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اخبار
رهبر معظم انقالب با عفو یا تخفیف
مجازات محکومان موافقت کردند

به مناســبت ســالروز میالد با سعادت
حضــرت فاطمهزهرا ســاماهللعلیها و
فرارســیدن عید نــوروز و در اجرای بند
 ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسی ،حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
اسالمی در پاســخ به درخواست آیتاهلل
آملیالریجانــی رئیس قــوه قضاییه ،با
شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات
محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ
 ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۹قطعیــت یافته و واجد
شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات
تشخیص داده میشوند ،موافقت کردند.
تصمیمواشنگتن
برای تحری م علیه ایران

«سیگال مندلکر» معاون وزیر خزانهداری
آمریــکا در امور مبــارزه با تروریســم و
اطالعات مالی اعالم کرد که وزارت خزانه
داری تصمیم دارد تحریمهای جدیدی را
علیه کســانی که با «فعالیتهای مخرب
تهران» در منطقه خاورمیانه همکاری دارند،
اعمال کند .سیگال مندلکر در گفتوگو با
شبکه سعودی االخباریه ادعا کرد که سپاه
پاســداران انقالب اسالمی ایران یکی از
سرمایه گذاران فعالیتهای مخرب است و
اعالم کرد که تحریمها علیه آن افزایش
مییابد .به گزارش فارس،وی افزود :برای
جلوگیری از فعالیتهای مخرب ایران و از
بین رفتن این فعالیتها ،روی تاثیرگذاری
بیشــتر تحریمهای آمریکایــی از طریق
همکاریهای مشترک بینالمللی تمرکز
کردهایم .وی ادعا کرد که شرکتهایی که
با ایران تعامل میکنند با خطرهای بزرگی
مواجه میشــوند و به حساب کسانی که
هرگونه همکاری و ارتباطی با سپاه پاسداران
یا دیگر سرمایه گذاران در زمینه آنچه وی
«فعالیتهای مخرب» ایران خواند داشته
باشند ،رسیده خواهد شد .واشنگتن همواره
با تهدیدهای اینچنینی تالش کرده مانع
تعامل اقتصادی کشورهای دیگر با ایران
پس از توافق هســتهای موسوم به برجام
شود .ایران این اقدامات واشنگتن را نقض
بندهای  28 ،26و  29برجام میداند.

یادداشت
گزارشی سفر گروه جهادی جبهه
فرهنگی انقالب به مناطق زلزلهزده

رسانههای دولتی و روایت ناقص از
زلزله کرمانشاه

ادامه از صفحه یک

...بــا آغاز فصــل گرما و احتمال شــیوع،
بیماریهای عفونی و تراکم بسیار زیاد مردم در
این محلها خطرات جدی جان آنان را تهدید
میکند .به نظر میرسد اطالعات رسانههای
دولتی که درباره وضعیت کمکرســانی و
اســکان زلزلهزدگان منتشــر میشود گویا
همه واقعیتهای موجود در منطقه نباشــد.
ش و کمکهای چشــمگیر
علیرغــم تال 
مردمــی و دولتی برای تامین مایحتاج اولیه
اسکان مردم آسیب دیده متاسفانه به دلیل
نبود سیستمهای متمرکز در کمکرسانی و
نبود شناسایی دقیق آسیبدیدگان و برخی
سوءاستفادههایاحتمالیبسیاریازنیازمندان
واقعی به وضعیت نسبی مطلوب دسترسی
ندارند .عدم شناســایی نیازهــای ابتدایی
مــردم و نبود برنامه منســجم و هماهنگ
میان دســتگاههای گوناگــون ،بهرهوری
کمکرسانی را در ســطح پایینی قرار داده
است .در این میان فعالیت گروههای جهادی
که از اقصانقاط ایران بــه مناطق زلزلهزده
آمدهاند ،کامال به چشــم میخورد و مردم
نیز اطمینان زیادی به آنان نشان میدهند.
به طور مثال یک واحد مهندســی و ساخت
تجهیزات فلزی و بهداشــتی متشــکل از
جهادگران شهرهای مختلف در قالب طالب
حوزههای علمیه ،مهندسین ،دانشجویان و
متخصصان حرفههای گوناگون در یکی از
مجتمعهای اطراف شهرستان سرپلذهاب
اقدام به ساخت و نصب حمامهای صحرائی
و سرویسهای بهداشــتی میکنند که به
گفتــه مدیران گروههای جهــادی تاکنون
حــدود  1600واحد توالت و حمام صحرائی
در اماکن محل اســکان مردم نصب شده و
هنوز هم چند دستگاه مورد نیاز اولیه مردم
اســت .آواربرداری و آغاز احداث واحدهای
مسکونی در روستاهای زلزلهزده که بالغ بر
2هزار روستا برآورد میشوند به دلیل حضور
گروههای جهادی و نیروهای سپاه پاسداران
سرعت و انسجام بیشتری دارد و تاکنون کار
ساخت دهها خانه روستایی به اتمام رسیده
است.

گروه سياســي_احمدرضا مســعودي:

نيمهشب جمعه به وقت لندن  4نفر در ميان
تماشاي پليس ،از ديوار سفارت کشورمان
در لندن باال رفتند و خودنمايي کردند؛ بعد
از دقايقي مشخص شد اين افراد وابسته به
فرقه شيرازي هستند و در اصل اين اقدام
تجاوزکارانه نســبت به سفارت کشورمان
با طراحــي «ياســرالحبيب» از نزديکان
سيدصادق شــيرازي صورت گرفته است.
مســئله قابل توجه این است که فعالیت
گروه یاســرالحبیب در قلــب لندن انجام
میشــود و عمال با باز گذاشتن دست آنها
از سوی انگلیسیها به راحتی فعالیت هم
میکنند و همین موضوع صدای اعتراض
نوبخت ســخنگوی دولــت و نمایندگان
مجلس را هم بلند کرده است؛ به طوریکه
نوبخت روز گذشته اعالم کرد پلیس لندن
قواعد بین المللی را رعایت نکرده است و
نماینــدگان مجلس نیز بر کوتاهی پلیس
تاکید کردند؛ بــه این ترتیب انجام چنین
حملهای را میتوان نوعی حمله انگلیسی
استنباط کرد چرا که این اقدام با توجه به
ابعاد فعالیت قطعا با چراغ سبز انگلیسیها
مواجه بوده است .حميد بعيدينژاد ،سفير
ايران در انگليس در همان دقايق با تأييد
تعرض عدهاي به ســفارت ايران در لندن
در حســاب کاربرياش در توئيتر نوشت:
دقايقي پيش تعداد اندکي از طرفداران فرقه
شيرازي به سفارت جمهوري اسالميايران
در لندن تعرض کرده و با شکستن پرچم،
در حال شــعار عليه مقامات کشور ،و لعن
عايشــه ،ابوبکر ،عمر و عثمان هستند .به
هنگام ورود ،آنها با چماق و قمه ديده شدند.
پليس در محل حاضر است .وي در توئيتي
ديگر با انتشار تصويري نوشت :معترضان
فقط روي بالکن بيروني ساختمان سفارت
بوده و در محاصره پليس هستند .همکاران
همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت
هستند .ساعاتي بعد هم سخنگوي پليس
لندن اعالم کرد کــه چهار نفر بعد از باال
رفتــن از بالکن طبقه اول ســفارت ايران
در لندن در روز جمعه دســتگير شــدند.
به گــزارش «عصرايرانيــان» ،اين اقدام
تجاوزکارانه که به پايين کشــيده شــدن
پرچم کشورمان ختم شد ،همراه با نکاتي
بوده که در نوع خود نشــان دهنده اسناد
قابل توجهــي از دخالت و حمايت توامان
انگليسيهاست و در عين حال نميتواند
بيارتباط با سفر محمدبن سلمان وليعهد
سعودي به لندن باشد .در عين حال عواملي
برجسته که در شکلگيري اين واقعه نقش
داشتند را ميتوان در قطعههاي يک پازل
قرار داد؛ مسائلي از قبيل بي اعتنايي خاص
پليس لندن و واکنش ديرهنگام نسبت به
دستگيري افراد وابسته به فرقه شيرازي،
حضور ياسر الحبيب در لندن به همراه ايجاد
يک تشکيالت نسبتا نظامي ،سفر وليعهد
سعودي به لندن و احتماال هماهنگيهاي
پشــتپرده براي انجام اين اقدام ،مواضع
منفعالنه دستگاه ديپلماسي کشورمان به
خصوص بعد از برجام در قبال انگليسيها
که نميتواند در رخداد اين حادثه بيارتباط
باشــد و البته فعاليتهاي بي حد و حصر
سرويسهاي جاسوسي از قبيل  MI6در
جهت تقويت گروهکهاي تفرقهبرانگيز
که همان ترويج تشيع انگليسي است قطعا
بدون تاثير نبوده است.
فرقه شيرازي يا شيعه انگليسي؟

اما براي بررسي ريشههاي اين اتفاق بايد
به ماهيت گروهکــي پرداخت که در اين
رخداد نقش داشــتهاند و احتمال قريب به
يقين درصدد طراحيها ديگر نيز هستند.
فرقه شيرازي که از آنها به عنوان «شيعه
انگليسي» هم ياد ميشــود ،تحت تاثير
فردي بهنام ســيد صادق شيرازي است.
طرفداران وي از جمله «ياســر حبيب»،
صاحب شبکه تلويزيوني ماهوارهاي الفدک،
عموما به نشر مطالب تفرقهبرانگيز در جهان
اسالم شهرت دارند .شبکه تحت مديريت
ياســر حبيب ،اقدام به پخش زنده تعرض
به ســفارت جمهوري اســاميايران در
لندن کرده است .نکته تامل برانگيز ديگر
برپايي شهرک نظاميدر دل لندن توسط
اين گروه است ،اما هدف ياسر الحبيب از
ساخت شهرک فدک لندن چه بوده است
؟ شهرک موســوم به «فدکالصغري»،
منطقهاي خوش آب و هوا و سرســبز در
شــهر لندن است که توســط شيخ ياسر
الحبيب داماد مجتبي شيرازي ،برادر صادق

حمله به سفارت با چراغسبز روباه

سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد
بهرام قاســمی سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان از احضار نیکالس هاپتون ســفیر انگلیس به وزارت خارجه
کشــورمان در پی تعرض صورت گرفته به ســفارت ایران در لندن خبر داد و افزود :در پــی تعرض چهار نفر از
هواداران یک فرقه تندروی مقیم انگلستان به ســفارت ایران در لندن نیکالس هاپتون سفیر انگلستان در تهران
توسط مدیرکل اروپای وزارت خارجه کشورمان به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی
ایران مجددا به وی ابالغ شــد .قاســمی افزود :مدیرکل اروپای وزارت خارجه در این دیدار تاکید کرد که دولت
انگلیس باید به وظیفه ذاتی خود در حفاظت از اماکن دیپلماتیک عمل کند و سفیر انگلیس هم با ابراز تاسف اعالم
کرد که اعتراض ایران را به لندن منتقل خواهد کرد.

شــيرازي در لندن خريداري شــده است.
اين شهرک پس از آماده سازي و ساخت
يک مســجد در داخل آن درسال 1391
افتتاح شــد و پرچم گروه ياســر الحبيب

فرقه شیرازی که از آنها به عنوان
«شیعه انگلیسی» هم یاد میشود،
تحت تاثیر فردی بهنام سید صادق
شیرازی است .طرفداران وی از
جمله «یاسر حبیب» ،صاحب شبکه
تلویزیونی ماهوارهای الفدک ،عموما
به نشر مطالب تفرقهبرانگیز در
جهان اسالم شهرت دارند .شبکه
تحت مدیریت یاسر حبیب ،اقدام
به پخش زنده تعرض به سفارت
جمهوری اسالمی ایران در لندن
کرده است.

يعني «هيئة خدام المهــدي» در يکي از
تپههاي آن و طي مراسميکه اعضاي اين
گروه يونيفورمهاي سبز نظاميبر تن کرده
بودند برافراشته شد .نمازهاي عمومياين
گروه در اين شهرک برگزار ميشود .يک
حوزه علميه و مدرسه نيز در آن ساخته شده
است .به گفته ياسر الحبيب قرار است اين
شهرک پس از خريد زمينهاي اطراف به
يک دهکده اسالميشيعي تبديل شود و
ساکنان انگليسي نيز به تشيع هدايت شوند.
اما هدف از تأسيس اين شهرک چه بوده
است؟ياســر الحبيب در مراسم افتتاح اين
شهرک هدف از تأســيس آن را اينگونه
بيان کرده اســت:هدف ما از [فعاليت در]
اين زمين ،مقدمه چيني براي فتح سرزمين
اســاميبه خصــوص مکــه و مدينه و
سرزمين فدک است .در عين حال پوشيدن
يونيفورمهاي نظامي ،تأسيس يک شهرک
و برگزاري رژه در مناسبتهاي مذهبي ،و
بيان اينکه هدف از ساخت چنين دهکدهاي،
فتح يک کشور خارجي (عربستان) است –
ولو در شــعار  ، -و توسعه روزافزون آن در
شهر لندن ،جالب توجه است .آخرين اقدام
اين گروه اشغال بخشي از سفارت ايران در
لندن توســط چهار نفر از عناصر اين آن،
يک روز پس از ســخنراني تحريک آميز
 55دقيقهاي روز پنجشــنبه ياسر الحبيب
بوده است .رهبر معظم انقالب اسالميدر
شهريور سال  1395در خصوص اين فرقه
و فعاليتهاي آن فرموده بودند« :اينکه شما
ميبينيد راديوها يا تلويزيونهايي در دنياي
اسالم به وجود ميآيد که کار آنها اين است
که بهعنوان شيعه و به نام شيعه ،به بزرگان
مــورد اعتقاد بقيه فِرق اســاميبدگويي
کنند ،اين معلوم است که بودجهاش بودجه
خزانهداري انگليس است؛ اين بودجهاش
بودجه انگليس [است] ،اين شيعه انگليسي
است ».حضرت آيتا ...خامنهاي در آذرماه
همان ســال نيز فرمودند« :امروز شــما
مالحظه کنيد از منتهااليه شــرق آسيا در
ميانمار مسلمانکشي هست ،تا غرب آفريقا
در نيجريه و امثال اينها؛ همهجا مسلمانها

[کشته ميشــوند]؛ حاال يکجا به دست
بودايي کشته ميشــوند ،يکجا ب ه دست
بوکوحرام و داعش و امثال اينها کشــته
ميشــوند .يک ع ّدهاي هم در اين آتشها
ميدمند؛ شيعه انگليسي و س ّني آمريکايي
مثل هم هستند؛ همه ،دولبه يک قيچي
هستند؛ سعيشان اين است که مسلمانها را
به جــان هم بيندازند؛ اين پيام اراده تفرقه
است که اراده شيطاني است؛ ا ّما پيام وحدت
اين اســت که اينها از اين اختالفات عبور
بکنند ،در کنار هم قرار بگيرند ،با هم کار
کنند ».نکته بســيار مهم هم در اظهارات
ياسرالحبيب نهفته اســت؛ وي در شبکه
تلويزيوني خــود ميگويد:ملکه اليزابت از
سادات است ،هيچکسي در آن شکي ندارد!
ملکه دوست من اســت و من نميشنوم
کســي بر عليه او صحبت کند! حبيب در

برای پی بردن به حقیقت ماجرا باید
به سرفصل سیاستهای چندصد
ساله استعمار پیر یعنی بریتانیا
برگشت؛ آنجایی که انگلیسیها
اساسا بنای سیاست خارجی خودشان
را در منطقه خاورمیانه بر مبنای
اختالف بین شیعه و سنی قرار
دادند .منطقه خاورمیانه به لحاظ
ترکیبات قومی و دینی منطقهای
بسیار حساس در جهان قلمداد
میشود که به سبب داشتن منابع
نفت و گاز از دیرباز مورد توجه
بریتانیاییها بوده است و طبیعتا
برای بهره بردن از این شرایط
سیاستهای مکارانه خاص خود را
هم طراحی کرده است.

بخش ديگري هم مدعي ميشود جاسوس
نيست و ادعا ميکند :سادات هم اگر از ما
حمايت کنند ايرادي ندارد! به اين ترتيب
اين پرسش مطرح ميشود که چگونه يک
شهرک نظاميدر دل لندن ايجاد شده و با
خيالي آسوده فعاليت ميکند؟ چرا و چطور
انگليسيها برخوردي با آنها نکرده اند؟!
پليس لندن کجاي ماجرا بود؟

براي پي بــردن به حقيقــت ماجرا بايد
به سرفصل سياســتهاي چندصد ساله
استعمار پير يعني بريتانيا برگشت؛ آنجايي
که انگليسيها اساسا بناي سياست خارجي
خودشان را در منطقه خاورميانه بر مبناي
اختالف بين شيعه و سني قرار دادند .منطقه
خاورميانه به لحاظ ترکيبات قوميو ديني
منطقهاي بسيار حساس در جهان قلمداد
ميشــود که به سبب داشتن منابع نفت و
گاز از ديرباز مورد توجه بريتانياييها بوده
اســت و طبيعتا براي بهره بــردن از اين
شرايط سياستهاي مکارانه خاص خود را
هم طراحي کرده است.
به همين جهت حضــور گروههايي مانند
گروه وابســته به فرقه شــيرازي در قلب
لندن کامال قابل درک و ارزيابي است اما
در مورد اخير انگليســيها به نوعي مباشر
اين اتفاق قلمداد ميشوند به طوريکه در

اولين مرحله چطور ممکن اســت  4فرد
همراه با پرچم به سادگي از ديوار سفارت
کشورمان باال بروند؟ البته در همين زمينه
بهرام قاسميسخنگوي وزارت امور خارجه
روز گذشــته ميگويــد :بالفاصله پس از
وصول اين خبر آقاي سيد عباس عراقچي
معاون سياســي وزير امور خارجه مراتب
اعتراض شــديد جمهوري اسالميايران
را به نيکالسهاپتون ســفير انگلستان در
تهران منتقل کــرده و خواهان محافظت
کامل پليس از ديپلماتهاي کشورمان در
لندن ،و برخورد فوري پليس با مهاجمين
شده است.
نکته قابل اشــاره و مهم هم اين بوده که
قاسمزاده خبرنگار صداوسيما در لندن همان
شب خبري مخابره کرد که حاوي تعطلل
پليس لندن بود ،براســاس اين خبر بعد از
گذشت 2ســاعت از باال رفتن اين افراد از
ديوار سفارت پليس لندن اقداميبراي پايين
کشيدن اين افراد انجام نداد؛به اين ترتيب
تعلل شبههبرانگيز پليس لندن که مجهز به
پيشرفتهترين سالحهاي نظاميهستدر نوع
خود حاوي کدهاي بسيار مهمياست.
حملهاي که با سفر بنسلمان همزمان
شد

مســئله بعدي همزماني اين اتفاق با سفر
وليعهد سعودي به لندن است؛ البته براي
پيدا کردن حلقههــاي متصل کننده که
ماجرا را فاش کند شايد نياز به زمان باشد
امــا وليعهد ســعودي در قالب رهبر يک
کشور با مذهب اکثريت اهل سنت به لندن
ميرود که کشوري بســيار تندرو هم در
زمينه مذهبي شناخته ميشود و در همان اثنا
اين حمله صورت گرفته و ساعاتي بعد هم
بيانيهاي منتشر ميشود .در همين رابطه
لندن و رياض بعد از پايان سفر چند روزه
«محمد بن سلمان» ،وليعهد عربستان به
انگليس بيانيه مشــترکي به اين مناسبت
منتشــر کردند دو طرف در مورد مسائل
منطقهاي ،ضمن توافق بر ادامه همکاري
عميق در خصوص امنيت بينالمللي ،ايران
را به دخالت در امور کشــورهاي منطقه
خاورميانه متهم کردند! اين بيانيه همچنين
از تهــران ميخواهد گامهــاي ملموس
برداشــته و فرآيند اعتمادســازي و حل
اختالفات خود با همسايگان را با استفاده
از ابزارهاي مسالمت آميز در دستور کار خود
قرار دهد .البته انگليس و عربستان در مورد
مسئله يمن نيز با طرح اين ادعا که به دنبال
دست يابي به راه حل سياسي جهت پايان
دادن به بحران چند ساله اين کشور هستند،
تأکيد کردند که هر راه حلي سياسي بايد
به تهديدهاي امنيتي عليه عربســتان و
کشــورهاي منطقه پايان دهــد .در عين
حال بيانيه مشترک لندن و رياض ايران و
حزبا ...را به حضور در يمن متهم کرده و
خواستار خروج نيروهاي ايران و حزبا ...از
اين کشور شده است .به اين ترتيب مرور
سفر بنسلمان به لندن حاوي ماجراهايي
اســت که در آينده ميتوان تحليلهاي
عميقتري نسبت به آن بروز داد.
واکنش به تعلل انگليسيها

قدردانی نماینده ولی فقیه در سپاه از
حسن اعتماد فرمانده معظم کل قوا

اما تعرض به ســفارت کشورمان در لندن
عالوه بر اينکه چهره واقعي استعمار پير را
بيشتر معرفي ميکند با واکنش مسئوالن
کشور هم مواجه شده است.
عالءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد
در مجلس شوراي اســاميدرباره حمله
متعرضان به سفارت ايران در لندن اظهار
داشــت :همه مســئوليت امنيت سفارت
ايــران در انگليس يا هــر نقطه ديگر ،بر
اساس کنوانسيون مربوطه برعهده دولت
محل اســت؛ بنابراين دولت انگليس بايد
همه مسئوليتهاي اين تعرض به سفارت
جمهــوري اســاميايران را بپذيرد و به
مســئوليتهاي خود نيز عمل کند .وي با
اشــاره به اينکه حفاظت سفارتخانهها به
طور اخص توسط نيروهاي امنيتي و پليس
انجام ميشــود ،بيان کرد :ورود اين افراد
به بالکن ســفارت و تعرض به نمايندگي
جمهوري اسالميايران در لندن نميتواند
بدون موافقت يا چشــم پوشي نيروهاي
امنيتي و پليس انگليــس صورت گرفته
باشــد .بروجردي گفــت :دولت انگليس
بايد مسئوليت اين ناهنجاري امنيتي عليه
نمايندگي جمهوري اسالميايران در لندن
را برعهده گيرد و در اين زمينه پاســخگو
باشــد .وي در تشــريح علت وقوع چنين
حادثهاي ،ادامه داد :بر اساس آنچه اعالم
شــده اين افراد از گروه شيرازي هستند،
ولي آنها در واقع عددي در مسائل امنيتي

عالالدین بروجردی رییس کمیسیون
امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه
حفاظت سفارتخانهها به طور اخص
توسط نیروهای امنیتی و پلیس
انجام میشود ،بیان کرد :ورود این
افراد به بالکن سفارت و تعرض به
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران
در لندن نمیتواند بدون موافقت
یا چشم پوشی نیروهای امنیتی و
پلیس انگلیس صورت گرفته باشد.

نيستند؛ بنابراين اقدام يک نمايش تبليغاتي
براي عرض اندام در افکار عموميو تبليغات
است نه بيشــتر .رئيس کميسيون امنيت
ملي و سياســت خارجي مجلس شوراي
اسالميبا اشاره به اينکه وزات خارجه بايد
اقدامــات الزم را در اين زمينه انجام دهد
و سفير انگليس را احضار و مطالبات الزم
را در اين زمينه مطرح کند ،گفت :هرگونه
خسارت وارده به ســفارت ايران بر عهده
دولت انگلستان خواهد بود .همچنين سيد
حسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين
و ســخنگوي کميســيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي،
با محکوميت تعرض به سفارت کشورمان
در انگليس گفت :مســئوليت حفاظت از
سفارت ايران بر عهده دولت انگليس است
و آنها بايد پاســخگوي تعرض به سفارت
کشورمان باشند .وي ادامه داد :کميسيون
امنيــت ملي و سياســت خارجي مجلس
به طور جدي مســئله را پيگيري ميکند
تا ابعاد آن مشــخص شــود .سخنگوي
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس همچنين اعالم کرد که از دستگاه
ديپلماسي در مورد تعرض به سفارت ايران
توضيح خواهيم خواست.
نوبخت :پليس لندن قواعد بينالمللي را
رعايت نکرد

در عين حال محمد باقر نوبخت سخنگوي
دولت هم با اشاره به حمله برخي از افراد به
سفارت ايران در انگليس ،عنوان کرد :همان
گونه که سخنگوي وزارت امور خارجه بيان
کرد اين اقدام به شدت از سوي جمهوري
اسالميايران محکوم و مورد تقبيح است و
همکارانم در وزارت امور خارجه از ابزارهاي
ديپلماتيک و قانوني بــراي پيگيري اين
موضوع بهره خواهند گرفت؛ گزارشات در
اين خصوص در حال تکميل ميباشــد.
وي در پاســخ به ســوالي درباره کوتاهي
يا اهمال پليس انگليــس دروقوع چنين
وضعيتي ،عنوان کرد :در چند ساعت ،چند
نفر به يک مکان که از نظر عرف بين الملل
بايد مورد صيانت پليس باشد ،واردميشوند،
بنابراين مشخص است که پليس انگليس
قواعــد بين المللي را رعايت نکرده؛ بعد از
بررسيهاي صورت گرفته قطعا ما واکنش
قاطعي خواهيم داشت.

سرلشکرصفوی:

گروه سیاسی :سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا
در جمع دو هزار نفری دانشــجویان دانشگاه علوم
انتظامی ناجا (امین) با اشاره به ویژگیهای شاخص
نیروی انتظامی در ارائه خدمات مستمر و متنوع به
عموم مردم گفت :نیروی انتظامی یک نیروی پر
افتخــار و با ارزش ،مقتدر و آبرومند اســت که در
مجموعه نیروهای مسلح ما هیچ نیرویی به اندازه
نیروی انتظامی از مرزها تا شهرها به مردم خدمت
نمیکند.
وی با اشاره به تداوم ماموریتهای نیروی انتظامی
حتی در ایام تعطیالت گفت :در شرایطی که مردم،
اصناف و مشــاغل و مجموعه کشــوری در ایام

در قضایای اخیر نیروی انتظامی انعطاف نشان داد

خاصی تعطیل هســتند فعالیت این نیرو به نوعی
دیگر آغاز میشود.
صفوی افزود :وجود هر کدام از پرسنل زحمتکش
نیروی انتظامی برای ما مایه افتخار است چرا که
نیروی انتظامی هم مردم دار و هم مردم یار است و
هم در مقابل اشرار و دشمنان مسلح با اقتدار عمل
میکند و نسبت به عموم مردم و مردم عادی بسیار
مهربان و با قابلیت انعطاف برخورد میکند.
دســتیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با
اشاره به قابلیت انعطاف نیروی انتظامی جمهوری
اســامی ایران گفت :در قضایــای اخیر انعطاف
بســیاری از این نیرو دیدیــم ،اگرچه اعتقاد داریم
اگر کسی به سمت نیروی انتظامی به قصد کشت

تیراندازی کرد بایستی واکنش مقتدرانه به آن نشان
داد و ایــن نیرو در مقابل دشــمنان خبیث قدرت
تصمیم گیری داشته باشد.
صفــوی در ادامه با ارائه تحلیلی درخصوص دفاع
مقدس گفت :هم اکنون  29ســال از پایان جنگ
میگذرد و خیلــی از جوانان و مردم نمیدانند که
چرا این جنگ علیه ملت ایران آغاز شد و چگونه بر
دشمنان پیروز شدیم.
صفوی در ادامه با تحلیل کالن دفاع مقدس گفت:
جنگ تحمیلی پرهزینه ترین جنگ پس از جنگ
های اول و دوم جهانی و تنها جنگ دوران دوقطبی
قدرت (دوران جنگ ســرد) که هــردو ابرقدرت
طرفدار یک طرف جنگ (عراق) بودند ،بود و رژیم

اخبار

صهیونیســتی این جنگ را به نفع امنیت و منافع
خود می دید.
وی افزود :در این جنگ ایران حداکثر 12درصد از
درآمد ناخالص داخلی خود را برای جنگ هزینه کرد
در حالیکه حاکمیت عراق با ذخیره ارزی 35میلیارد
دالر در آغاز جنگ و کمکهای بالعوض و وام بین
 85تا 90میلیــارد دالری و تخصیص 57درصد از
درآمد ناخالــص داخلی در هزینه کرد برای جنگ
پیشــرو بود و دولــت حاکم عــراق از جمعیت
16میلیون نفری حدود یک میلیون و  600هزار نفر
تا دو میلیون نفر را در جنگ به صورت اجباری وارد
کرد و از  1.5تا  2میلیون کارگر خارجی برای اداره
امورات کشور استفاده کرد.

در پی انتصاب حجت االســام عبداهلل
حاج صادقی به سمت نماینده ولی فقیه
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط
مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل
قــوا (مدظله العالــی) ،وی در پیامی از
ظن و اعتماد معظم له قدردانی و
حسن ّ
سپاسگزاری کرد .در بخشی از این نامه
آمده اســت:امیدوارم با عنایت خداوند
تفضالت حضرت
رحمــان و رحیــم و ّ
ولــی عصر (عجــل اهلل تعالی فرجه) و
بهرهمندی از هدایت ها ،تدابیر حکیمانه
و دعای خیر حضرتعالی ،توفیق شــکر
اعتماد و مسئولیتی که ولی امر مسلمین
به ایــن حقیر ابالغ کردند را پیدا کنم و
از ادای حق نعمت «فرصت خدمت» در
نهاد مقدس ،مولود انقالب و سنگربان
پاسداری از انقالب اسالمی نظام والیی
برآیم.
والیتی:محور مقاومت ادامه خواهد
داشت و پیروز خواهد شد

علــی اکبر والیتی مشــاور مقام معظم
رهبری در امور بینالمل ،درباره ســفر
محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان به
انگلیس و اظهارات ضد ایرانی وزیر امور
خارجه انگلیس گفت :مردم ما نسبت به
انگلیس سابقه و خاطره خوشی ندارند
زیرا در گذشته لحظه ای از دشمنی علیه
ایــران فارغ نبودند و بــه تازگی طرح-
هایشان در شورای امنیت سازمان ملل
متحد به شکست کشیده شده است .به
گزارش فــارس،وی افزود :انگلیس آن
زمان که قدرتی در جهان بود نتوانست
حریف ایران شود اکنون که ایران قدرت
منطقه اســت و انگلیس تبدیل به یک
امپراطوری فرتوت شده است تنها دالل
آمریکا اســت و از این داللی هم نتیجه
ای نخواهــد گرفت .والیتــی تصریح
کرد :بی تردیــد خط مقاومت و نهضت
مقاوم علیه صهیونیستها و حامیانشان
ادامه خواهد یافت و ایران پرچمدار خط
مقاومت برای عراق ،ســوریه ،لبنان و
فلســطین خواهد بود و این محور پیروز
خواهد شد.
رأیگیری درباره طرح
«اعاده اموال نامشروع» علنی باشد

حجتاالســام نصــراهلل پژمانفــر
سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس
بــا بیان اینکه این حق موکالن اســت
که بدانند که نماینــدگان آنها چه رأی
و نظراتی در خصوص موضوعات دارند،
گفت :آئیننامه مجلــس رأیگیری در
خصوص طرحها و لوایــح را به جز در
اســتثنائات غیرعلنی پیشبینی کرده و
به نظر من طرح اعاده اموال نامشــروع
مسئوالن جزو استثنائاتی است که باید
رأیگیری در خصــوص آن به صورت
علنی انجام شــود .به گــزارش فارس،
وی اظهار داشت :اینکه میگویند رأی
هر شــخص مربوط به خود آن شخص
است ،در صورتی صحیح است که جنبه
ی دادن در
شخصی داشــته باشد ،اما رأ 
حوزه وکالت و نمایندگی که فرد وکیل
و نماینده چندین نفر است ،حق موکلین
این فرد است که بدانند وی چه نظرات
و دیدگاههایی دارد تا بتوانند مســائل را
از طریق این نقطهنظــرات و دیدگاهها
پیگیری کنند.
بررسیدریافتحقوقهاینامتعارف
مدیران سابق دانشگاه آزاد در مجلس

ســیدجواد ابطحی عضو کمیســیون
آموزش مجلــس با ابراز اینکه در دوره
ریاســت قبلی دانشگاه آزاد ،حقوقها و
پاداشهای پایان خدمت نامتعارفی به
مدیران و رؤسای دانشگاه آزاد صورت
میگرفت ،گفت :این پرداختها باید به
بیتالمال بازگردانده شــود .به گزارش
تســنیم ،ابطحــی تصریح کــرد :در
مدیریت سابق دانشگاه آزاد ،از شهریه
دانشجویان مبلغی میلیاردی (دانشگاه
نجفآباد اســتان اصفهــان) در یکی
از انتخاباتهــا بهنفع یــک کاندیدای
خاصی برداشــته و هزینــه انتخابات
شده بود .نماینده مردم خمینیشهر در
مجلس ،یادآور شد :اخیراً در مجلس نیز
طرحی با عنوان اعاده اموال نامشــروع
مسئوالن مطرح شده که این طرح نیز
در راستای بازگشــت اموال نامشروع
مســئوالن به بیتالمال است؛ اقدامات
شفافساز رئیس دانشــگاه آزاد نیز در
این جهت صورت گرفته اســت .عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
عنــوان کرد :در صورتــی که موضوع
بررســی دریافت حقوقهای نامتعارف
مدیران و رؤســای دانشــگاه آزاد به
کمیسیون آموزش و اصل  90مجلس
ارجاع شود ،قطع ًا این موضوع از سوی
مجلس پیگیری میشود.

