگوی قو ه قضائیه گفته ،در مورد یک
نف��ر از متهمان ،دادگاه رأی ب��ه برائت داده
و در م��ورد یک مته��م زن که دادگاه بدوی
دوسوم از مجازات را تعلیق کرده بود ،دادگاه
تجدیدنظر یکسوم باقیمانده را هم تعلیق
کرده اس��ت .روز چهارش��نبه هفته گذشته
 24مهر بود که فریدون در راس��تای اجرای
محکومیتش به  5س��ال حبس ،راهی زندان

اوین شد و حسین س��رتیپی وکیل فریدون
در گفتوگ��و ب��ا خبرگزاری تس��نیم گفت:
در س��اعات ابتدایی ام��روز  24مهر بههمراه
موکلم در دادس��رای مج��ری حکم حضور
یافتیم و دقایقی پیش ،تشریفات ورود موکل
به زندان اوین ،پایان یافت .دراین بین نکته
ب چگونگی ب��ه مرخصی رفتن فریدون
جال 
اس��ت .یک مقام مس��ئول در قو ه قضائیه با
اعالم این خبر به خبرنگار قضایی خبرگزاری
تس��نیم گفت :فریدون یک مرحله از سوی
زن��دان پذیرش ش��د و قب��ل از تعطیلی به
مرخصی رفت.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی مطرح کرد

راهاندازی مدار ثانویه راکتور اراک تا دو هفته آینده

دستیار ویژه رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران با بیان
اینکه امروز ظرفیت تولید  ۲۵تن آب سنگین در کشور
را داری��م ،گفت :تا دو هفته آینده مدار ثانویه راکتور در
حال بازطراح��ی اراک راهاندازی میش��ود .به گزارش
تس��نیم ،س��یدعلیاصغر زارعان در چهل و هش��تمین
نمایش��گاه دس��تاوردهای صنعت هس��تهای کشور در
دانشگاه شهید باهنر کرمان با تقدیر از برگزارکنندگان
چهل و هش��تمین نمایش��گاه دس��تاوردهای صنعت
هستهای در استان کرمان اظهار داشت :هر چه داریم از
عاشورا بوده و راهپیمایی اربعین در جهان بیهمتاست.
وی با بیان اینکه باید افتخار کنیم که ش��یعه هستیم و
در کش��ور ایران زندگی میکنیم گفت :سازمان انرژی
اتمی وظایف حاکمیتی را پیگیری میکند و تولید انرژی
پاک ،رادیوداروها ،لیزرها و چرخه سوخت برخی وظایف
این سازمان است .دس��تیار ویژه رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران با اش��اره به اینکه جمهوری اسالمی ایران
هیچ پنهانکاری ندارد و تمام دس��تاوردهای هستهای
آن صلحآمیز اس��ت افزود :دش��منی دشمن هیچوقت
کم نمیشود و انرژی هس��تهای یک بهانه است .وی
با بیان اینکه حرف آنها چیز دیگری است و آنها مسائل
ایدیولوژیکی با ما دارند گفت :نظام سلطه به دنبال آن
اس��ت که هزینههای ما را افزای��ش دهد و ما باید این
مسئله را مدیریت کنیم و هزینههای کشور را با مدیریت
کاهش دهیم .زارعان با اش��اره به اینکه امروز کشور از
اقتدار بزرگی برخوردار بوده و توانس��تیم مقابل دشمن

بایستیم بیان کرد :نباید به آنچه که هستیم بسنده کنیم
و اگر حرکت علمی خود را متوقف کنیم مطمئن باشیم
دش��من بر ما میتازد .وی با بیان اینکه سختیها قابل
گذر است گفت :ما چهل سال است که تحریم هستیم
و این تحریمها یکی دو سال نبوده و از خیلی قبلترها
کش��ور و مردم ما تحریم بودهاند .دس��تیار ویژه رئیس
سازمان انرژی اتمی ایران با یادآوری اینکه نیروگاههایی
از س��ال  53در سطح کشور برای ایجاد برق هستهای
تعریف شده که یکی از آنها در بوشهر راهاندازی شده و
االن در مدار است افزود :ما نیازمند برق پایدار و ماندگار
در کش��ور هس��تیم و باید این نوع نیروگاهها در کشور
را افزای��ش بدهیم .وی با بیان اینک��ه ما نمیخواهیم
یک باتریخانه در کشور داشته باشیم و بههمین دلیل
چرخه سوخت در کش��ور در حال عملیاتی شدن است
گفت :ایران در این عرصه جزو  10کشور دارنده چرخه
سوخت هستهای است و علم ایجاد آن را دارد که باعث
عصبانیت غربیها شده است .زارعان با اشاره به اینکه
صنعت هستهای کشور امروز بومی است و تمام دولتها
در کش��ور کمک کردند تا چرخه سوخت کشور بومی
شود افزود :امروز در طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژ
در کش��ور خودکفا هس��تیم و هر نوع ساتریفیوژی که
بخواهیم ،میسازیم و هیچ مشکلی نیست .وی با بیان
اینکه مهمتر از سانتریفیوژ وجود کیک زرد است گفت:
ماده اولیه راهبردی و اس��تراتژیک ما کیک زرد اس��ت
که به آن دسترس��ی داریم و همه دنیا میتوانند خرید

کنند اما به جمهوری اسالمی نمیفروشند .دستیار ویژه
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه ما
به این تکنولوژی دس��ت پیدا کردیم و خودمان کیک
زرد تولید میکنیم افزود :قبل از پیروزی انقالب حدود
 500تن کیک زرد از آفریقای جنوبی داشتیم اما امروز
دان��ش تولید آن را داریم .وی با بیان اینکه اس��تقالل
هزینه دارد و باید هزینه آن را پرداخت کنیم افزود :مقام
معظم رهبری حمایتهای زیادی از صنعت هس��تهای
کش��ور کردند و خوش��بختانه امروز به دس��تاوردهای
زیادی در این حوزه دس��ت پیدا کردیم .زارعان با اشاره
به اینکه س��االنه  20تن آب سنگین تولید میکنیم و
به بعضی کشورها صادر میکنیم گفت :امروز ظرفیت
تولید  25تن آب س��نگین را داریم در حالیکه روز اول
فک��ر میکردند ما بلف میزنیم .وی با بیان اینکه تا دو
هفت��ه آینده مدار ثانویه راکتور در حال بازطراحی اراک
راهاندازی میش��ود و این مدار ثانویه  50درصد راکتور
اراک است افزود :این اتفاقات و این دستاوردها حاصل
آیندهنگ��ری ،کار و مدیریت جهادی و بصیرت اس��ت.
دس��تیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره
به اینکه ظرفیت غنیس��ازی ایران زیاد اس��ت و آنچه
که مورد نیازمان باشد غنیسازی انجام میدهیم عنوان
کرد :الزامات نهگانهای که مسئوالن در بحث مذاکرات
داشتند چند تا در حوزه هستهای بود .وی با بیان اینکه
ع��دم اعتماد باعث ش��د که ما اول اورانی��وم مدنظر را
بگیری��م و بعد اورانیوم بدهیم گف��ت :امروز یکهزار و

 44س��انتریفیوژ در فوردو و  5هزار سانتریفیوژ در نطنز
فعال اس��ت .زارعان با اشاره به اینکه سانتریفیوژ با سو
 24نیز در نمایشگاه امروز در کرمان به نمایش گذاشته
اس��ت بیان کرد :در س��ازمان انرژی اتمی متخصصان
م��ا با وضو کار میکنن��د و پروژهها با ن��ام ائمه اطهار
نامگذاری میش��ود .وی با بی��ان اینکه این موفقیتها
حاصل توکل و ایمان به خداست گفت :هدفگذاری ما
در برنامهها کوتاهمدت ،میان مدت و بلندمدت اس��ت و
هیچ توقفی نداریم .دس��تیار ویژه رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران با اش��اره به اینکه امروز بیش��ترین مرگ و
میر ما در کش��ور در حوزه سرطانهاست افزود :پروژه
تترا که استانداردس��ازی رادیودارو است در حال انجام
است و در سازمان انرژی اتمی آن را پیگیری میکنیم.
وی با بیان اینکه در هفته  190بیمارس��تان در کشور را
رادیودارو میدهیم و به بعضی از کش��ورها نیز صادرات
داریم گفت :جوانان دانشمند ایرانی کار کردند و دشمن
از این روحیه و ایمان آنها به خدا میترسد.

برخ��ی ایمیلهای محرمانه ارس��الی به وزیر
خارجه اسبق آمریکا نشان میدهد که فرانسه
در قت��ل «معمر القذافی» رهبر س��ابق لیبی
دست داشته اس��ت .به گزارش فارس ،برخی
ایمیلهای محرمانه نشان میدهد که تمایل
فرانسه برای حفظ سلطه مالی بر قاره آفریقا،
علت قتل س��رهنگ معمر قذافی بوده است.
ای��ن ایمیلها در آوری��ل  ۲۰۱۱به «هیالری
کلینتون» وزیر خارجه آمریکا ارس��ال ش��ده
و بیانگ��ر مقاصد غارتگران��ه عجیب و غریب
است .در این نامههای الکترونیکی آمده است
که طرح نظامی ناتو به فرماندهی فرانس��ه در
لیبی ،بر دستیابی به بیشترین سهم از تولیدات
نفتی لیبی تأکید داش��ت .در این ایمیلها پنج
هدف «نیکال سارکوزی» رئیسجمهور سابق
فرانسه از رهبری حمله به لیبی اینگونه عنوان
ش��ده است :دس��تیابی به نفت لیبی ،تضمین
نفوذ فرانس��ه در منطقه ،تقوی��ت آوازه محلی
س��ارکوزی ،تأکید بر قدرت نظامی فرانس��ه
و ممانع��ت از تأثیرگ��ذاری قذافی بر آفریقای
فرانکفون (غرب آفریقا).
«تهدید ایران» به اسرائیل حق بمباران
سوریه و عراق را میدهد!

وزی��ر امور خارجه آمری��کا در ادعایی عجیب
و ت��ازه گفت که «تهدی��د ایران» ب��ه رژیم
صهیونیس��تی این حق اساس��ی و حتی تعهد
و وظیفه را میبخش��د که س��وریه و عراق یا
هرج��ای دیگری را بمباران کن��د! به گزارش
مهر به نقل از راش��اتودی« ،مایک پمپئو» در
پی دیدار خود با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
اس��رائیل و همچنین «یوسی کوهن» رئیس
سازمان اطالعاتی رژیم صهیونیستی -موساد-
گفت که چنانچه اسرائیل احساس تهدید کند،
نباید با قوانین یا مرزهای بینالمللی محدود و
مقید شود و همواره میتواند به حمایت آمریکا
تکیه کند .پمپئو در گفتگو با روزنامه جروزالم
پس��ت گفت که دولت آمریکا همواره «بسیار
شفاف» عمل کرده و به اسرائیل برای از بین
بردن هرگونه جوانه «تهدید از جانب ایران» در
سرتاسر منطقه آزادی عمل بسیار داده است.
وی در ادامه مدعی شد که رژیم صهیونیستی
برای درگیر ش��دن در ه��ر فعالیتی که امنیت
مردم اس��رائیل را تضمین کند ،از حق بنیادی
برخوردار اس��ت و این حقی اس��ت که نهتنها
کشورها از آن برخوردارند بلکه وظیفه و تعهد
آنها نیز بشمار میرود.
خروج نظامیان آمریکا از یک پایگاه
نظامی در عینالعرب سوریه

مرکز موسوم به «دیدهبان حقوق بشر سوریه»
اعالم کرد نیروهای وابسته به ائتالف بینالمللی
موسوم به ضد داعش از فرودگاه «صرین» که
پایگاه نظامی آنان بود ،خارج شدند .به گزارش
فارس ،منابع خب��ری از تداوم خروج نظامیان
تروریس��ت آمریکا از س��وریه خبر میدهند.
مرکز موسوم به «دیدبان حقوق بشر سوریه»
نزدیک به معارضان -امروز یکشنبه گزارشداد که نیروهای وابسته به ائتالف بینالمللی
موس��وم به ضد داعش به رهب��ری آمریکا از
فرودگاه «صرین» خارج ش��دند .دیدبان گفت
ک��ه نظامیان ائتالف آمریکا از این فرودگاه به
عنوان یک پایگاه نظامی اس��تفاده میکردند.
این فرودگاه ،در اطراف ش��هر «عین العرب»
واقع در اس��تان حل��ب ق��رار دارد .به گزارش
این مرکز ،ای��ن کاروان نظامی پس از خروج
از حلب ،مسیر «قامش��لی» در استان حسکه
(ش��مال شرق س��وریه) را طی کرد .بنا بر این
گزارش ،بالگردهای وابسته به ائتالف آمریکا
نیز همزمان با خ��روج این کاروان ،به صورت
گستردهای در آسمان این منطقه پرواز کردند.
اروپاییها هم دیگر از سیاست
سلطهگری آمریکا خسته شد هاند

نخستوزیر روس��یه گفت :سیاست خارجی
آمری��کا صرف ًا بر اس��اس مناف��ع اقتصادی و
ژئوپلیتیکی آنهاست و تمایل واشنگتن برای
تسلط بر جهان ،ازجمله بر اروپا و منطقه بالکان
آسیب زیادی برجای گذاشته و اروپاییها هم
دیگر از این سیاست خسته شدهاند .به گزارش
گروه بینالملل خبرگزاری تس��نیم به نقل از
خبرگزاری «تاس»« ،دمیت��ری مدویدیف»
نخس��توزیر روسیه در آس��تانه سفر خود به
پایتخت صربستان ،در مصاحبه با یک روزنامه
چاپ بلگ��راد ،اعالم کرد ک��ه آمریکا تالش
میکند تا بر اروپا و از جمله بر منطقه بالکان
تس��لط پیدا کند و کش��ورهای اروپایی ازهم
اکنون از این سیاس��ت آمریکا آسیب زیادی
دیده و دیگر از این خطمش��ی خسته شدهاند.
مدویدی��ف گف��ت« :ایاالت متح��ده آمریکا
فقط به دنبال این اس��ت تا منافع اقتصادی و
ژئوپلیتیکی خ��ود را پیش ببرد و امروزه دیگر
این مسئله بر کس��ی پوشیده نیست که این
مسئله پایه و اساس سیاست خارجی واشنگتن
را تشکیل میدهد و اتهامات وارده به روسیه یا
کشورهای دیگر نیز صرف ًا در این رابطه مطرح
می شوند.

