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ایشان لطف دارد
 شــرق :ســخنگوی وزارت خارجه در نشست
خبری دیروز بــا خبرنگاران درباره پیشــنهاد وزیر
خارجه روســیه برای میانجیگری بین ایران و رژیم
اسرائیل با خنده پاســخ داد» :ایشان لطف دارد«.
»فکــر میکنم همگان به موضع ایران نســبت به
این رژیم که یک رژیم نامشروع است ،آگاهی دارند
و مواضــع ایران در برابر این رژیم کامال مشــخص
است« .ســرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه چند
روز قبل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از
آمادگی مسکو برای میانجیگری برای بهبود روابط
بین ایران و رژیم اســرائیل خبــر داده بود .ادعایی
که واکنشــی بین مقامات ایران در پی نداشــت و
حتی وزیر خارجه ایران هم که به گفته سخنگو تا
آخر هفته به رایزنی در نیویورک مشــغول خواهد
بود ،نســبت به آن بیتفاوت بود .بهرام قاســمی
همچنین گمانهزنیها درباره مبادله نفت در برابر
کاال با اروپا را هم رد کرد.
بنــا بــر »مصالــح ملــی« جزئیــات ســازوکار
پیشنهادی اروپا علنی نمیشود
سخنگوی وزارت خارجه درباره ادامه مذاکرات
برجامی گفت :روند مذاکرات ایران با ســه کشــور
اروپایی ،چین و روســیه بعد از خــروج آمریکا از
برجام ادامــه دارد و ما در بخشهــای زیادی به
تفاهماتی نزدیک شــدیم و در برخی حوزهها بعد
از نشســت نیویورک در سطح وزیران خارجه ایران
و  ۴+۱قرار شــد بــاز کارها کمی تکمیل شــود...
سازوکاری که میان ایران و اروپا مطرح بوده خیلی
علنی و آشکار نشده و نخواهد شد و این به دالیل
و مصالح ملی و وجود معاندینی است که درصدد
تخریــب این رابطه و شــکلگیری ســازوکار مالی
هســتند .از ایــن رو اظهارنظرها درباره این بســته
یا پیشــنهاداتی که وجود دارد ،بیشــتر گمانهزنی
است . ...این بحث که مکانیسم تکرار برنامه نفت
در برابر غذاست را رد میکنم .ایران و  ۴+۱در این
مسیر حرکت نمیکنند.
قاســمی درباره اخباری مبنی بر اینکه تهران
و اتحادیه اروپا در آســتانه عقد قــراردادی نفتی
هستند ،هم گفت :یکی از موضوعاتی که در جریان
مذاکرات بین ایــران و اتحادیه اروپــا مطرح بود،
بحث صادرات نفت است .در این زمینه مذاکرات
خوبی صورت گرفته ،پیشــرفتهایی انجام شده و
سازوکارها تا حد زیادی نهایی شده است.
بهرام قاسمی در رابطه با احتمال تأمیننشدن
منافــع ایران در برجــام و خروج از ایــن توافق با
بیان اینکــه »امیدواریم بــا تفاهماتی که صورت
میگیــرد بتوانیم روند اســتمرار برجــام را حفظ
کنیم« ،افــزود :اگر اتحادیه اروپا و دیگر شــرکای
حاضر در برجام نتوانند به هر دلیلی تضمینهای
الزم را بــرای ایران بــرآورده کنند ،ایــن موضوع
میتواند در تصمیم ایــران تأثیر بگذارد و ایران در
این چارچوب تصمیمــات الزم و مقتضی را اتخاذ
خواهد کرد .تصمیمی که بهنفع مصالح کشــور و
منافع مردم باشد .قاسمی در این زمینه ادامه داد:
اما اگر نتوانیم در مــورد بخشهای باقیمانده به
تفاهمات الزم برسیم ،وارد یک فاز جدید میشویم
و میتوانــد مباحثی که از طرف آقای دکتر ظریف
مطــرح شــده مــورد توجه نظــام قــرار بگیرد و
تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
دیپلمــات ایرانــی بازداشتشــده بــه بلژیک
فرستاده شد
درخواســت از ســوی رئیسجمهــور آمریکا
بــرای دیدار بــا روحانی ســؤال دیگــری بود که
قاســمی به آن چنین پاســخ داد :تــا آنجایی که
من میدانم درخواســت رســمی مشــخصی در
نیویــورک در این ارتباط وجود نداشــته و احتماال
ایشــان از مواضع ایران در ارتبــاط با این موضوع
آگاه بوده و میدانسته که شیوه رفتاریاش باعث
شــده بیاعتمادی ایران نسبت به آمریکا بیشتر از
گذشته شود و ایران وقعی به درخواستهای آنها
نخواهد گذاشت.
او در رابطه با موافقت دادگاه آلمان با استرداد
دیپلمات ایرانی بازداشتشده به بلژیک نیز گفت:
مــا امیدواریم کــه دولت آلمان هرچــه زودتر به
واقعیتها در این زمینه پی ببرد و دیپلمات مذکور
را به ایران بازگرداند.
همانطــور که پیــش از این نیز گفتــهام تمام
اقدامات در این زمینه انجام شده است و تا کسب
نتیجه نهایی ادامه پیدا میکند.
 FATFبهنفع مصالح مردم است
قاســمی در بخــش دیگری از نشســت خود
دربــاره  FATFگفــت :خوشبینی زیــادی در این
ارتباط وجود دارد چراکه براساس نظر کارشناسان
و بررســیهایی کــه انجام شــده ،تصویــب این
موضــوع بهنفع اقتصاد کشــور ،مصالــح مردم و
منافع آنها خواهد بود .البته باید منتظر شــویم و
ببینیــم نمایندگان محترم در نهایت چه تصمیمی
میگیرند .پاسخ ســخنگوی وزارت خارجه درباره
مصوبه نماینــدگان مجلس آمریکا در محکومیت
فعالیت گروه پولیســاریو و ارتبــاطدادن فعالیت
این گــروه به ایــران نیز چنیــن بــود :اقدامی که
آمریکاییهــا انجــام دادنــد اقدامی نســنجیده،
نابخردانه و غلط بود و این نشان میدهد که آنها
آگاهی الزم درمورد این گروه و نگاه ایران نسبت به
فعالیتهای این گروه را ندارند.
politics@sharghdaily.ir

شــرق :روابط عمومي کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمي در اطالعیهاي از
هدفقراردادن مقر سرکردگان جنایت تروریستي اهواز در شرق فرات در کشور
ســوریه با شش فروند موشــک بالســتیک زمین به زمین در نخستین ساعات
بامداد روز دوشــنبه توســط یگان موشــکي نیروي هوافضاي سپاه خبر داد و
تأکید کرد» :امنیت ملت ایران خط قرمز نیروهاي مسلح بوده و سپاه پاسداران
انقالب اســالمي در صیانت از میهن اســالمي و تأمین امنیت و آرامش مردم
عزیز از هیچ تالشــي فروگذار نکرده و مشــت آهنین خود را همچنان مهیاي
پاسخ قاطع و کوبنده به هرگونه شرارت و شیطنت دشمنان قرار خواهد داد«.
به گزارش ســپاهنیوز ،متن اطالعیه روابط عمومي کل ســپاه به این شرح
اســت» :در پي جنایت تروریستي  ۳۱شــهریور ماه  ۱۳۹۷اهواز که به شهادت
 ۲۵تــن و مجروحشــدن  ۶۹تن از مردم مظلوم و بيدفــاع و نیروهاي مدافع
میهن اســالمي منجر گردید ،ســپاه پاسداران انقالب اســالمي با استعانت از
ذات اقدس باريتعالي ،به نیابت از ملت سرافراز ایران و خانوادههاي معظم
شــهیدان ،در لبیک به نداي مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا حضرت
امام خامنــهاي )مدظله العالي( براي انتقام خون این شــهدا ،بهویژه کودک
چهارساله و جانباز  ۷۰درصد دفاع مقدس از تروریستها و گوشمالي عوامل
بزدل این حادثه ،ســاعت دو بامداد امروز )دوشنبه  ۹مهرماه( محل استقرار و
تجمع تروریســتهاي تکفیري تحت حمایت آمریکا و قارونهاي منطقه در
شــرق فرات در کشور سوریه را مورد ضربه موشکي قرار داد .طي این عملیات
که با نام »ضربت محرم« و با رمز مقدس »یا حســین)ع(« انجام شــد ،تعداد
شش فروند موشک بالستیک میانبرد از پایگاههاي موشکي نیروي هوافضاي
ســپاه در غرب کشــور شــلیک و تروریســتهاي مزدور و جنایتکار از فاصله
۵۷۰کیلومتري هدف ضربات مهلک و مرگبار قرار گرفتند .متعاقبا هفت فروند
پهپاد رزمي این نیرو مواضع و مقرهاي تجمع و پشتیباني تروریستهاي مزدور
استکبار جهاني را بمباران کردند« .در ادامه این اطالعیه آمده است» :بر اساس
اطالعات و گزارشهاي دقیق دریافتي ،در این عملیات تعدادي از ســرکردگان
و عناصر مؤثر جنایت اخیر تروریستها به هالکت رسیده و یا مجروح شدهاند،
همچنین زیرســاختهاي آمادي و انبار ذخیره مهمات آنان منهدم گردید .در
این رهگذر یادآور ميشود؛ جمعبندي و رهگیري شواهد و قراین جنایت اخیر
اهواز ،فرزندان ملت ایران را به مقر تروریســتها در شــرق سوریه که توسط
آمریکا هدایت و پشــتیباني شده و در راستاي اهداف شیطاني تروریسم دولتي
کاخ ســفید و منافع رژیم صهیونیستي و ارتجاع منطقه عمل ميکند ،رسانید
و ســپس با طراحي و برنامهریزي دقیق اطالعاتي و میداني ،نقاط تعیینشده،
آماج موشــکهاي نقطهزن قرار گرفت .در پایــان به هموطنان عزیز اطمینان
ميدهیم ،همانگونه که بارها اعالم شــده است ،امنیت ملت ایران خط قرمز
نیروهاي مســلح بوده و سپاه پاسداران انقالب اسالمي با همراهي و مشارکت
ســایر نیروهاي نظامي ،انتظامي و اطالعاتي کشور در صیانت از ایران اسالمي
و تأمین امنیت و آرامش جامعه از هیچ تالشي فروگذار نکرده و مشت آهنین
خود را همچنان مهیاي پاســخ قاطع و کوبنده به هرگونه شــرارت و شیطنت
دشمنان قرار خواهد داد«.
جزئیاتحملهموشکياززبانفرماندههوافضايسپاه
فرمانده نیروي هوافضاي ســپاه با اشــاره به حمله موشکي شب دوشنبه
ســپاه به مواضع تروریســتها گفــت» :در این عملیات هم از موشــکهاي
بالســتیک و هم از پهپادهاي بمبافکن براي هدفقراردادن مقر تروریستها
استفاده شد تا درس عبرت بگیرند از این گروههاي تروریستي حمایت نکنند و
آنها باید از این شرایط و وضعیت بترسند« .به گزارش تسنیم ،سردار حاجيزاده
با بیان اینکه ما تا محو کامل تروریســتها این مبارزه را ادامه ميدهیم ،تأکید
کرد» :همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند دشــمنان ما اگر یکي بزنند
 ۱۰تا ميخورند .تروریستها در عملیات اخیر خود در اهواز از فشنگ استفاده
کردند و ما با موشک جوابشان را دادیم« .او با تأکید بر اینکه امنیت ملت ایران
خط قرمز ماســت و ما در این بخش کوتاه نميآییم ،یادآور شد» :این عملیات
موشــکي انتقام سختي را از گروه تروریستي مورد حمایت آمریکا و کشورهاي
عربي منطقه توانست بگیرد«.

سردارباقري:تعداديازفرماندهانداعشبههالکرسیدند
رئیــس ســتاد کل نیروهــاي مســلح در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه
مهارتآموزي کارکنان وظیفه به عملیات موشکي سپاه علیه تروریستها در
سوریه اشاره کرد و گفت» : :در حادثه تلخ تروریستي اهواز متأسفانه عدهاي
از هموطنان عزیز ما به شهادت رسیدند و عدهاي نیز مجروح شدند بنابراین
در طــول این یک هفته جهت ریشــهیابي این جریــان ،اقدامات مختلفي را
انجام دادیم تا با تخلفات احتمالي ،برخورد محکمي صورت گیرد .همچنین
الزم بود تا با تروریســتها و منشأ این کار برخورد و انتقام خون شهدا گرفته
شــود و آن گوشــمالي که رهبر معظم انقالب فرموده بودند ،اتفاق بیفتد«.
ســردار باقري عنوان کرد» :کارهاي اطالعاتي دستگاههاي مسئول نشان داد
که تروریســتها ضمن اینکه ارتباطاتي با گروههاي ضدانقالب داشــتند ،از
داعش خط گرفتهاند و داعش این افراد را از منطقه دیرالزور سوریه هدایت
کرده اســت .طبق گزارشهاي دقیقي که داریم ،تاکنون تلفات چشمگیري
به داعش وارد شــده و تعدادي از فرماندهان باقيمانده این گروه تروریستي
نیز به هالکت رسیدهاند« .سردار باقري گفت» :مهم این است که پهپادهاي
جمهوري اســالمي با عبور از یکي ،دو کشــور خود را به این مناطق رسانده
و این عملیات را با موفقیت انجام دادند و موشــکهاي جمهوري اسالمي
با طي مســافتهاي طوالني با دقت در ساختمانهاي بسیار کوچکي فرود
آمدند و تلفات وارد کردند .منطقهاي که داعش در شرق فرات در آن استقرار
دارد ،تحت تســلط ارتش آمریکاســت و این موشکها به منطقهاي اصابت
کرد که به منطقه تحت مسئولیت آمریکا نزدیک است« .او ادامه داد» :همه
اینها هشداري براي دشمنان است تا در راستای ایجاد ناامني در ایران حرکتي
نکنند؛ چراکه براي رهبر معظم انقالب و نیروهاي مسلح ،امنیت مردم خط
قرمز است و اگر خطایي صورت گیرد ،حتما با قاطعیت پاسخ داده ميشود و
همان جمله یکي بزنند ۱۰ ،تا ميخورند اتفاق ميافتد«.
ارتش:اقدامموشکيسپاهضروريبود
ارتش جمهوري اســالمي ایران در پي انتقام موشــکي ســپاه پاســداران
اطالعیهاي صادر کرد  .در این اطالعیه آمده اســت» :اقدام امروز )دوشــنبه(
طبق وعده فرماندهي معظم کل قوا یک گوشمالي بود و تروریستها و ایادي
آنان مطمئن باشند که هر حرکت مذبوحانه و زبون دیگري در خاک جمهوري
اســالمي ایران با پاسخي به مراتب ســنگینتر و کوبندهتر روبهرو خواهد شد.
نیروهاي مسلح جمهوري اســالمي ایران همانگونه که در هشت سال دفاع
مقدس از ملت و کشــور خود دفاع کردند ،امروز نیز با اقتدار بیشتر و آمادگي
کامل اجازه نميدهند که دشمنان نظام و ایادي مزدور آنان به کشور ما تعرض
کند و هرگونه اقدام کور علیه جمهوري اسالمي ،مردم و امنیت کشور بزرگ و
مقتدر ایران را به سختي پاسخ ميدهند«.
تکذیبادعايسقوطموشکسپاهدرکرمانشاه
استاندار کرمانشاه سقوط یکي از موشکهاي سپاه در حمله به داعش ،در
نقطهاي از این اســتان را رد کرد .به گزارش ایرنا ،همزمان با انتشار خبر حمله
موشــکي به مقر سرکردگان حمالت تروریستي اهواز در شرق فرات ،برخي در
فضاي مجازي مدعي شدند یکي از موشکها در نقطهاي در استان کرمانشاه
سقوط کرده است .هوشنگ بازوند ،استاندار کرمانشاه ،این ادعا را تکذیب کرد.

او درباره اینکه گویا تصاویري از آتشســوزي در این منطقه منتشر شده است،
گفت» :خیر؛ مطلقا اتفاقي در این منطقه رخ نداده است«.
سرداروحیدي:محدودیتيبرايخود قائلنیستیم
رئیس دانشــگاه عالي دفاع ملي تأکید کرد :برای هر نوع پاسخ دیگري به
تروریســتها هیچ محدودیتي براي خود قائل نیستیم .به گزارش ایلنا ،سردار
احمد وحیدي درباره حمله نیروهاي مســلح به مواضع تروریســتها گفت:
»بههرحال این پاســخ ما درباره آن عملیاتي بود که در اهــواز انجام دادند«.
او در پاســخ به این ســؤال که آیا احتمال حمله دیگري علیه آنها وجود دارد،
افزود» :ما براي هر نوع پاســخ دیگري به تروریســتها هیچ محدودیتي براي
خود قائل نیستیم«.
بهرامقاسمي:حملهبهداعشاقداميهماهنگشدهبود
ســخنگوي وزارت خارجه نیز درباره حمله موشکي سپاه پاسداران به مقر
گروههاي تروریستي در سوریه ،گفت» :این اقدام نشاندهنده عزم راسخ ایران
در مبارزه مســتمر ،پایدار و جــدي علیه کانونهاي پرورش ،تولید ،تســلیح و
آموزش نیروهاي تروریستي در سطوح و طیفهاي مختلف است« .به گزارش
ایسنا ،بهرام قاسمي همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا ایران نگران نیست
که این حمله موشــکي باعث شــود که در روند مذاکرات آســتانه بین ایران،
روســیه و ترکیه خللي ایجاد شــود ،عنوان کرد» :نگراني خاصي در این زمینه
وجــود ندارد و من تصــور نميکنم که چنین اتفاقي بیفتــد« .او با بیان اینکه
همکاري بین کشورهاي عضو روند آســتانه ادامه دارد ،افزود» :اقدام نظامي
ایران در برخورد با یک کانون مشــخص و شناختهشده تروریستها در سوریه
در یــک نقطه خاص صورت گرفت .این اقدام ،اقدامي هماهنگشــده بود که
باید صورت ميگرفت« .قاســمي درباره اینکه آیــا ایران در این زمینه با دولت
روســیه و ســوریه هماهنگ کرده بود ،عنوان کرد» :توضیح بیشتري ندارم که
در ایــن زمینه بدهم و همانطور که گفتم ،اقدامات الزم براي انجام این اقدام
ضد تروریســتي انجام شده بود« .سخنگوي وزارت خارجه درباره اینکه برخي
معتقدند حمله موشکي ایران به مقر تروریستها در شرق فرات سوریه حامل
پیامهاي مســتقیمي به آمریکا ،اسرائیل و عربستان است ،هم گفت» :اگر قرار
بود این پیامها بیان شود ،احتماال سپاه پاسداران انقالب اسالمي در اطالعیهاي
که صادر کردند ،تمام این پیامها را نیز منتشر ميکردند«.
واکنشآمریکابهحملهسپاه
ســخنگوي ائتالف تحت رهبري آمریکا به حمله موشــکي ســپاه به مقر
ســرکردگان حادثه تروریستي در اهواز واکنش نشــان داد .به گزارش ایسنا به
نقل از خبرگزاري رویترز» ،شــان رایان« گفت» :نیروهاي ایراني شــب دوشنبه
بدون اطالع قبلي یک حمله انجام دادند .منابع خبري گزارش دادهاند که آنها
در این حمله نیروهایــي را هدف قرار دادهاند که ميگویند مقصر حمله اخیر
به رژه نظامي در ایران بودند و پایگاهشان در شرق فرات بوده است« .او افزود:
»اکنون این ائتالف در حال بررسي و ارزیابي این است که آیا خسارتي وارد شده
و به عالوه هیچ خطري متوجه نیروهاي این ائتالف نیست«.
کرملین:به مقابلهباتروریستهادرسوریهادامهميدهیم
سخنگوي کرملین درباره حمله موشکي ایران به عامالن حمله تروریستي
در اهواز گفت» :مقابله با ســازمانهاي تروریســتي در سوریه ادامه دارد و ما
بایــد به این مبارزه ادامه دهیم« .به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاري تاس،
»دیمیتري پسکوف« ،ســخنگوي ریاستجمهوري روسیه ،ادامه داد» :موضع
روسیه درباره حضور غیرقانوني نیروهاي خارجي و نیروهاي مسلح خارجي در
سوریه کامال مشخص است«.
نیروهايدموکراتیکسوریه:حملهانتقاميایرانراهداعشرابست
به گزارش ایســنا» ،لیلو العبداﷲ« ،ســخنگوي یکي از اتاقهاي عملیاتي
وابســته به نیروهاي دموکراتیک سوریه ،در واکنش به حمله انتقامي سپاه به
مقر تروریستهاي حادثه اهواز در گفتوگو با روسیاالیوم عنوان کرد» :عناصر
باقيمانده داعش به دنبال فرار از مناطق تحت محاصره نیروهاي دموکراتیک
سوریه در شــرق فرات بودند که حمالت موشکي ســپاه پاسداران ایران مانع
فرار آنها شد«.
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 اســپوتنیک :عباس عراقچی ،معاون وزیر خارجه
ایــران ،اعالم کــرد که اگر تهــران امتیــازات و منافع
وعدهدادهشده پس از خروج آمریکا از برجام را دریافت
نکند ،دلیلی برای حفظ ایــن معامله وجود نخواهد
داشت .به اعتقاد او تحریمهای آمریکا برای خاورمیانه
مسئلهساز خواهد بود .عراقچی درباره آنکه مکانیسم
محاســبات اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با تهران
با دورزدن تحریمهای آمریکا ایجاد شده است ،گفت:
»ابتــدا ما باید این نکته را مــورد توجه قرار بدهیم که
بــا خروج آمریکا از برجام ،توازن در برجام از بین رفته
اســت؛ زیرا برجام یا معامله هســتهای ،توازن ظریف
عقبنشینیهای متقابل بین دو طرف امضاکننده این
موافقتنامه است .مذاکرات ما بیش از دوسالونیم،
روزها و شبها برای یافتن توازن ادامه داشت .اکنون
توازن از بین رفته است .ایده ایجاد مکانیسم مالی آن
اســت که بتوان عملیات بانکی و محاســبات را برای
ایران ممکن کرد«.

دیدار مذاکرهکننده ارشد
انصاراﷲ یمن با جابریانصاری
 ایسنا :محمد عبدالسالم ،سخنگو و مذاکرهکننده
ارشــد جنبش انصــاراﷲ یمن ،در مقــر وزارت امور
خارجه در تهران با حســین جابریانصاری ،دســتیار
ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکرهکننده
ارشــد ایــران در مذاکــرات بینالمللــی صلح یمن،
دیدار و گفتوگو کرد .در ایــن دیدار آخرین تحوالت
مذاکرات صلح یمن بررسی و درباره راههای تسهیل
موفقیت این مذاکرات و همچنین کمک به مردم یمن
برای پایان جنگ تحمیلی علیه این کشــور تبادل نظر
و هماهنگی شد.

خشم برایان هوک از سخنان ظریف
در نیویورک
 ایســنا :وزارت امــور خارجه آمریــکا در توییتی
بــه نقل از برایان هــوک از گفتوگوهــای وزیر امور
کشورمان با رســانههای آمریکایی انتقاد کرد .وزارت
امور خارجه آمریکا در توییتی به نقل از برایان هوک،
رئیس گروه اقــدام ایــران در وزارت خارجه آمریکا،
نوشــت :محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران،
از ظاهرشــدن در رســانههای آمریکایــی ،جایی که
بتواند نظراتش را بهطور آزادانه ابراز کند ،خوشحال
میشــود .در ادامه این توییت ادعا شــده که ظریف
همین حــق را از مردمش ســلب و دولت او بهطور
مداوم خبرنگاران را زندانی میکند.

دیدار نمایندگان یک گروهک
برانداز با رئیس کارگروه ایران در
دولت آمریکا
 فارس :یک گروهک تازهتأسیس برانداز اعالم کرد
که نمایندگانش با رئیس کارگروه ایران در دولت آمریکا
دیدار و گفتوگــو کردهاند .یک گروهــک برانداز روز
دوشنبه مدعی شد که نمایندگانش آخر هفته گذشته
با »برایان هوک« رئیس کارگــروه ویژه ایران در دولت
آمریکا ،دیدار و گفتوگو کردهاند .براســاس اعالم این
گروهک ،این دیدار روز جمعه انجام شــده و حاضران
در این جلسه به صراحت از تالش برای براندازی نظام
جمهوری اســالمی ایران صحبــت کردهاند .دو هفته
پیش گروهی از افراد معروف به ارتباط نزدیک با البی
صهیونیستی »بنیاد دفاع از دموکراسیها« ،گروهکی
تازه به راه انداختند که هدف آن تالش برای براندازی
در ایران اعالم شده است.

نشست کمیسیون امنیت با سفرای
کشورهای اروپایی در تهران

پست اینستاگرامي سردار باقري پیش از حمله موشکي سپاه

واکنش سردار سلیماني بعد از عملیات ضربت محرم

رئیس ســتاد کل نیروهاي مسلح پیش از حمله موشکي ســپاه به مقر طراحان حمله تروریستي اهواز
پیامي را خطاب به این تروریســتها در اینستاگرام منتشر کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پیش از
ذین َظَلموا أَي َمن َقَل ٍ
ِبون .و آنان
ب ین َقل َ
»سیعَل ُم الّ َ
این حمله ،سردار محمد باقري با انتشار تصویري نوشتَ :
که ظلم و ستم کردند بهزودي خواهند دانست که به چه کیفرگاهي بازميگردند«.

صفحه اینســتاگرام سردار سیلماني به عملیات ضربت محرم واکنش نشان داد .به گزارش ایلنا ،سردار
قاســم سلیماني در واکنش به حمله موشکي به مقر سرکردگان جنایت تروریستي اهواز در شرق فرات در
کشــور سوریه توسط یگان موشکي نیروي هوافضاي سپاه و هالکت شمار زیادي از تروریستهاي تکفیري
در صفحه خود در اینستاگرام واکنش نشان داد.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺎﻋﻘﻪ ،ﻗﯿﺎم و ذواﻟﻔﻘﺎر
سپاه پاسداران در دو عملیات متوالي ،بامداد روز گذشته با موشک و پهپاد
به مقر سرکردگان گروهکهاي تروریســتي که در جنایت روز  ۳۱شهریور در
تهران نقش داشتند ،حمله کرد .به گزارش فارس ،در این عملیات ،در مرحله
اول ،از شــش فروند موشــک بالســتیک زمین به زمین از انواع »ذوالفقار« و
»قیام« اســتفاده شد .یگان هوافضاي ســپاه ،در این عملیات از هفت فروند
هواپیماي بدون سرنشــین نیز در بمباران اهداف مــورد نظر خود در منطقه
البوکمال در سوریه )شرق فرات( استفاده کرده است که طي آنچه در گزارش
خبري صداوسیما نشان داده شد ،به نظر ميرسد الاقل یکي از آنها هواپیماي
»صاعقه« باشد .طبق اخبار رسیده به خبرنگار فارس ،موشکهاي شلیکشده
از دو نــوع ذوالفقار ) ۷۵۰کیلومتر( و قیــام ) ۸۰۰کیلومتر( بودند .روي بدنه
الاقل یکي از این موشــکها ،سه شعار »مرگ بر آمریکا«» ،مرگ بر اسرائیل«
و »مرگ بر آلســعود« و عبارت »قاتلوا اولیاء الشــیطان« )با دوستان شیطان
بجنگید /سوره نساء آیه  (۷۶نوشته شده بود .این موشکها با عبور از آسمان
عراق ،به شرق فرات در ســوریه اصابت کردند .سپاه پاسداران یک سال قبل
نیز در پاســخ به حمالت تروریستي داعش در تهران ،با شش فروند موشک،
مقر آنها در دیرالزور را با موشکهاي ذوالفقار و قیام هدف قرار داده بود.

صاعقه
پهپــاد بردبلند صاعقه از کالس ســیمرغ ،در واقع پهپادي اســت که با
اســتفاده از تکنولوژي و مهندسي معکوس پهپاد آمریکایي  RQ170ساخته
شــده و ميتواند چهار بمب هوشمند و نقطهزن را حمل کند .این پهپاد در
تاریخ  ۱۰مهر سال  ۹۵رونمایي شده و طبق آنچه در فیلم به نمایش درآمد،
بهنظر بمبها از داخل یک محفظه زیر شکم پهپاد پرتاب ميشوند.
قیام
موشک بالستیک میانبرد »قیام« در  ۲۹مردادماه سال  ۸۹براي اولینبار
با موفقیت تست و شلیک شد .این موشک از کالس جدید موشکهاي ایراني
بود که داراي ویژگيهاي فني جدید و قدرت تاکتیکي منحصر به فرد اســت
به طوري که آن را دروازه ورود ایران به عرصه جدید در ساخت موشکهاي
بالســتیک نامیدهاند و گفته شــد این موشــک خالصهاي از تجربه ۲۵ساله
صنعت دفاعي کشــور در عرصه هوافضا تا آن روز اســت که نداشتن بالک
به عنوان یکــي از ویژگيهاي آن ،عالوه بر افزایش ســرعت ،قابلیت پرتاب
موشــک از انواع النچرهاي خاص را به آن ميدهد .این موشک بالستیک بنا
بر مأموریتهاي تعریفشــده ،ميتواند اهداف را در فواصل مختلف مورد

اصابت قرار دهد .ســرعت آمادهسازي و شــلیک موشک قیام ،یکي دیگر از
ویژگيهاي مهم آن است و البته تمامي ویژگيها از قبیل جنس ،مواد و دیگر
خصوصیات نیز در این موشک رادارگریز مدنظر قرار گرفته است .امروز میزان
انبوهي از موشــک بالســتیک قیام تحویل نیروي هوافضاي سپاه پاسداران
انقالب اسالمي شده است.
ذوالفقار
موشــک ســوخت جامد ،تاکتیکي و نقطهزن »ذوالفقار« ،موشکي مایل
پرتاب با برد  ۷۵۰کیلومتر است .این موشک ضدجمینگ بوده و تعداد انبوه
آن تاکنون در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته است .این موشک اولین بار در
مراسم رژه نیروهاي مسلح )شــهریورماه سال قبل( در بندرعباس رونمایي
شــده بود .برخورداري از ســکوي پرتاب متحرک و خودکشي ،رادار گریزي،
قابلیت نقطهزني ،سبک و تاکتیکيبودن از دیگر ویژگيهاي موشک ذوالفقار
اســت .موشک »ذوالفقار« در کالس موشک »فاتح« قرار دارد که دقیقترین
موشک ایراني اســت .موشک فاتح در انواع مختلف با بردهاي  ۳۰۰تا ۷۵۰
کیلومتر است .از این مدل موشک ،انواع دریایي نیز به نامهاي »خلیجفارس«
و »هرمز« با برد  ۳۰۰کیلومتر ساخته شده است.

 ایسنا :رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی
باید به دنبال تحکیــم روابط ایران و اتحادیه اروپا
بود ،گفت :ما با رئیسجمهور آمریکا بهعنوان یکی
از بزرگترین ناقضان بینالمللــی در دنیای امروز
مواجه هســتیم؛ بنابراین بایــد روی محدودکردن
اختالفنظرها و تمرکز بر مسائل مشترک فیمابین
کار کنیم .حشــمتاﷲ فالحتپیشــه در نشست
کمیسیون امنیت ملی با سفرای کشورهای اروپایی
مقیم تهران گفت :ما اکنون در شرایط خطیری به
سر میبریم .ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در شرایطی هستند که رویکرد مشارکت میان آنها
در تحوالت بینالمللی نهفقط در روابط فیمابین
بلکــه در روابط بینالمللی اثر خواهد داشــت .او
ادامــه داد :ما بهعنوان نماینــدگان مجلس ایران
و شــما بهعنــوان نماینــدگان دیپلماســی عضو
اتحادیــه اروپا وظیفه خطیری داریــد .باید در این
شرایط حوزههای مشــترک نظر و عمل خود را به
هم نزدیک کنید .این انتظار اساســی اســت که در
دنیا وجود دارد .او تأکید کرد :براســاس اطالعات
میدانــی اگر ایران نبود ،امــروز داعش به مرزهای
اروپا میرســید .ایرانیها جانفشانی کرده و صدها
ایرانی شهید شدند تا تروریسم گسترش پیدا نکند.
ما در ســایر مســائل مانند مقابله بــا مواد مخدر،
قاچــاق انســان و شــرایط خاص ماننــد مدیریت
پناهندگی ،روابــط خاص با اروپا داریــم؛ بنابراین
معتقدم در شــرایط فعلی باید بــه دنبال تحکیم
روابط بود تا شــرایط گذار امروز ،اثر منفی به جای
نگذارد.

