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اخبار

مقام معظم رهب��ری در پیامی ضمن
تسلیت درگذشت مبارز انقالبی مرحوم
سید محمود محتش��میپور ،ایشان را
یار دیرین انقالب دانستند .به گزارش
«عصر ایرانی��ان» به نق��ل از پايگاه

مشتاقان دفاع از حرم به کمک
سیلزدگان خوزستان بیایند

فرمان��ده نیروی قدس س��پاه کمک به
هموطن��ان س��یلزده در خوزس��تان را
دف��اع از حرم توصیف ک��رد و از جوانان
مش��تاق دفاع از حرم خواس��ت به یاری
مردم ای��ن اس��تان بیایند .ب��ه گزارش
دانشجو ،سردار سرلشکر قاسم سلیمانی
با انتش��ار پیامی در صفحه اینس��تاگرام
خود ،از مش��تاقان مدافع حرم خواس��ت
به کمک س��یلزدگان خوزستان بیایند.
متن پی��ام فرمانده نیروی قدس س��پاه
پاس��داران انقالب اسالمی به شرح زیر
است :مش��تاقان دفاع از حرم به کمک
سیلزدگان خوزستان بیایند .جوانانی که
سنشان اقتضا نمیکرد جهاد زمان دفاع
مق��دس را درک کنند و امروز نیز خیلی
اصرار دارند که به عنوان مدافع حرم در
جبه��ه حضور پیدا کنند ،به نظر من باید
بیایند خوزستان؛ چراکه حادثه اخیر یک
دفاع از حرم است .هیچ چیزی باالتر از
کرامت انسان نیست.
اگر میتوانستم در صحنه کمکرسانی
به سیلزدگان حاضر میشدم

مرجع تقلید شیعیان گفت :اگر میتوانستم
خ��ودم در صحنه برای کمکرس��انی به
س��یلزدگان حاضر میش��دم ،وضعیت
خیل��ی س��خت اس��ت .آی��تاهلل صافی
گلپایگانی در دیدار اعضای ستاد مردمی
کمکرس��انی ب��ه س��یلزدگان اظه��ار
داش��ت :اگر میتوانستم خودم در صحنه
برای کمکرسانی به سیلزدگان حاضر
میش��دم ،وضعیت خیلی س��خت است،
هرچه کوتاهی شود برای ما ننگ و عیب
اس��ت .همه باید عرض وجود کنند و زن
و مرد ندارد .دنیا باید این گرهگش��ایی و
نوعدوستی مسلمانان و شیعیان را ببیند.
کار شما بسیار مهم و یک امتحان بزرگ
اس��ت .هویت دینی ،اس�لامی و انسانی
خود را نش��ان دهید و نخستین کسی که
از این خدمات و زحمات ش��ما خوشحال
میش��ود حضرت ولیعصر (عج) است.
وی تصری��ح کرد :کمکهای ش��ما باید
مناس��ب و در ش��أن نام قم باشد ،بعدها
در تاریخ خواهند نوش��ت مردم قم برای
کمک به س��یلزدگان چ��ه کردند .این
مرجع تقلید همچنین صرف یکسوم از
س��هم امام برای کمک به سیلزدگان را
مجاز دانست.

اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی
درگذش��ت مرحوم مغف��ور آقای حاج
سیدمحمود محتش��میپور از مبارزان
قدیمی انقالب اس�لامی را تس��لیت

گفتند .در مت��ن پیام حضرت آیتاهلل
خامنهای آمده است :درگذشت مرحوم
مغفور آقای حاج محمود محتشمی را
که از یاران دیرین انقالب و وفاداران
حقیق��ی ب��ه آن راه و اه��داف ام��ام

راحل عظیمالش��أن بودند ،به خاندان
گرامی و بازماندگان و دوستان ایشان
تس��لیت عرض میکن��م و رحمت و
رضوان الهی را برای ایش��ان مسئلت
مینمایم.

لبیک نمایندگان انقالبی در نامه به رهبری درباره گذراندن مصوبات علیه آمریکا؛

حامیان تسلیحاتی ائتالف متجاوز به
یمن ،پاسخگوی جنایات خود باشند

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه گفت:
کش��ورهایی که از نیروه��ای متجاوز به
یم��ن حمای��ت تس��لیحاتی میکنند ،در
جنایت بمباران یک مدرس��ه دخترانه در
صنعا شریک هس��تند و باید پاسخگوی
حمایتهای خود باشند .به گزارش مهر،
بهرام قاسمی جنایت جدید ائتالف متجاوز
به یمن به رهبری عربس��تان در بمباران
یک مدرس��ه دخترانه در صنعا ،که منجر
به کش��ته و زخمی شدن دهها دانشآموز
این مدرسه شد ،را به شدت محکوم و با
بازماندگان قربانیان این اقدام غیرانسانی
ابراز همدردی کرد .وی ضمن ابراز تأسف
عمیق از ادامه سکوت و بیتفاوتی جامعه
بینالملل��ی در قبال جنای��ات متجاوزین
از س��ازمان مل��ل و کش��ورهای مؤثر در
بحران یمن خواس��ت تا تالشهای خود
برای توقف فوری حمالت متجاوزین را
افزای��ش دهند و تدابیر و اقدامات الزم را
برای حفاظت از غیرنظامیان بهویژه زنان
و کودکان به کار گیرند.

مرحوم محتشمیپور یار دیرین انقالب بود

برخورد با کوتاهی مسئوالن
در حادثه سیل

گ�روه سیاس�ی :در حال��ی ک��ه
نهاده��ای قانونگ��ذاری آمریکا بارها
مصوب��ات مختلفی را علی��ه نهادها و
ش��خصیتهای ایران��ی تصویب و آن
را به اهرمی فش��ار ضد ای��ران تبدیل
کرده بودند ام��ا اقدام مؤثری از جانب
مجلس شورای اس�لامی در مقابله با
این مصوب��ات ص��ورت نگرفته بود و
این انفعال عالوه گستاخ کردن طرف
مقابل ،دست ایران برای مقابله به مثل
خالی گذاش��ته بود ،ای��ن انفعال باعث
گالیهمندی مقام معظم رهبری شد و
حضرت آیتاهلل خامنهای در اولین روز
سال  98در اجتماع پرشور انبوه زائران
و مج��اوران ح��رم رض��وی فرمودند:
«یک نمونه از شرارتهای امریکا این
اس��ت که کنگره در دو س��ال گذشته،
 ۲۲۶ط��رح و الیحه علی��ه جمهوری
اس�لامی ارائه و یا تصویب کرده است
که البته بای��د از مجلس خودمان هم
گالی��ه و س��ؤال بکنیم ک��ه مجلس
شورای اس�لامی تاکنون چند طرح و
یا الیحه علیه خباثتهای امریکا ارائه
یا تصویب کرده است؟»
مجلس جبران مافات میکند


حس��ینعلی حاجیدلیگان��ی نماین��ده
مردم شاهینش��هر در مجلس شورای
اس�لامی گف��ت :نام��های توس��ط
نماین��دگان مجلس خط��اب به رهبر
معظ��م انقالب در حال امضاس��ت که
در ای��ن نامه عنوان ش��ده ک��ه تذکر
ش��ما در خصوص گذراندن مصوباتی
علیه کش��ور آمریکا در مجلس شورای
اس�لامی را با ج��ان و دل میپذیریم
و ت�لاش خواهیم ک��رد آن را جبران
کنیم .وی اف��زود :رهبر معظم انقالب
در س��خنرانی ابتدای سال جدید خود
فرمودند که مجل��س آمریکا مصوبات
را علیه کش��ور ما گذرانده چرا مجلس
ما در این زمینه کوتاهی کرده اس��ت؟
نماینده مردم شاهینش��هر در مجلس
شورای اسالمی اظهار داشت :این نامه
تاکن��ون به امضای بی��ش از  ۱۲۰نفر

مجلس در صدد جبران مافات است

پایان به ذکر نمونهای از طرح مجلس
برای مقابل��ه با آمریکاییها اش��اره و
خاطرنش��ان ک��رد :مث ً
ال ط��رح نقش
آمریکاییه��ا در تروریس��م س��ایبر از
طریق وزارت ارتباطات ،بیوتروریس��م
مرب��وط به وزارت جهاد کش��اورزی و
بهداش��ت اس��ت که برای آنه��ا الزام
ایجاد میشود.
مجلس ب�ا اقدامات خصمانه آمریکا

مقابله به مثل میکند

از نماین��دگان رس��یده و امضاهای آن
همچنان در حال افزایش است.
مصوبات ضدآمریکایی مانع گستاخ

شدن مقامات این کشور میشود

حجتاالس�لام حس��ن ن��وروزی،
سخنگوی کمیس��یون قضایی مجلس
در گفتوگ��و ب��ا «عص��ر ایرانیان» با
اشاره به کمکاری مجلس در تصویب
مصوباتی علیه آمریکا توس��ط مجلس
شورای اس�لامی اظهار کرد :متأسفانه
اقدام��ات مؤثری در این زمینه صورت
نگرفته اس��ت که این امر گالیه مقام
معظ��م رهبری را در پی داش��ت ،وی
بیان ک��رد :نامهای با امضای  120نفر
از نماین��دگان به مق��ام معظم رهبری
در حال آماده ش��دن اس��ت تا بتوانیم
جبران گذش��ته را بکنیم و بخش��ی از
اقدام��ات خصمان��ه آمری��کا را خنثی
کنیم .نوروزی تصری��ح کرد :تصویب
مصوباتی علیه آمری��کا باعث افزایش
هزینه در اقدامات ضد ایرانی ش��ده و
مانع گستاخ ش��دن مقامات این کشور
میشود.
 ۱۴طرح جدید مجلس برای مقابله

با اقدامات تروریستی آمریکا

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی از ۱۴
جدید طرح این کمیسیون برای مقابله
ب��ا اقدام��ات تروریس��تی آمریکاییها
خب��ر داد .حش��متاهلل فالحتپیش��ه
در گفتوگ��و با تس��نیم با اش��اره به
برنامهه��ای ای��ن کمیس��یون ب��رای
مقابل��ه با اقدامات تروریس��تی آمریکا
و در واکن��ش به تهدی��د آمریکاییها
برای قرار دادن نام س��پاه پاس��داران
انقالب اسالمی در فهرست گروههای
تروریس��تی ،گفت :طرح گنجاندن نام
نظامیان آمریکا در فهرست گروههای
تروریستی بههمراه طرحهای دیگری
در دس��تورکار کمیس��یون امنیت ملی
مجل��س ق��رار گرفته که ای��ن همان
طرح حمایت از س��پاه پاسداران است.
وی اف��زود :در ای��ن ط��رح نظامی��ان
آمریکای��ی در منطق��ه ،مت��رادف ب��ا
گروهه��ای تروریس��تی نظی��ر داعش
قلمداد میش��ود؛ البته در جلس��ه اخیر
کمیس��یون امنیت ملی نیز مقرر ش��د
که  14طرح در کمیسیون امنیت ملی
در جه��ت مقابله ب��ا اقدامات خصمانه
آمریکا تصویب و تدوین ش��ود .رئیس
کمیس��یون امنیت مجلس با اشاره به
جزئیات  14طرح مجلس برای مقابله

با اقدام��ات تروریس��تی آمریکاییها،
اظهار داش��ت :براس��اس این طرحها،
دول��ت ،وزارتخانهها و دس��تگاههای
اجرای��ی مختل��ف مل��زم ب��ه مقابله،
خنثیس��ازی ،شفافس��ازی و بخشی
هم افشاگری در مورد آمریکا میشوند.
فالحتپیشه اضافه کرد :بهعنوان مثال
موضوع نقش آمریکاییها در تروریسم
س��ایبر ،بیوتروریس��م ،جلوگی��ری از
ورود کمکه��ای انساندوس��تانه ب��ه
آس��یبدیدگان و س��یلزدگان ایرانی،
مقابل��ه ب��ا تأمین دارو و غ��ذای مورد
نیاز مردم ایران ،کش��تار مردم یمن و
مواردی از این دس��ت ،جزو طرحهایی
اس��ت که مقرر شده تدوین و تصویب
آنها در کمیس��یون امنیت ملی مجلس
آغاز شود.
وی تصری��ح ک��رد :ای��ن  14ط��رح
در قال��ب دیپلماس��ی رس��می و ه��م
دیپلماس��ی عموم��ی مطرح اس��ت و
ب��رای دولت الزام ایج��اد میکند ،این
طرحها را در کمیس��یون توافق کردیم
و ام��روز هم ب��ا مرک��ز پژوهشهای
مجلس و دس��تگاههای مرتبط جلسه
داریم ک��ه این طرحها بهس��رعت در
دس��تورکار مجل��س ق��رار میگی��رد.
رئیس کمیس��یون امنی��ت مجلس در

محمدابراهی��م رضای��ی ،عضو هیئت
رئیسه کمیسیون امنیتملی و سیاست
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی ،در
گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری
تسنیم ،با اش��اره به احتمال قرار دادن
سپاه پاس��داران در فهرست گروههای
تروریستی آمریکا ،گفت :تهدید امنیتی
سپاه پاس��داران تبعات سنگینی برای
آمریکا خواهد داشت.وی با بیان اینکه
مجلس از سپاه پاسداران حمایت همه
جانبه میکند ،افزود :امنیت ملی ملت
ای��ران و نیروه��ای مس��لح آن ج��زو
خطوط قرمز نمایندگان ملت است .در
صورت هر اقدامی از س��وی مسئوالن
آمریکا علیه سپاه پاس��داران ،مجلس
اقدام متقابل��ی انجام خواهد داد .عضو
هیئت رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی
مجل��س ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه هیئت
حاکمه آمریکا ،عامل تشکیل و حامی
گروههای تروریس��تی در منطقه است،
گفت :آمریکا خودش تروریس��ت است
و ش��اهد این امر نیز حض��ور نظامیان
آن در تمامی دنیا است.رضایی با بیان
اینکه سپاه پاس��داران خاری در چشم
مقامات آمریکا اس��ت ،اظهار داش��ت:
س��پاه پاس��داران در کنار ارتش قدرت
تامین کننده امنیت ملی ایران اس��ت.
نماینده مردم خمین در مجلس با بیان
اینکه اگر آمریکاییه��ا چنین اقدامی
را انجام دهند ،ما بیکار نمینش��ینیم،
تاکید کرد :نظ��ر مجلس و همه مردم
ایران بر این است که از سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،حمایت کنیم.

وقت اقدام عملی علیه شیطان بزرگ

فرماندهیوهمهارتشآمریکادرمنطقهتروریستهستند
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پیشنهاد کرد شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیروهای نظامی
خصمان��ه ای��االت متحده بخطر انداخته اس��ت ک��ه از آن جمله آمریکا در منطقه غرب آس��یا موس��وم به س��نتکام را در فهرست
حمله وحش��یانه و عامدانه به هواپیمای مسافربری ایران در سال گروههای تروریستی جمهوری اسالمی ایران قرار دهد.
 ،1367مش��ارکت در کش��تار مردم یمن و دیگر ش��هروندان غیر
ایاالت
نظامی در غرب آسیا را میتوان نام برد.بدیهی است رژیم
مجلس تا چند س�اعت آینده اق�دام متقابل به مثل
متحده امریکا تمامی مس��ئولیتهای عواقب خطرناک این اقدام میکند
ماجراجویانه را برعهده خواهد داشت.
حش��متاهلل فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در گفتوگو با ایس��نا در واکنش به اقدام خصمانه
واکن�ش وزارت امور خارجه ب�ه خوشرقصی جدید آمریکا در قرار دادن نام س��پاه در لیس��ت گروههای تروریس��تی
ترامپ برای نتانیاهو
گف��ت :ایران در کمتر از چند س��اعت دیگر اقدامی مقابله به مثل
س��خنگوی وزارت امور خارجه نیز پیش از این در بیانیهای اعالم خواهد کرد و نظامیان آمریکا در فهرس��ت گروههای تروریس��تی
کرده بود :نظر به حمایت پنهان و آش��کار نیروهای نظامی آمریکا ق��رار میگیرند .ای��ن تصمیم از حمایت همه دس��تگاههای نظام
در منطق��ه از گروههای تروریس��تی و دخالت مس��تقیم در انجام برخوردار اس��ت .وی توضیح داد :طبق قانون اقدام متقابل ایران
فعالیتهای تروریس��تی توسط نظامیان آن کش��ور ،محمد جواد در براب��ر آمری��کا دولت موظف اس��ت که نظامی��ان آمریکا را در
ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان با ارس��ال نامهای خطاب به فهرس��ت گروههای تروریستی قرار دهد و ش��ورای عالی امنیت
دکتر روحانی رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی ،بر اساس «قانون مل��ی و دولت آن را اجرایی کنند .اگر این اتفاق رخ ندهد مجلس
مقابله با نقض حقوق بش��ر و اقدامات ماجراجویانه و تروریس��تی ای��ن موضوع را در قالب طرح دوفوریتی دنبال خواهد کرد .رئیس

کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در توضیحات
تکمیل��ی گفت :روش اول اقدام مقابله به مث��ل با آمریکا اجرای
قانون مصوب مجلس درخصوص اقدام متقابل و متناسب در برابر
سیاست آمریکاست که اگر اجرای این قانون نظر مجلس را تأمین
کند دیگ��ر طرح دوفوریتی را دنبال نمیکنی��م وگرنه با توجه به
رایزنیهای صورت گرفته و نظر مثبت س��ه فراکس��یون سیاسی
مجل��س قطع ًا طرح قرار دادن نیروهای نظامی آمریکا در لیس��ت
گروههای تروریس��تی در مجلس تصویب میشود کمااینکه آقای
ظریف در جلس��ه امروز کمیس��یون از این موض��وع حمایت کرد.
فالحتپیش��ه در پایان تاکید کرد که اق��دام آمریکا نقض حقوق
بینالمللی اس��ت و ایران طبق قوانی��ن بینالمللی میتواند اقدام
مقابله به مثل کند.
آمریکا تنها ضعف خودش را نشان میدهد
وزیر ارتباطات نیز در واکنش به اقدام خصمانه ترامپ علیه س��پاه
در اینستاگرام نوشت :امروز ش��یطان بزرگ نفهمید که با تحریم
س��پاه ،تنها ضعف خودش را نش��ان میدهد اما جهانیان خواهند
فهمید .ما شیشه عطریم بگویید به سنگ.

«اژهای» معاون اول ماند

رئیس قوه قضائیه در جلس��ه مسؤوالن
عالی قضایی ،غالمحس��ین اس��ماعیلی
رئیس کل دادگس��تری استان تهران را
به عنوان سخنگوی قوه قضائیه معرفی
کرد.
به گزارش گ��روه اجتماعی خبرگزاری
دانش��جو ،حجت االسالم س��ید ابراهیم
رئیس��ی در ای��ن جلس��ه ب��ا اش��اره به

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه شد

درخواست حجتاالس�لام و المسلمین
محسنی اژهای مبنی بر واگذاری سمت
سخنگویی دس��تگاه قضایی ،با توجه به
ماموریتهای جدید ایش��ان اظهار کرد:
جهاد و اجتهاد آقای محس��نی اژهای بر
هیچکس در قوه قضاییه پوشیده نیست
و حض��ور ایش��ان در دس��تگاه قضایی
همواره مغتنم و موثر بوده است .رئیس

قوه قضاییه افزود :با توجه به درخواست
آق��ای اژهای مبنی بر واگ��ذاری جایگاه
س��خنگویی قوه قضاییه ،ضمن تقدیر از
تالشهای ایشان در سمت سخنگویی،
انش��اءاهلل آقای اسماعیلی که از قضات
شریف و مدیران دلسوز و تالشگر دستگاه
قضایی هستند ،به عنوان سخنگوی قوه
قضاییه این مس��ئولیت مهم را بر عهده

خواهند داشت .براس��اس این گزارش،
س��خنگوی جدید قوه قضاییه عالوه بر
ریاست کل دادگس��تری استان تهران،
س��متهایی از جمله ریاس��ت سازمان
زندانه��ا و اقدامات تأمین��ی و تربیتی
کش��ور و همچنین دادس��تانی مشهد را
در کارنام��ه خود دارد .حجتاالس�لام معاون اول ق��وه قضاییه به فعالیت خود
محس��نی اژهای نیز همچنان به عنوان ادامه میدهد.

رئیس قوه قضاییه از دس��تور به سازمان
بازرس��ی برای برخورد ب��ا کوتاهیهای
صورت گرفته مسئوالن در حادثه سیل
اخیر در کشور خبر داد .به گزارش فارس،
آیتاهلل س��یدابراهیم رئیس��ی در جلسه
مسئوالن عالی قضایی اظهار کرد :امروز
پاس��داران عزیز در حفاظ��ت از تمامیت
ارضی کش��ور و ارزشه��ای انقالب و
همچنین گرهگشایی از زندگی مردم در
حوادث گوناگون ،پیشتاز هستند؛ چنانکه
در سیل اخیر نیز شاهد نقشآفرینی این
عزی��زان بودیم و ج��ا دارد از همه آنان
صمیمانه قدردان��ی کنیم .وی ادامه داد:
سازمان بازرس��ی کل کشور مأمور شده
است یک کار دقیق و تحقیقی به دور از
فضای هیجانی و رسانهای موجود در این
زمینه انجام دهد تا مشخص شود که آیا
مسئوالن و دس��تگاههایی که براساس
قوانین موجود ،تکلیف قانونی داشتهاند،
وظای��ف خ��ود را در زمین��ه پیشبینی،
پیشگیری و کاهش آسیب ،انجام دادهاند
یا خیر .این موضوع هم معطوف به یک
مس��ئول خاص یا مقط��ع زمانی خاص
نیس��ت؛ مس��ئوالنی که در این عرصه
مس��ئولیتی در هر دوره زمانی داشتهاند
باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
حضورعملیاتی فرماندهان ارشد سپاه
در مناطق سیلزده

جانش��ین فرمان��ده کل س��پاهب��ا بیان
اینک��ه خوزس��تان را انش��اءهلل بهتر از
قبل میس��ازیم گفت :در ح��ال حاضر
همه فرماندهان ارشد س��پاه در مناطق
س��یلزده حض��ورعملیات��ی دارن��د .به
گزارش خبرگزاری تسنیم ،سردار حسین
س�لامی که به منظ��ور بررس��ی روند
کمکرسانی به مردم سیلزده خوزستان
در استان حضور دارد ،اظهار داشت :یک
برنامهری��زی دو ماه��ه مدیریت بحران
برای بازگش��ت به ش��رایط قبل از سیل
داری��م؛ و بع��د از آن برنامهری��زی بلند
مدتی کردهایم که شرایط را به وضعیتی
بهتر از قبل تبدیل کنیم .س��پاه به دنبال
خودنمایی نیس��ت و این وظیفه ماست
که خادمی م��ردم را بکنیم چراکه ما به
مردم غرب و جنوب غرب ایران مدیون
هستیم و اگر حضور رسانهای هم داریم
به خاطر آن اس��ت که به مردم دلگرمی
بدهیم که به آینده و به خوزستانی بهتر
و با نشاط تر از قبل امیدوار باشند .سپاه
پشت مردم است و تمام تالشش را برای
حل مسئله به خدمت گرفته است.
اروپا تحریمهای حقوقبشری علیه
ایران را تمدید کرد

اتحادی��ه اروپا تحریمهای وضع ش��ده
در ارتباط با آنچه نقض حقوق بش��ر در
ایران خوانده ش��ده اس��ت را یک سال
دیگر تمدید کرد .به گزارش آنا ،اتحادیه
اروپا با انتش��ار اطالعیهای در وبسایت
خود اعالم ک��رد« :اعضای این اتحادیه
اقدام��ات بازدارنده علی��ه ایران را که در
واکنش به نقض جدی حقوق بش��ر در
ایران وضع ش��ده اس��ت ،ت��ا  ۱۳آوریل
 ۲۵( ۲۰۲۰فروردین  )۱۳۹۹تمدید کرده
اس��ت» .اقدامات بازدارنده اتحادیه اروپا
علیه ایران عبارتند از؛  -ممنوعیت سفر
و بلوکه کردن داراییهای  ۸۲شخص و
یک نهاد -.ممنوعیت فروش تجهیزاتی
ک��ه ممکن اس��ت ب��رای «س��رکوب
داخل��ی» در ایران اس��تفاده ش��ود و نیز
تجهیزات نظارت بر ارتباطات مخابراتی.
تحریمهای اتحادیه اروپا به ادعای نقض
حقوق بشر در ایران برای نخستینبار در
 ۲۰۱۱میالدی (هشت سال پیش) وضع
شد و از آن سال تاکنون هر ساله تمدید
شده است.
اعزام تیمهای جراحی تاکتیکی نیروی
زمینی سپاه به لرستان

فرمان��ده بهداری نیروی زمینی س��پاه از
اعزام تیمه��ای جراحی تاکتیکی نیروی
زمینی س��پاه به لرس��تان خبر داد .سردار
احمد اخ��وان اظهار کرد 17 :تیم جراحی
تاکتیک��ی برای حضور در مناطق س��یل
زده آماده هستند و برخی از تیم ها نیز به
شهر معموالن اعزام شدهاند .ویبا اشاره به
اقدامات بیمارستان صحرایی کرمانشاه در
پلدختر گفت  :امیدواریم بتوانیم نقشی را
در مداوای سیل زدگان عزیز ایفا کنیم.

