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تازه های مطبوعات
••همشهری-پرونده سال اول مدیریت سازمان
با جبلی بدون آغاز تولید هیچ سریال قابلتوجهی
و بدون هیچ برنامه خیابان خلوتکنی روی آنتن
سپری شد و همچنان در رقابت با رسانههای
جیبی هنوز جبلی و همکارانش دســت بهکار
جسوران های نزد هاند.
••کیهان -مسئوالن دیپلماسی کشور باید
هوشیار باشند که تحت تأثیر فشارهای غرب به
توافق بدون تضمین و توافق بدون لغو تحریمها–
که چیزی جز خسارت محض نیست-تن ندهند و
همچنان بر شروط اصلی و انتفاع اقتصادی ایران
از برجام تاکید داشته باشند.
••فرهیختگان -طبق گزارش مرکز آمار ایران
در سال  ۱۴۰۰حدود  68.3درصد از ایرانیان
مالک مسکن بوده 23.2 ،درصد مستاجر و ۸.۵
درصد نیز در خانههای سازمانی و وقفی و رایگان
زندگی میکنند .با احتیاط میتوان گفت ۳۲
درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند.
••شرق-آقای وزیر ارشاد! اگر جناب رئیسی را
دیدید ،به ایشان یادآوری کنید با گذشت بیش از
یک سال از تشکیل دولتشان ،هنوز نشستی با
خبرنگاران نداشتهاند ،بگویید سفر استانی جای
پاسخگویی را نمیگیرد.
••جمهوری اسالمی-زمانی که انقالب اسالمی
به رهبری امام خمینی شروع شد ،هدف این نبود
که روحانیت در تمام امور دخالت کند و حاکمیت
را دربست در اختیار بگیرد .تردید نباید کرد که
پیشنهاد اضافه کردن تبصره مربوط به مرجع
صــدور مجوز شــدن مراکز مدیریت حوز ههای
علمیه برای فعالیتهای روانشناسی نهتنها
خدمتی به دین و روحانیت و کشور نیست بلکه
ضربه جدیدی به روحانیت وارد خواهد کرد.
••آرمان ملی  -این روزنامه در پاسخ به این سوال
که فرمانده اقتصادی دولــت کیست؟محسن
رضایی یا محمد مخبر؟ نوشت :خیلی زودتر از آن
چه انتظار میرفت شاهد بروز اختالف نظر میان
پاستورنشینان بودیم .فعال که اختالفات در دوئل
میان رضایی -مخبر در جریان است و باید دید
مخبریکهجریاناصولگرانیزچنداننگاهمثبتی
به وی ندارد  ...در این میان پیروز خواهد شد یا
محسن رضایی که زمانی داعیه ریاستجمهوری
در سر میپرورانده و اکنون معاون اقتصادی
رئیسجمهور است.

انعکاس
••رجانیوز خبر داد :سفارت جمهوری اسالمی
ایران در ایروان اعالم کرد که ۶شهروند ایرانی که
در پی انفجار اخیر در ارمنستان نامشان در بین
مفقودشدگان قــرار داشــت ،زنــده و سالم بــوده و
اکنوندرگرجستانهستند.
••قرننومدعیشد:پسازاهانتعلیکریمیبه
شعائرحسینی،تصاویراودرتبلیغیکیازبرندهای
آرایشی و بهداشتی در بیلبوردهای شهر تهران،
توسط سازمان زیباسازی و اداره کل ارشاد استان
تهران جمع آوری شد .علی کریمی مدتی پیش در
صفحهشخصیخودبهفرهنگنذریدادنتوهین
کردهبودکهبامخالفتشدیدمردمروبهروشد.
••اعتمادآنالین مدعی شد:فرماندار همدان
گفت :معضالت بزرگی در ایــن جامعه داریــم،
چندیپیشتمامیبانوانیکروستاطوماریعلیه
شوهرانشان امضا و برای من ارسال کردند و در آن
نامه از شوهران ،فرزندان و دامادهایشان به دلیل
درگیریآنهابهاعتیادشکایتداشتند.
••انصاف نیوز نوشت  :عیسی کالنتری رئیس
ســازمــان حفاظت از محیط زیست دولــت قبل
گفت  :اگــر دریاچه ارومیه اصــاح نشود پیامد
امنیتی خواهد داشت .دریاچه ارومیه احیا نشود
هیچ حکومتی نمیتواند در کشور دوام بیاورد.
شمانمیتوانیدبرابرسیلمهاجرتمیلیونهانفر
مقاومت کنید ،ولی دریاچه ارومیه باید با آب حوزه
خودشاحیاشود.
•• عصر ایــران نوشت  :صفحه توئیتر ریاست
جمهوریلبناننوشت:دفتراطالعرسانیریاست
جمهوری لبنان گزارشهای منتشر شده توسط
وبگاهشبکههای«الحدث»و«العربیه»،مبنیبراین
که رئیس جمهور عون با صدور حکمی ،به زینب
سلیمانی ،دختر قاسم سلیمانی ،فرمانده پیشین
نیروهایقدستابعیتلبنانیاعطاکردهراردکرد.
••تابناک نوشت  :دادستان شهرستان پردیس
از دستگیری  ۴نفر از سر شبکههای فرقه عرفان
حلقه و مرتبطان با خارج از کشور خبر داد« .فرقه
عرفانحلقه»یاعرفانکیهانیباادعایدرمانگری
و با تجویزهای فرادرمانی ضمن «مداخله در امر
درمان» هزینههای گزافی را بر خانوادهها تحمیل
میکند؛ از سوی دیگر تشویق افراد به رفتارهای
خارجازعرفباعثشکافدرخانوادهوبعض ًاباعث
طالق ،تضعیف بنیان خانوادهها یا فرار فرزندان از
خانهوهمچنینزمینهسازبروزمشکالتاخالقی
برایاعضایناآگاهمیشود.
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گـــروه ســیــاســی–  12ســاعــت پــس از اعــام
وزیرخارجه کشورمان مبنی بر ارسال پاسخهای
مکتوبایرانبهاتحادیهاروپابرسرمتنپیشنهادی
جوزفبورلمسئولسیاستخارجیایناتحادیه
 ،نیمه شب دوشنبه ایــن پاسخ ها ارســال شد و
حــاال طبق برخی اظــهــارات مقامات ایرانی که
نخواستهاندنامشانفاششودامروزتهرانمنتظر
واکنش طرف های مقابل به این پاسخ هاست.
بر اســاس توصیف معروف ایــن روزهــای فضای
دیپلماسی  ،توپ در زمین آمریکاست و حاال او
بایددربرابرآخرینابتکاراتطرفایرانیانعطاف
الزمرانشاندهدتابهتوافقنهاییبرسیموبهقول
امیرعبداللهیان برای جمع بندی نهایی به وین
برویم،اما از همان نیمه شب دوشنبه که موعد
اعالمیایرانبرایپاسخدادنبود،گمانهزنیهای
رسانهایبرسرپاسخهایایراننیزآغازشد.شنیده
های خراسان از منابع آگاه و نزدیک به مذاکرات
هسته ای نشان می دهد پس از جلسات متعدد
کارشناسی در سطوح مختلف بر سر چگونگی
پاسخبهمتنبورلوپیشنهادهایاتحادیهاروپاکه
با هدف به دست آوردن راهکارهایی برای حل و
فصل این موضوعات انجام شد سرانجام پاسخ ها
با تکیه بر اطمینان از انتفاع پایدار اقتصادی ملت
ایرانازرفعتحریمهاوچگونگینهاییکردنچند
بندباقیمانده،تدوینوهمراهباایدههاوابتکارات
عملیبهطرفاروپاییارائهشد.منابعخراسانمی
گویند :ازنظرجمهوریاسالمیایراندرهیچیک
از موضوعات باقیمانده ،بنبستی وجود ندارد و
در صورتی که طرف مقابل برای نهایی کردن متن
و دستیابی به توافق ،اراده واقعی داشته باشد،
میتوانظرفچندروزبهمرحلهاعالمتوافقرسید
و حاال این دولت آمریکاست که باید تصمیم بگیرد
کهآیابرایبهرهگیریازفرصتفراهمشدهارادهو
آمادگیالزمراداردیاخیر.
▪بازار داغ روایت ها

همان طور که اشــاره شد،طرف ایرانی دیشب،
جمع بندی و پاسخ مکتوب خــود به پیشنهاد
اتحادیه اروپا را ارائه کرد و ظاهرا قرار است طرف
مقابل تادوروزآیندهپاسخخودراارائهکند.برخی
محافل اروپایی ظرف یک هفته اخیر ،این طور
فضا سازی کرده بودند که پاسخ ایران باید "آری
سازمان اطالعات سپاه تیر امسال از شناسایی
و دستگیری دیپلماتهای سفارتخانه های
خارجی خبر داد که به جای رایزنی ،جاسوسی
میکردند .سپاه اعالم کرد این دیپلمات ها در
حالجاسوسیونمونهبرداریازخاککشورمان
دریکمنطقهممنوعهبودند.معاونسفیرانگلیس
نیز از افرادی بود که با خانواده به عنوان گردشگر
به کویر شهداد رفته بود اما آن گونه که تصاویر
ثبت شده نشان میداد ،این فرد به دنبال نمونه
برداری از خاک این منطقه بوده است .این فرد با
عذرخواهی از این شهر اخراج شد .بر این اساس،
ســوال مهمی که مطرح می شــود ایــن اســت که
جاسوسهای غربی با سرقت خــاک ایــران به
دنبالچهبودند؟درهمینباره ،اسماعیلکوثری
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
در پاسخ به این ســوال به فــارس گفت :این کار
قطعا نوعی جاسوسی است؛ کشورهای معاند به
این افراد گفته بودند که از برخی نقاط که به ظن
آنها مشکوک بــوده ،خاک جمع آوری کنند تا
مورد آزمایش قرار گیرد .جاسوسهای اجنبی
باید بدانند که دستگاههای امنیتی ما آنها را
به حــال خــود رهــا نکرده و نمیکنند و دایــم در
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احیایبرجاممعطلآمریکا

ایرانبهمتنپیشنهادیاروپاپاسخداد.مرندیحلمسائلباقیماندهراچندان
دشوارندانست.شمخانینیزگفت:درهیچبخشیازخطوطقرمزعقبنشینی
انجامنشدونخواهدشد
یا نه" باشد ،اما جمهوری اسالمی ایران ،بی اعتنا
به این فضا سازی و به شیوه منطقی ،مطالبات و
پیشنهادهای خود را در قالب پاسخ مکتوب ارائه
کرد.گزارش های غیر رسمی حاکی از این است
کهصرفنظرازتعارفاتدیپلماتیک،همچنانسه
موضوع مهم "لغو موثر و پایدار تحریم ها ،تضمین
پایبندی آمریکا و اروپا به تعهدات و مختومه شدن
پرونده موسوم به  PMDدر آژانــس" ،همچنان
محل اختالف طرف ها باقی مانده است.جوزف
بــورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
می گوید " پاسخ مکتوب ایران را درباره متن پیش
نویس برجام دریافت کردم .از وزیر خارجه ایران
به خاطر وقت شناسی قدردانی می کنیم .آمریکا
هم خصوصی نظرش را اعالم کرده ،ما همچنان
تالش خواهیم کرد که نظرات را به هم نزدیک
کنیم" .در عین حال یک مقام اتحادیه اروپایی
گفته":ایراندرپاسخش،درخواستهایسختی
را دربــاره تحریمها طرح کــرده است".روزنامه
والاستریتژورنالنیزگزارشداد":ایرانوآمریکا
به متن توافق نزدیک هستند ،اما موانع همچنان
باقی اســت .تهران می گوید تنها پس از پایان
تحقیقات آژانس ،توافق را امضا می کند".الرنس
نورمنخبرنگاراینروزنامههمنوشت":بهمنگفته
شدهکهایراندرپاسخخود،ایدههاییرابرایرفع
نگرانی هایش ارائه کرده است" .لورا روزن ،دیگر
خبرنگارآمریکاییبهنقلازمنبعاروپاییخبرداد:
"پاسخایران،عمدتادرحوزهمسائلتحریمیاست
و در این زمینه ،نکات زیرکانه ای را مطرح کرده
است".استفانی لیختنشاتین خبرنگار نشریه
پولیتیکو ،به نقل از یک منبع اروپایی می گوید:
"هیچ چیز بسیار تحریک برانگیز در پاسخ ایران
وجود نــدارد .ظاهر ًا چیزی دربــاره بحث پادمان
در پاسخ ایران وجود ندارد؛ بیشتر بر تحریم ها و
تضمین ها متمرکز است".اما پولیتیکو در خبر
دیگری با استناد به اظهارات یک مقام غربی می

نویسد" :ایــران با تحقیقات جدید آژانس درباره
منشأ ذرات مــواد هستهای (بازگشایی پرونده
مختومه)PMDمخالفتکردهواصرارداردبرجام
تنها در صورتی میتواند احیا شود که این پرونده
بــرای همیشه مختومه اعــام شـــود".در همین
حال محمد مرندی ،مشاور تیم مذاکره کننده به
الجزیرهگفت":تامشکالتباقیماندهحلوفصل
نشوند ،کار تمام نیست" هر چند به گفته وی حل
مسائل باقی مانده نیز چندان دشوار نیست .نور
نیوزکانالنزدیکبهشورایعالیامنیتملیهم
نوشت":درایدههایطرحشدهازسویهماهنگ
کنندهاتحادیهاروپا،همچنانبهبرخیدغدغههای
ایران که ذیل سه محور اصلی در مذاکرات دنبال
شده ،پاسخ شفافی داده نشده؛ و نظرات اعالم
شده از سوی ایــران نیز ناظر بر ضــرورت تامین
مطالبات قانونی کشورمان است".دوشنبه ،وزیر
امورخارجهکشورمانتاکیدکردهبود":دربارهسه
موضوع در حال تبادل پیام هستیم .اگر نظرات ما
رویاینسهموضوعمنطقیرعایتشود،آمادگی
داریــم وارد مرحله اعــام توافق بشویم .طرف
آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در
دو موضوع انعطاف شفاهی خود را بیان کرده و
بایدکتبیباشدودرموضوعسوموتضمینهاباید
انعطافآمریکاراداشتهباشیم".بااینحال،دیروز
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته" :تنها راه
برای بازگشت متقابل به توافق هستهای با ایران
این است که تهران مطالبات فرعی خود را کنار
بگذارد.هیچبرنامهایبرایکاهشیاتعلیقتحریم
های غیر هسته ای ایران نداریم".به نظر می رسد
صرف نظر از همه تعارفات ،آمریکا حاضر نیست
تحریمهارابهشکلتضمینشدهکهموجبانتفاع
موثر و پایدار ایران شود بردارد؛ آمریکا همچنین
اصرار دارد بهانه جویی با ابزار پرونده مطالعات
نظامی ( )PMDرا که باید با برجام بسته می شد،
همچنانبهعنواناستخوانالیزخموابزاردایمی

دیپلمات های خارجی در منطقه ممنوعه کویر مرکزی ایران

اسماعیل کوثری،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره دلیل سرقت
خاک ایران توسط جاسوس های غربی توضیحاتی ارائه کرد

جاسوس های غربی با سرقت خاک ایران به
دنبال چه بودند؟

حال رصدشان هستند.وی با تاکید بر این که هر
کشوری یکسری ضوابط رفتاری و امنیتی برای
خود تعریف کرده تا کنترل های مدنظر خودش
را انجام دهد ،اظهار کرد :این افراد باید بدانند که
وقتیواردکشورمامیشوند،بایدطبقچارچوب

سرنخهایجدیدازاموال«زنجانی»و
سرانجامپرونده«الکس»

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشریح اتهامات "مصطفی تاجزاده" گفت :پرونده هواپیمای
اوکراینی به دادگاه بازگردانده می شود

زاهدی -سخنگوی قوه قضاییه در خصوص
آخرین وضعیت مسائلی همچون پروندههای
میالد حاتمی ،هواپیمای اوکراینی ،بابک
زنجانی ،الکس ،قاتل افغانستانی و شکایت
سید حسن خمینی از دهــبــاشــی صحبت
کرد.به گزارش خراسان مسعود ستایشی در
هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران
در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده میالد
حاتمی و این که چند نفر متهم هستند؟ گفت:
در رابطه با این پرونده ۲۲ ،متهم مطرح بودند.
پرونده در دادسرا بررسی و با صدور قرار جلب
دادرسی به شعبه  ۱۵دادگاه انقالب ارجاع
و فرد مد نظر به اتهام افساد فی االرض ،پول
شویی و اخالل در نظام ارزی به همراه فرد
دیگری به اتهام افساد فی االرض ،پول شویی
و اخالل در نظام اقتصادی در بازداشت به سر
میبرند .وی افزود :دیگر متهمان با وثیقه فع ً
ال
آزاد هستند.

تهران اذانظهر13:08

▪آخرینوضعیتاموالبابکزنجانی

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک
زنجانی گفت :تکلیف اجرای حکم وی بر عهده
دادستانی و واحد اجــرای احکام است .تاکنون
راجــع به شناسایی امــوال وی در داخــل کشور و
ارزیابی این امــوال و همچنین امــوال خارجی،
اقــدامــات قاطعانه صــورت گرفته اســت۵۰۰ .
میلیون دالر به وزارت نفت واگذار شده و کل رد
مال این فرد به شرکت نفت یک میلیارد و ۹۶۶
میلیونیورواست.درخصوصالباقیطلبوزارت
نفت،باهمکاریضابطینفعالوکوشاوبانظارت
دادستانی ،در حال انتقال امــوال محکوم علیه
هستیم.سرنخهایقویازاموالویبهدستآمده
است.نامبردهدرزندانبهسرمیبرد.ویدرپاسخ
بهسوالیدرخصوصبازداشتیکتبعهسوئدیدر
ایرانگفت:اینپروندهدرناحیهتخصصیدادسرا
تحت رسیدگی قرار دارد .در  ۲۸فروردین قرار
بازداشت این فرد به علت جاسوسی صادر شده

قوانین جمهوری اسالمی ایــران رفتارشان را
تنظیمکنندبنابراینچهتبعهایرانیوچهخارجی
به قصد جاسوسی ،خاک ایران را از کشور خارج
کند ،نشان دهنده خیانت آنهــا به ملت ایران
است.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه
است .همچنین اسنادی از این فرد کشف شده
که در حال بررسی اســت .هماکنون تحقیقات
مقدماتی در حال انجام است و ممکن است به
اتهاماتاینفرداضافهشود.ستایشیدرخصوص
آخرین وضعیت پرونده تــاجزاده نیز گفت :تبلیغ
علیه نظام و تشویش اذهــان عمومی از اتهامات
اینفرداست.
▪اعدامدرانتظارمفسداخالقی

سخنگوی قوه قضاییه در بــاره بازداشت یکی از
سر شبکههای فساد به نــام الکس که دو
سال پیش به همراه مادر و فردی که رابط
وی بود ،دستگیر شد ،گفت :راه اندازی
شبکهسازمانیافتهفسادازاتهاماتاینفرد
است .این فرد به اعدام محکوم شده
اســت .متهمان دیگر به موجبات
فراهم کردن فساد به هشت سال
حبس محکوم شدند و حکم در
حال اجراست.
متهمدیگریهم
در پرونده است
کـــه حــکــم وی
هنوز اجرا نشده
است .ستایشی
در خـــصـــوص
آخــــریــــن وضــعــیــت
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دبهکردن نگهدارد.
▪جلسهایمهمدرتهران

همچنینروزگذشتهدرجلسهاعضایکمیسیون
امنیت ملی مجلس با علی شمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی که با حضور وزیر خارجه  ،رئیس
سازمان انــرژی اتمی و علی باقری انجام شد ،
گزارش کاملی از روند مذاکرات و فرایند بررسی
ایــدههــای هماهنگکننده اتــحــادیــه اروپــایــی
و جمعبندی نظرات ایــران در ایــن خصوص به
کمیسیون ارائــه شد و اعضای شــورا به سواالت
نمایندگان حاضر در جلسه در خصوص ابعاد
مختلف متن پیشنهادی تهیه شده ،پاسخ دادند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر سیاست
محوری دولــت بر گــره نــزدن اقتصاد کشور به
مــذاکــرات گفت :قانون اقــدام راهــبــردی برای
لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایــران که با
هوشمندیودوراندیشیمجلسانقالبیتصویب
شدظرفیتهایبسیارخوبیرابرایپیگیریکامل
سیاستمقاومتفعالدراختیارکشورقراردادکه
امروز ثمرات آن بیش از گذشته هویدا شده است.
او با تشریح زحمات شبانهروزی رئیس و اعضای
هیئتمذاکرهکنندهومجموعهدستگاههایفعال
در این بخش خاطرنشان کرد :صرف نظر از توافق
کردنیاتوافقنکردنکهبههرشکل،تامینکننده
منافع ملت ایران است با هماهنگی بسیار خوبی
که میان بخشهای مختلف کشور برای پیشبرد
مذاکراتانجامشددرهیچبخشیازخطوطقرمز
عقبنشینیانجامنشدونخواهدشد.شبکهقطری
الجزیره نیز به نقل از "یک مسئول ایرانی" با اشاره
بهاینکهپاسخایرانبهپیشنهاداتحادیهاروپاواقع
بینانه و حرفهای بوده ،تاکید کرد که نشانههای
رسیدن به توافق نسبتا افزایش یافته است و این
امریمثبتاست.ویگفت:پاسخمانکاتمهمی
راشاملمیشودکهمنافعملیماراتامینمیکند.
این مسئول ایرانی که نامی از او برده نشده ،تاکید
کرد:ماتاپایانروزچهارشنبهمنتظرپاسخبهنکاتی
کهمطرحکردیم،هستیم.ویگفت:اکنونآمریکا
باید در تعامل با پاسخ های ما به پیشنهاد اتحادیه
اروپــا ،از خود نرمش الزم را نشان دهد .میتوان
گفتکهنشانههایرسیدنبهتوافقنسبتاافزایش
یافتهاستواینیکامرمثبتاست.
داد :اینجنایتکاراندرنظرنمیگیرندکهآمریکا
بیش از ۵هزار و رژیم صهیونیستی بیش از۲۵۰
کالهک هسته ای دارد ولی با وجود این که ما با
اعالمرسمیورسانهایمیگوییمکهغنیسازی
اورانیوم را برای تولید برق و مسائل کشاورزی
انجام میدهیم ،میخواهند تا با سندسازی و
سرقت خاک ایــران علیه ما اقــدام کنند.کوثری
با اشــاره به تالشهای رژیم صهیونیستی برای
پرونده سازی علیه ایران اظهار کرد :آنها دنبال
این هستند که یک آتو از ما پیدا کنند ،در صورتی
که ما به صورت علنی و شفاف اعالم کردهایم که
فعالیتهایصلحآمیزهستهایخودمانرادنبال
میکنیموآنهاهمازاینقضیهمطلعهستندوما
چیز پنهانی نداریم .پیشتر نیز اردشیر مطهری،
نماینده گرمسار ،در توئیتی نوشته بود  :برداشت
نمونهخاکازکویرمرکزیایرانواحتماالترکیب
آنباموادمشکوکهستهای،میتواندتالشبرای
پرونده سازی های جعلی علیه ایران را نمایش
دهد.همان کاری که قبالصهیونیست ها کردند
و برای ایران درآژانس بینالمللی انرژی اتمی
پرونده باز کردند .ازاطالعات سپاه به خاطر این
هوشیاریمتشکرم.
شکایتسیدحسنخمینیازدهباشینیزگفت:
این پرونده در ناحیه  ۳۱دادســرای تهران مورد
رسیدگی قرار گرفت .در مرحله اول قرار صادر و
بهآناعتراضمیشودکهپروندهبهدادگاهکیفری
ارجــاع مییابد .در آن جا ،قــرار جلب دادرســی
صادر میشود و در نهایت فرد به شش ماه حبس
محکوم میشود که با اعتراض فــرد پرونده به
تجدیدنظرارسالمیشودوآنجادرحالبررسی
است .ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین
وضعیتپروندههواپیمایاوکراینیبیانکرد:
پرونده هواپیمای اوکراینی به دادگــاه
رفتودرمرحلهدادگاهبااعتقادبهنقص
تحقیقات دوبــاره به دادســرا برگشت.
دادســرا با هدف رفع نقص اقدامات
موثری انجام داده و پس از
تکمیلتحقیقاتپرونده
مــجــدد ب ــه دادگــــاه
ارســـــال خــواهــد
شــــد .بــه نظریه
کـــارشـــنـــاســـی
اعـــتـــراض شــده
بـــود .کــار مرحله
ابـــــــاغ در حـــال
انجام است تا ظرف
روزهایآیندهپروندهبه
دادگاهاعادهشود.

چهره ها
وزیرکشور:گروههایسیاسیموضعخودرابا
جریانفتنهمشخصکنند
احمد وحیدی وزیــر کشور در نشست شــورای
معاونانوزارتکشورگفت:حادثه ۸۸ازآندست
حوادثی است که باطن و نیات نادرست برخی
خــواص بی بصیرت را بر همگان آشکار کــرد.در
تحلیلبیانیهاخیرسرکردهفتنهبایدبهواقعیتهای
اصلی تحوالت منطقهای ،شکست سیاستهای
دشمن و وضعیت با ثبات و امید بخش سیاست
داخلی توجه کرد و این که فتنه گران با مشاهده
حضوریکدولتکام ً
الانقالبیباپشتوانهمردمی،
درتالشبرایحاشیهسازیوفتنهافروزیهستند.
به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی ،فتنه و آن
اتفاقاترادرعاشورافتنهگرانایجادکردند؛شهید
همدانی عزیز در پاسداری از مــردم ،ارزشهــا و
عاشورا ،صحنه را مدیریت کرد .صهیونیستها
و دشمنان انــقــاب اســامــی ،حامیان اصلی
بیانیه یکی از سرکردگان فتنه
 ۸۸هستند ،گروههای سیاسی
موضع خود را با جریان فتنه
ونفاقمشخصکنند/.مهر

سعیدلیالز،فعالاصالحطلب:دعامیکنمبه
برجامبازنگردیم
برخالف قاطبه اصالحطلبان که مرتب بر لزوم
تسریع احیای برجام اصــرار دارنــد امــا در میان
این جریان گاهی نظراتی در مقابل دیدگاهی
که برجام را یکسره سودمند م ـیدانــد ،مطرح
میشود.با همین رویکرد سعید لیالز نوشت:
دعا میکنم که جمهوری اسالمی ایران ،مذاکره
کنندگان و تصمیم گیران هستهایاش ،هرگز به
توافق هستهای سال  2015میالدی و 1394
خورشیدی برنگردند و زیر بار بازگشت ایران به
برجام نــرونــد.آن برجام در سالهای  2018و
 2019میالدیتوسطبولدوزریکهایاالتمتحده
آمریکا با آن از روی این قرارداد رد شدُ ،مرد و از بین
رفت.یکفیلسوفیونانیبهنامهراکلیسمیگوید
یــک کــودک هرگز دوبـــار در یــک رودخــانــه شنا
نمیکند.چوندفعهدومدیگرنهآنکودک،کودک
سابق است و نه آن رودخانه ،رودخانه اولی است.
ما هدفمان از هرگونه مصالحه توافق هستهای
این باید باشد که اوال ،امنیت ایران را ارتقا دهد یا
از این که هست بدتر نکند و ثانیا ،از نظر اقتصادی
بخشی از آالم و دردهای ملت ایران
را کم کند .اما هیچ کــدام از این
دو با احیای کامل برجام و خارج
شدن اورانیوم غنی شده از
ایران تحقق پیدا نخواهد
کرد/.فردانیوز

خبر
برگزاری"مسابقاتپهپادی"باحضورروسیهوبه
میزبانیسپاهدرکاشان

هفتمین دوره مسابقات بینالمللی ملی نظامی
"شکارشاهین" 2022درحوزهپهپادیروزگذشته
در کاشان با حضور چهار کشور کار خود را آغاز
کرد .در همین زمینه سردار سرتیپ پاسدار علی
باللیگفت« :تیمهاییازکشورهایایران،روسیه،
بالروسوارمنستاندرایندورهازمسابقاتحضور
دارند».ویبابیاناینکهجمهوریاسالمیایران با
یکتیمدرمسابقاتبینالمللینظامیپهپادشکار
شاهین شرکت میکند ،افزود« :بیش از  70نفر از
نظامیانکشورهاییادشدهدرایندورهازمسابقات
در پنج مرحله آمادگی جسمانی و تیراندازی و
چهار بخش پهپادی شامل شناسایی هوایی در
سه روز ،حمایت هوایی و تصحیح آتش توپخانه،
شناسایی در شب و پیوستگی شناسایی به رقابت
میپردازند».مشاورعالیفرماندهنیرویهوافضای
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخش دیگری از
توضیحاتخوددربارهایندورهازمسابقاتپهپادی
ابراز کرد «:هدف از برگزاری مسابقات بین المللی
نظامیشکارشاهین 2022درحوزهپهپادیابالغ
پیام صلح و دوستی و همکاری مشترک جمهوری
اسالمیایرانبادیگرکشورهایجهانبرایمقابله
با تروریسم جهانی و عوامل ناامنکننده جهان و
همچنین ارتقای سطح آمادگی و توان رزم و انتقال
تجربیات و دستیافتههای نظامی در زمینه پهپاد
به کشورهای دوست است ».باید گفت که به اذعان
رسانههایبینالمللی جمهوریاسالمیباتوسعه
فعالیتهایخوددرزمینهپهپادی،توانستهبهیکی
از قطب های جدی پهپادی در سطح جهانی تبدیل
شود به طوری که همزمان با میزبانی کشورمان از
این دوره مسابقات پهپادی ،در آن سوی نیم کره
خاکی ،پهپاد ایرانی «مهاجر »2که این روزهــا در
ونزوئال مونتاژ می شود با نام « آنتونیو خوزه سوکره »
دررزمایشمشترکایران،چینوروسیهدرونزوئال
بهپروازدرآمده است.

