دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن انتقاد از عملکرد پلیس انگلستان در ماجرای تعرض به سفارت ایران اعالم کرد

حمله به سفارت خوشخدمتی لندن به آل سعود

د  24 1396جما دیالثانی 1439
سهشنبه  22اسفن 
 13مارس  2018شماره 2399

سياسي

2

www.asre-iranian.ir

اخبار
انهدام خودروی انتحاری و هالکت
تروریستها در منطقه مرزی سراوان

روابــط عمومی قرارگاه قــدس نیروی
زمینی ســپاه در اطالعیــه ای از انهدام
خودروی انتحاری و هالکت  2تروریست
در اقــدام به موقع رزمندگان اســام در
پاســگاه مرزی در منطقه ســراوان خبر
داد .روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه در اطالعیه ای اعالم کر د :
شامگاه دوروز پیش (یکشنبه  20اسفن د )
عوامل گروهک های تروریستی و اشرار
مسلح با یک دســتگاه خودروی حامل
مهمات و مــوا د انفجــاری قص د انجام
عملیــات انتحاری و هدف قــرار دادن
یکی از پاسگاههای مرزی نیروی زمینی
ســپاه در منطقه سراوان استان سیستان
و بلوچستان را داشــتن د که با هوشیاری
و اقدام به موقع رزمندگان اســام ناکام
ماندنــد .در این اطالعیه تصریح شــده
اســت :همچنین یکی از اشــرار که در
نزدیک شــدن به پاسگاه ناکام مانده بود
 ،جلیقــه انتحاری خــو د را منفجر و به
هالکت رســید .اطالعیه روابط عمومی
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افزوده
اســت :در جریان این اقدام که دو عامل
تروریســتی به هالکت رسیدن د  ،دو تن
از بسیجیان غیور این پاسگاه نیز مجروح
شدند.
حمله تروریستها به تیم خبری شبکه
پرس تیوی در غوطه شرقی

گروه تروریســتی تکفیــری «جبهه فتح
الشــام» طی حمالت خمپــاره ای علیه
مناطق مســکونی واقع در منطقه غوطه
شرقی در حومه دمشق ،تیم خبری شبکه
پرس تــی وی را هدف حمله قرار داد .بر
اساس اعالم شبکه پرس تیوی ،حمله به
گروه خبری پرس تی وی در غوطه شرقی
در حالی اتفاق افتــا د که «محم د علی»
خبرنگار این شبکه و تیم همراه وی عصر
روز گذشته  20اســفن د ماه در حال تهیه
گزارش از آخرین تحوالت منطقه بودن د که
هدف آتشباری خمپاره قرار گرفتن د و گلوله
خمپاره در نزدیکی آنها منفجر شد .طی
این حمله ،صدمه ای متوجه هیچ یک از
اعضای تیم خبری شبکه تلویزیونی پرس
تی وی نشــد .این حمله گروه تروریستی
تکفیــری «جبهه فتح الشــام» که با نام
«جبهه النصره» نیز شــناخته می شود،
کشته شــدن چهار غیرنظامی و مجروح
شدن  11نفر را به دنبال داشت.
رایزنی ظریف و همتای پاکستانی در
اسالمآباد

محمدجــوا د ظریــف وزیر امــور خارجه
کشــورمان در رأس یک هیأت سیاسی و
اقتصادی و به منظور انجام ســفری سه
روزه وار د اسالمآبا د شد ،با «خواجه محمد
آصف» همتای پاکستانی خو د دیدار و ابعاد
مختلف مناسبات دوجانبه را مور د بررسی و
گفتوگو قرار داد .ظریف همچنین قبل از
این دیدار نشست مشترک تجاری ایران و
پاکســتان را به همراه همتای خو د افتتاح
کرد .وی قرار اســت در ادامه این سفر به
کراچی نیز برو د و در آنجا نشست مشترک
تجاری برگزار خواه د شد.
تهدید تلویحی نمایندگان مجلس
توسط آشنای دولت

حسامالدین آشنا مشاور رییسجمهور در
آستانه استیضاح وزرای اقتصادی دولت در
توئیتی نوشت« :استیضاح حق نمایندگان
است و روشنگری وظیفه وزیران .قاعدتا
نمایندگان محترم هم از حق خود استفاده
میکنند و هم ظرفیت و تحمل شنیدن
روشــنگریهای وزیران محترم را دارند.
استیضاح وزیران نه فقط فرصتی مناسب
برای ایضاح خدمات و رفع شبهات است
بلکه موقعیتی کم نظیر برای جلب توجه
همگان به مسئولیتهای مشترک دولت
و مجلس در سامانها و نا بسامانیهای
فعلی کشور است.وزیران نه فقط به متن
ســواالت پاســخ میدهند بلکه به بطن
مشکالت هم میپردازند».

گروه سياســي :ماجراي تعرض عناصر منتسب به
جريان شــيرازي در روزهاي گذشته ابعاد تازه تري
پيدا ميکند و در عين حــال مجددا يکي ديگر از
سفارتخانههاي کشــورمان در قاره سبز اين بار در
اروپا با فاصله اندکي مورد تهاجم قرار گرفته است؛
اين بار وين پايتخــت اتريش هدف معاندان ايران
بوده اســت که پليس وين روز گذشته(دوشــنبه)
هويــت فرد مهاج را فاش کرد .حمله به ســفارت
ايران در لندن حادثــهاي بود که در روز جمعه ۱۸
اسفند  ۱۳۹۶توسط عدهاي از هواداران سید صادق
شیرازی صورت گرفت .اين افراد با عنوان حمايت
از بيت سيد صادق شيرازي و اعتراض به دستگيري
سيد حسين شــيرازي با ورود به محوطه و بالکن
سفارت ايران در لندن پرچم ايران را پايين کشيده
و پرچــم گروه خود را به نمايــش درآوردند .حمله
کنندگان همچنين شعارهايي عليه مقامات ايران و
نيز شعارهايي شامل لعن بر عایشه ،ابوبکر ،عمر و
عثمان ســر دادند .حمله اين افراد به صورت زنده
از برخي شبکههاي تلويزيوني ماهوارهاي از جمله
شــبکه ماهوارهاي فدک که گفته ميشود وابسته
به یاسر حبیب روحاني کويتي االصل ساکن لندن
اســت ،پوشش داده شد .به گفته سخنگوي پليس
لندن مهاجمان سه ساعت پس از ورود به سفارت
ايــران به جــرم «ورود غيرقانوني بــه يک مکان
ديپلماتيک و احتمال وارد آوردن خســارت به آن»
دستگير شدند .پليس لندن تعداد بازداشت شدگان
را چهار نفر اعالم کرده اســت کــه بعدا در خبرها
آمد که اين افراد تنها ســاعاتي بعد آزاد شــده اند.
به اين ترتيب به نظر ميرســد موضوع تعرض به
ســفارتخانههاي کشورمان که قبال هم مانند يمن
ســابقه طوالني دارد در راستاي يک طراحي دقيق
است که هوشياري دستگاه ديپلماسي کشورمان را
ميطلبد.

شمخاني : :اين بازي پينگ پونگي طراحي شده
دولت انگليس بود

در همين رابطه ،امير دريابان علي شــمخاني دبير
شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه بازديد از مجتمع
خدمات فناوري دانشگاه صنعتي شريف درباره علت
انفعال پليس و دولت انگليس در تعرض به سفارت
کشــورمان در لندن ،اظهارداشت :اين بازي پينگ
پونگي طراحي شده دولت انگليس بود که همزمان
با ســفر يکي از رهبران کشورهاي منطقه به لندن
انجام شــد .به گزارش مهر ،وي تعرض به سفارت
جمهوري اســاميايران در لندن را خوش خدمتي
دولت انگليس به خريد تسليحاتي ميلياردي وليعهد
عربســتان از اين کشور دانست که به شکل بسيار
مفتضح آن انجام شــد .دبير شــوراي عالي امنيت
ملي در پاســخ به اظهارات ضد ايــران و مقاومت
اسالميوليعهد عربســتان ،اظهار داشت :در منطق
و ادبيات سياســي منطقهاي ما ،رژيم صهيونيستي
و آمريکا بابت حمله به عراق و افغانســتان بعنوان

مروجان تروريسم و شرارت در منطقه هستند .وي
افزود :رئيس جمهور اسبق آمريکا تالش کرد لفظ
شــر را از رژيم اشغالگر قدس بردارد و در مقابل به
کشــورهايي که نوع ًا تامين کننده صلح و ثبات در
منطقه هستند اطالق کند .دبير شوراي عالي امنيت
ملي با اشــاره به فرافکني وليعهد عربستان ،تاکيد
کرد :اين خطا ناشــي از کم عقلي اســت که زمان
بايد پاسخ آن را به او بدهد .متاسفانه حکام سعودي
در طول حيات سياســي خود بــا ترويج گروههاي
تکفيري ،مرزهاي خونيني را در جهان اسالم ايجاد
کردند .به گزارش مهر ،شمخاني همچنين در پاسخ
به پرســش ديگري در خصوص ضرورت حمايت
از شــرکتهاي دانش بنيان بعنوان محور اقتصاد
مقاومتي ،اظهار داشت :يکي از نکات مورد تاکيد و
مرکز ثقل اقتصاد مقاومتي ،شرکتهاي دانش بنيان
است که عنصر اصلي و محوري ساماندهي وضعيت
نيروهاي انساني متخصص محسوب ميشود .وي
گفت :جمهوري اســاميايران در  ۴دهه انقالب،
توسعهاي جهشي در حوزه نيروي انساني تحصيل
کرده داشته اســت که به نظر ميآيد آنان بيش از
آنکه مشکل باشــند ،راه حل هستند .دبير شوراي
عالي امنيت ملي ،افزود :همانطور که اين نيروهاي
تحصيل کرده در مقطعي از جنگ ،نيروي اساسي
موجود و عامل اصلي برتري ايران بر صدام شدند،
امروز نيز اين نيروها که تعدادشان  ۵ميليون دانشجو
است نيروي محرکه و لکوموتيو اصلي قطار اقتصاد
ايران ميتوانند باشند .وي با اشاره به بازديد امروز
خود از دو مرکز علميدانشگاهي خصوصي و دولتي،
گفت :در اين مراکز ظرفيتهاي بااليي در عرصه
ي بلکه در عمل
دانش بنيان ديدم که نه در جنبه کم 
توانستهاند قابليتهاي خوب و راههاي بسيار مطلوبي
براي ايجاد اشتغال و حل مسائل فني راهبردي ارائه
دهند و با هزينههاي حداقلي کارآمدي بسيار خوبي
داشته باشند .شمخاني افزود :از ديدن نيروي انساني

شاغل در اين مراکز علميخوشحال شدم بويژه آنکه
ديدم دغدغه ملي جوانــان که بايد حل معضالت
علميکشور باشــد را کامال مدنظر قرار دارند .دبير
شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به تزريق بيروني و
غيربوميموضوعات فرعي مانند اينکه دغدغههاي
زنان کشــورمان چيســت ،اظهار داشــت :بانوان
کشورمان در حوزههاي پيشرو علميو فني همچون
ســايبري ،ماهواره اي ،موشکي و پهپادي کارهاي
بســيار خوبي انجام ميدهند .وي در پايان گفت:
درها به روي مردان و زنانمان باز اســت تا افتخار
بيشتري را نصيب انقالب اسالميايران کنند.

بروجــردي :تعرض بدون موافقت يا چشــم
پوشي نيروهاي امنيتي و پليس انگليس نبود

اظهارات شمخاني در شــرايطي انجام شده است
کــه پيش از اين نماينــدگان مجلس هم بر نقش
انگليس در حادثه سفارت تصريح کردند .در همين
رابطه،عالءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد در
مجلس شوراي اســاميدرباره حمله متعرضان به
سفارت ايران در لندن اظهار داشت :همه مسئوليت
امنيت سفارت ايران در انگليس يا هر نقطه ديگر ،بر
اساس کنوانسيون مربوطه برعهده دولت محل است؛
بنابراين دولت انگليس بايد همه مسئوليتهاي اين
تعرض به سفارت جمهوري اسالميايران را بپذيرد
و به مسئوليتهاي خود نيز عمل کند .وي با اشاره
به اينکه حفاظت سفارتخانهها به طور اخص توسط
نيروهــاي امنيتــي و پليس انجام ميشــود ،بيان
کرد :ورود اين افراد به بالکن ســفارت و تعرض به
نمايندگي جمهوري اسالميايران در لندن نميتواند
بدون موافقت يا چشم پوشــي نيروهاي امنيتي و
پليس انگليس صورت گرفته باشد .بروجردي گفت:
دولت انگليس بايد مسئوليت اين ناهنجاري امنيتي
عليه نمايندگي جمهوري اسالميايران در لندن را
برعهده گيرد و در اين زمينه پاسخگو باشد .وي در
تشــريح علت وقوع چنين حادثه اي ،ادامه داد :بر

اتحادیه اروپا علیه ایران بیانیه داد

اســاس آنچه اعالم شده اين افراد از گروه شيرازي
هستند ،ولي آنها در واقع عددي در مسائل امنيتي
نيســتند؛ بنابراين اقدام يک نمايش تبليغاتي براي
عــرض اندام در افکار عموميو تبليغات اســت نه
بيشــتر .رئيس کميســيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس شوراي اســاميبا اشاره به اينکه
وزات خارجــه بايد اقدامــات الزم را در اين زمينه
انجام دهد و ســفير انگليــس را احضار و مطالبات
الزم را در ايــن زمينه مطــرح کند ،گفت :هرگونه
خســارت وارده به ســفارت ايران بر عهده دولت
انگلستان خواهد بود .نقوي حسيني :مجلس پاسخ
خواهد داد همچنين ،سيدحســين نقوي حســيني
ســخنگوي کميسيون امنيت ملي هم در خصوص
تعرض وابستگان به يک فرقه انحرافي به سفارت
ايران در لندن ،اظهار داشت :کميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي به دقت چگونگي اين تعرض را
بررسي خواهد کرد و بايد ببينيم ،تعللي که در اين
زمينه وجود داشته اســت ،عمدي بوده و يا خير و
ســپس در خصوص تاثير اين تعرض بر روابط دو
کشور ايران و انگليس اظهار نظر ميکنيم.
آخريــن جزئيــات از تعــرض جديــد بــه
سفارتخانهها

در عيــن حال به نظر ميرســد موضــوع ناامني
سفارتخانههاي کشورمان تبديل به مسئلهاي ادامه
دار شــده است؛ يک رسانه اتريشــي روز دوشنبه
(ديروز)عامل حمله به سفارت ايران در وين را يک
فرد  26ساله تبعه اتريش با اصالت مصري معرفي
کرده است .روزنامه «کورير» چاپ وين ،نوشته اين
فرد  26ســاله به نام «محمد اي» دوشنبه شب با
چاقو به اقامتگاه سفير ايران در وين حمله کرد.
رسانه اتريشي به نقل از منابع پليس وجود انگيزه
تروريســتي در اين حادثه در حــال حاضر قابل
تأييد يا رد کردن نيســت .پليــس گفته اقامتگاه
فرد مهاجم مورد بازرســي قــرار گرفته اما هنوز
نشــانهاي درباره انگيزههاي او يافت نشده است.
پليــس ميگويد از محل ســکونت «محمد اي»
يک کامپيوتر شــخصي ،چند لوح فشــرده و يک
تلفــن همراه ضبط کرده اســت .تحقيقات درباره
اين موضوع ممکن اســت چند روز طول بکشد.
ســاعت  23:30شب گذشته يک مهاجم با سالح
سرد سعي داشــت به اقامتگاه ســفير جمهوري
اســاميايران ورود کند که نهايتا در پي درگيري
فرد مهاجم با سرباز نگهبان مقابل اقامتگاه مهاجم
با شليک گلوله کشته و سرباز نگهبان هم مجروح
شد .بهرام قاسميسخنگوي وزارت خارجه در اين
باره به خبرنگار فارس گفته بود :فرد مهاجم حدود
 26ســاله و ظاهرا داراي تابعيت اتريشي است و
درباره هويت و انگيــزه اقدامش اطالعي واصل
نيست ،پليس اتريش بالفاصله در محل اقامتگاه
در حضور مييابد و تحقيقات خود را شروع کرده و
در يک همکاري خوب موضوع را دنبال ميکند.

نماینده دادستان اعالم کرد:

گروه سیاسی :قاضی محمد شهریاری در جلسه
علنی رسیدگی به اتهامات محمدرضا ثالث خطاب
به دادگاه گفت :صحبــت های من با اجازه ماده
 ۳۹۹قانون آئین دادرسی کیفری انجام می شود
و در راستای این ماده با توجه به اینکه تشریفات
قانونی در جلسه رسیدگی لحاظ شده است ،نکاتی
قابل طرح است.
به گزارش مهر ،نماینده دادســتان تهران افزود:
این ســاده انگارانه است که عصبی بودن لحظه
ای متهم را موجب حمله بدانیم .در همان شــب
یعنی  ۳۰بهمن و اول اسفند دو دستگاه خودروی
دیگر پرشیا و سمند به سمت مأموران حمله کرده

اقداماتدراویشسازمانیافتهبود

و آنــان را مورد ضرب و جرح قرار داده به طوری
که خودروی ســمند حرفه ای رانندگی می کرده
است .سوال اینجاست که آیا این راننده ها عصبی
بوده اند و کتک خورده اند؟ پس چرا حمله کردند
مشخص است که این اقدامات سازمان یافته بوده
است.
اتوبوس مرکز تصمیم گیری دراویش بود
شهریاری تصریح کرد :اتوبوسی که ثالث راننده
آن بوده است مرکز تصمیم گیری و نه استراحت
بوده اســت .مالک اتوبوس هم در بین دستگیر
شدگان بودند.
نماینده دادســتان تهران با اشاره به اظهارات روز

گذشــته متهم در جلســه دادگاه گفت :متهم در
جلســه روز گذشته اظهار داشت که جلوی چشم
خود را نمی دیدم اما فیلم موجود در پرونده بیانگر
چیز دیگری است ،چرا که او به سمت راست می
زند ،ســپس فرمان را به سمت چپ و مجددا به
راست و سپس مستقیم می راند ،بنابراین متوجه
عملکرد خود بوده است .توقف ایشان بعد از حمله
هم ارادی نبوده اســت ،بلکه چون به مانع خورده
بود متوقف شده است.
وی افزود :متهم اعالم کرده بود که پس از کتک
خــوردن این کار را کرده اســت اما در تحقیقات
ســوال شــد که آیا اصال این ســه مامور را می

شناخته و آیا اینها موجب عصبانیت او شده اند که
در پاسخ گفته بود خیر ،من اینها را نمی شناسم.
نماینده دادستان گفت :ثالث در بین همه متهمان
گواهینامه پایه یک داشته و رانندگی با اتوبوس را
می دانسته است .همچنین متهم در پاسخ به این
ســوال که آیا عضو گروه درویشی هستید ،گفته
بودم نیســتم که این نیز دروغ است ،چرا که خود
او نیز از دراویش است .ایشان برخالف اظهارات
وکیل از سالمت روان کامل برخوردار هستند.
نماینده دادستان تهران با اشاره به تقاضای اولیای
دم مبنی بر قصاص گفت :دادستانی نیز درخواست
اشد مجازات را دارد.

پس از گذراندن یک دوره نقاهت

گروه سیاسی:آیتاهلل نصراهلل شاهآبادی
عضو مجلس خبــرگان رهبری پس از
گذراندن یک دوره نقاهت دار فانی را وداع
گفت .برپایه این خبر برای بزرگداشت این
عالم ربانی هم در تهران و هم قم مراسمی
برگزار میشو د که زمان و مکان دقیق آن
متعاقبا اطالعرسانی خواه د شد .به گزارش
ت اهلل نصراهلل شاهآبادی ،فرزند
فارس ،آی 
ت اهلل محمدعلی شاهآبادی در سال1310
آی 
در قم متول د ش د و در سالهای کودکی به
تهران مهاجرت کرد .تحصیالت خو د را
در تهران آغاز کر د و در سال  1329برای
ادامۀ تحصیالت عازم نجف شد .در نجف
از درس بزرگان حــوزه از جمله آیتاهلل
خوئی و آیت اهلل سی د عبدالهادی شیرازی
بهره برد .در ســال  1349ش ،به دعوت
مرحوم حجتالســام والمسلمین آقای

آیتاهلل شاهآبادی دعوت حق را لبیک گفت

حاج میرزا مهدی پویا  -روحانی برجسته
و مشهور کراچی  -رهسپار پاکستان شد
و مور د اســتقبال فراوان روحانیان و تجار
و شیعیان پاکســتان قرار گرفت و همراه
با حجج اســام آقایان :حاج شیخ علی
اسالمی ،حاج شیخ محم د سلطانی ،حاج
سی د محم د مختاری سبزواری به تأسیس
مدرسه علمیه و تربیت طالب پرداخت ،اما
با گذشت  3ماه و نیم از توقفش به علت
ابتالء به بیماری ماالریا ،به تهران
بازگشــت (تا دورة درمان را سپری
سازد) اما با ممنوعالخروجی خویش
مواجه گشت (که تا سال  1357ادامه
یافت) و مراجعت به پاکستان و نجف
اشرف منتفی شد .پس از گذشت سه
ماه از توقفش در پاکستان ـ به تهران
بازگشت و در مسج د الریجانی  -در

خیابان پامنار  -به اقامة جماعت و خدمات
دینی اشتغال ورزی د و سپس عازم قم شدو
به تدریس علوم دینــی در حوزۀ علمیۀ
این شــهر پرداخت .در ســال  1379ش
پی سالها فعالیتهای
( 69سالگی) و در ِ
مســتمر و مداوم ،دچار در د ِ کمر ش د و در
بســتر بیماری خوابی د اما این استراحت
ســرآغاز مهاجرت به زادگاهش (شــهر
مقدس قم) و شــروع مج د د فعالیتهای

وی در این شهر بود .او در این سالها به
اقامه جماعت در مسج د حاج سی د صادق
(خیابان چهارمردان ،کوی گذر قلعه)  -که
امام جماعتش برادرخانم و پسرداییاش
آیتاهلل حاج سی د مهدی روحانی در همان
سال به رحمت خدا رفته بو د  -و تدریس
خارج فقه و اصول و تأســیس صندوق
قرضالحســنه امام جوا د (سالماهللعلیه)
و برگزاری مراسمات مختلف در مسجد
و رسیدگی به امور مستمندان
و نیازمندان و احیای موقوفات
مسج د و مدرســه میپردازد.
در این سالها معظمله زمین
کنار مسج د حاج سی د صادق
را جهت توسعه فضای مسجد،
برگزاری مراسمات ،کمک به
مستمندان و تأسیس کتابخانه

اخبار

خریــداری نمودن د کــه هماکنون اینبنا
درحال تکمیل اســت .در سال  1394بود
که به درخواست مکرر مردم تهران ،نامزد
پنجمین دوره مجلس خبرگان و رهبری
گردی د و با انتخاب مردم ،به عضویت آن
درآمد .خبر بستری شدن آیتاهلل شاهآبادی
شب  28بهمنماه سال جاری اعالم ش د و
امروز این عضو عالیقدر مجلس خبرگان
رهبری پس از عمری مجاهدت در مسیر
ترویج اسالم ناب محمدی (ص) دارفانی را
وداع گفت .گفتنیاست؛مراسم تشییع وی
روز چهارشنبه (فردا) ساعت  8:30صبح
از مسج د آیتاهلل شاهآبادی واقع در پامنار
تهران برگزار میشود .همچنین مراسم
دیگری روز چهارشنبه ساعت  15:30در
مسج د امام حسن عسکری(ع) قم برگزار
خواه د شد.

اتحادیه اروپا در بیانیهای مداخلهجویانه
روز دوشــنبه (دیروز)با تکرار ادعاهای
همیشــگی از ایران بابت مسائل حقوق
بشــری انتقاد کرده اســت .به گزارش
فارس،اتحادیــه اروپــا در ایــن بیانیه،
درگذشــت عاصمه جهانگیر ،گزارشگر
ویژه ســازمان ملل متحد درباره مسائل
حقوق بشــر ایران را تسلیت گفته و از
گزارش اخیر وی درباره ایران اســتقبال
کرده اســت .بیانیه بروکسل در بخش
دیگــری از ایــن بیانیه ،آنچــه «موج
اخیر دســتگیریها ،از جمله گروهی از
فعاالن محیط زیســت و چند خودکشی
در زندانهای ایران» خوانده شــده ابراز
نگرانی کرده و از مقامهای ایران خواسته
درباره این مــوارد تحقیق کند .ایران،
معمو ًال بیانیهها و گزارشهای کشورهای
غربی درباره مسائل حقوق بشر ایران را
به دلیل اســتناد به اطالعات غیرموثق
و نادیده گرفتــن تفاوتهای فرهنگی،
مذهبی و اجتماعی رد کرده است.
ترامپ :تغییرات پیشنهادی اروپا
برای برجام رضایتبخش نیست

دونال د ترامپ ،رئیــس جمهوری آمریکا
بــه بنیامین نتانیاهو نخســتوزیر رژیم
صهیونیســتی گفته اســت که ایاالت
متحده در خصوص مذاکره بر ســر مفاد
و محدودیتهای برنامه هستهای ایران با
قدرتهــای اروپایی کوتاه نخواه د آم د و
مصالحهای نمیکند .به گزارش تسنیم به
نقل از آکسیوس ،مقامات مسئول میگویند
که ترامپ به نتانیاهو گفته اســت که تا
کنون سه قدرت اروپایی تنها «تغییراتی
ظاهری» را پیشــنها د دا دهان د که به نظر
وی رضایتبخش نیســتند .ترامپ گفته
است که خواهان «تغییرات قابلتوجهی»
در خو د ِ توافق هســتهای ایران است ،نه
اینکه یک توافقنامه تکمیلی اضافه شود.
منابع اسرائیلی که نخواست د نامشان فاش
شود ،این مطلب را به آکسیوس گفتهاند.
مقامات کاخ سفی د و اسرائیل جزئیات این
ماجــرا را ر د نکر دهان د اما از اظهار نظر در
این مور د خو دداری کر دهاند.
عدم صدور مجوز برای فرود اضطراری
هواپیمایترکیهایصحتندارد

رضا جعفرزاده با بیان اینکه خلبان هواپیمای
ترکیهای که اخیرا در شهرکرد سقوط کرد
درخواست فرود اضطراری نداشته است و
مرکز کنترل فضای کشــور نیز همکاری
های الزم را در قبال درخواســت خلبان
صورت داده است ،گفت :بر اساس مکالمات
خلبان با مرکز کنترل فضای کشور ،خلبان
به علت بروز مشکل فنی درخواست کاهش
ارتفاع را می کند و در حین کاهش ارتفاع
از صفحه رادار خارج می شود لذا پرداختن
به این مســائل غیرواقع به جز ایجاد شبه
برای افکار عمومی نتیجه ای در بر نخواهد
داشــت .به گزارش مهر ،وی اضافه کرد:
همکاری دو سازمان هواپیمایی کشوری
ایران و ترکیه در خصوص بررسی سانحه
از دقایق اولیه آغاز و هماهنگی های الزم
در خصوص جست و جو و نجات توسط
سازمان هواپیمایی کشوری ایران صورت
گرفته و همچنــان ادامه دارد .وی ،گفت:
همکاری و اقدامات الزم توسط  ۲سازمان
هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه از ساعات
اولیه بروز سانحه انجام شده است .طبق
قوانین ایکائو مسئول پیگیری و بررسی این
سانحه بر عهده کشور ایران است و ترکیه
براساس کنوانسیونهای ایکائو میتواند
درخواست همکاری دهد.
تجلیل از شمخانی به دلیل مواجهه
کارشناسانه با وزیر خارجه فرانسه

روز گذشته(دوشنبه) در گردهمایی اساتید
بســیجی تهران بزرگ و استان تهران از
دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت
ملی به دلیل مواجهه متین و کارشناسانه
با وزیر امور خارجه فرانســه تقدیر شــد.
بنابراین گزارش ،گردهمایی اساتید بسیجی
دانشــگاههای تهران با عنــوان تحلیل
تحوالت ســال  96و رویش انقالبی در
سال  97در دانشگاه تهران برگزار شد.

با فرزندان مان در تهیه وسایل آتش بازی بیخطر ومفرح همراهی کنیم.
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