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کواکبیان: 

آمار کشته شدگان   را اعالم 
کنید؛  خجالت هم نکشید

 یادداشتی درباره کتابی 
که از هویت ملی می گوید

ترازوی قدرت  یک ملت 
با زبان  نوسان می یابد

آلودگی صوتی در ۱۱ نقطه از تهران به حد 
خطرناکی رسیده است

پر شدن چوب خط 
آلودگی های پایتخت!

فالحت پیشه در گفت وگو با ایلنا:

 »FATF«  
فیفای بانک ها است

برای آندره آ استراماچونی و فرهاد مجیدی

وقتش نبود، وقتش نیست!

شهرنوشت 6

سياست 2

کتاب 8

بنگاه ها 3

آدرنالين 7

همين صفحه 

 رهبر انقالب در دیدار اعضای 
 ستاد کنگره شهدای استان هرمزگان:

 تجليل از شهيدان
 وظيفه همه ماست

جهان 5

 نیم نگاهی به آخرین تحوالت مشکوک عراق
  طی روزهای اخیر 

 از حذف صالح 
تا تحریک داعش

قیمت  2000  تومان  /   شماره 417 شنبه 7 دی   1398  /    1  جمادی االول 1441  /   28 دسامبر   2019

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
اعضای ستاد کنگره شهدای استان هرمزگان که 
در تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ برگزار شده بود، صبح امروز 
در محل این همایش در بندرعباس منتشر شد.

به گزارش ایلنا، آیــت اهلل خامنه ای در این 
دیدار با اشــاره به ســابقه طوالنی مجاهدت و 
مبارزه مــردم هرمزگان، شــجاعت و دفاع از 
حق را عناصری با ارزش و نهادینه شده در این 
منطقه دانستند و خاطرنشان کردند: تجلیل از 
شهیدان کاری الزم و وظیفه ای بر عهده همه ما 
است؛ چرا که سیاســت و حرکت خبیثانه ای با 
هدف به فراموشی ســپردن نمادهای انقالب 
به ویژه جهاد و شــهادت جریــان دارد که باید 

در مقابل این سیاست ایســتاد. رهبر انقالب 
اسالمی هر شهید را فارغ از سواد و سّن و سال 
آن، نمادی از فــداکاری و آمادگی برای جان 
دادن در دفاع از حق خواندند و با تأکید بر لزوم 
معرفی این نمادها و الگوهای بسیار ارزشمند 
به جوانان، افزودند: در نقطه مقابِل حرکتی که 
سعی می کند دلبستگی ها را به نمادهای فساد، 
دنیاطلبــی و هرزه گرایی جلــب کند، تبیین 
چهره های تابناک شهیدان موجب خواهد شد 
جوانان به آنان دل ببندند و راهشــان را دنبال 
کنند. ایشان همچنین جزایر استان هرمزگان 
را از جنبه های امنیتی، اقتصادی و تاریخی مهم 
و حائز توجه دانستند و با تأکید ویژه بر جزیره 

هرمز گفتنــد: البته اطالع دارم کــه مردم در 
جزیره هرمز واقعاً دچار مشکالت مالی هستند 
که باید هم مسئوالن اســتانی و کشوری و هم 
جریانهای انقالبی به آن منطقه بپردازند و برای 

حل مشکالت آن اقدام کنند.

یک استاد روابط بین الملل گفت: انتظاری 
که ما از اروپا داشــتیم این بود کــه بتواند در 
مقابل فشــار تحریم های آمریکا بایســتد و 
امکان مبادالت اقتصادی را با ما فراهم کند و 
همچنین امکان فروش نفت ایران هم کماکان 
وجود داشته باشــد که البته در همین پروسه 
کاهش تعهدات نیز متوجه شدیم انتظاراتمان 
با توان و پتانســیل این کشــورها هماهنگی 
نداشــت؛ لذا انتظارات تهران فراتــر از توان 

اروپا بود.

اردشیر سنایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
با اشاره به نزدیکی به زمان پایان ضرب االجل 
ایران برای اتخــاذ گام پنجم کاهش تعهدات 
برجامی و پیش بینی عبــور از خط قرمزهای 
غرب در این گام، در خصوص ادعای »رویترز« 
مبنی بر فعال شدن »مکانیسم حل اختالف« 
از سوی ســه کشــور اروپایی عضو برجام در 
ســال جدید میــالدی گفت: فکــر می کنم 
جمهوری اســالمی ایران تاکنون و در چهار 
گام قبلی از خط قرمزهــای اروپا عبور کرده 
است کما اینکه شاهد بودیم در گام چهارم و در 
عملیات گازرسانی به سانتریفیوژهای جدید، 
سایت هسته ای فردو به فعالیت پیشین خود 
بازگشــت؛ بنابراین می توانیم بگوییم ما خط 

قرمزهای غرب را پیش از این رد کرده ایم.
وی ادامــه داد: در همین چهارچوب نیز به 
نظر می رسد خبر خبرگزاری رویترز نیز با دو 
هدف منتشر شده است؛ نخست اینکه ایران را 

تهدید کنند که با مکانیسم ماشه مجددا کلیه 
تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا عملی 
خواهد شد و دیگر اینکه فشار مضاعفی به ایران 
وارد شــود تا تهران را وادار کنند از برداشتن 
گام پنجم که در روزهــای آتی به وقع خواهد 
پیوست چشم پوشی کند. سنایی افزود: البته 
شواهد حاکی از این است که اروپا تصمیم خود 
را گرفته و می خواهد بعد از اتخاذ این گام، بیش 
از پیش در کنار ایاالت متحــده قرار بگیرد و 
البته می توان گفت که هنوز نیز تا حدی تمام 
تالشش این است که از یک طرف مانع برداشته 
شدن گام های بعدی ایران شده و از طرف دیگر 
نیز برجام را حتی با وجود اینکه نفس های آخر 
را می کشد، برای خود حفظ کند. در مجموع 
روند تحوالت به گونه ای پیش می رود که ایران 
گام بعدی را برخواهد داشت و اروپا هم چاره ای 
جز این ندارد که مکانیسم حل اختالف را فعال 

کرده و در پروسه فشار بر ایران گام بردارد.

خبر

خبر

رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان هرمزگان:

تجلیل از شهیدان وظیفه همه ماست

سنایی در گفت وگو با ایلنا:

 انتظارات ایران با توان اروپا همخوانی نداشت

رزمایش مشترک ایران و دو قدرت جهانی در حال 
برگزاری است؛

وی آب    پیامی از ر
به واشنگتن 

سياست 2

از میان اعضای ۵+1، دیروز نیمی از آنها یعنی ایران، روسیه و چین 
رزمایش مشترکی را روی آب های عمان و اقیانوس هند آغاز کردند و 
قرار است آن را تا نهم دی نیز ادامه دهند؛ رزمایشی که گفته می شود 
معنایش این است که روابط سه کشــور ایران، روسیه و چین به سطح 
معناداری رسیده و این روند در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

آنطور که معاون عملیــات نیروی دریایی ارتش گفته اســت، این 
نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی اســت که ایران رزمایش 
مرکبی با دو قدرت دریایی بزرگ جهان و در چنین ســطحی برگزار 
می کند.  امیر دریادار دوم غالمرضا طحانی دیروز در نشســتی خبری 
درباره انتخاب محل ایــن رزمایش نیز توضیح داد کــه اقیانوس هند 
سومین اقیانوس بزرگ دنیاست که کشــورهای بسیار مهمی در این 
منطقه حضور دارند و سه تنگه مهم باب المندب، ماالکا و هرمز به عنوان 
مثلث طالیی در این منطقه اســت. طحانی ادامه داد که این رزمایش 
برابر برنامه های از پیش تعیین شده با حرکت یگان های شناوری سه 
کشور از بندر چابهار آغاز می شــود و در شمال اقیانوس هند گسترش 

خواهد یافت.
وسعت عملیات  ۱7 هزار کیلومتر است

تمرینــات تاکتیکی متنــوع از جمله نجات شــناور دچار حریق، 
آزادســازی شــناور مورد تعرض قرار گرفته، تیراندازی علیه اهداف 
مشــخص و ســایر تمرینات تاکتیکــی و عملیاتی در ایــن رزمایش 
پیش بینی شده است. معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه 
وسعت منطقه این رزمایش 1۷ هزار کیلومتر مربع است، تقویت امنیت 

تجارت دریایی بین المللی و...

امام جمعه موقت تهران:

سال ۸۸  رهبری حاضر نشدند مشکل را نظامی حل کنند
سياست 2

  شاغالن بازداشتگاه ها باید زیر چتر قانون قرار گیرند

کار در زندان با دستمزد  ماهانه  30هزار تومان
دسترنج 4


