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نظرشورای نگهبان درباره اصالح قانون
نحوه فعالیت گروه های سیاسی

فارس-شوراینگهبانباارسالنامهایبهمجلسدربارهاصالحموادیازقانونونحوهفعالیتاحزابوگروههایسیاسینظرخودرااعالمکرد.درایننامه
آمدهاست:درماده ۱روشننیست،توسعهاحکامقانوننحوهفعالیتاحزابوگروههایسیاسیبهانجمن،جمعیت،اتحادیهوکانونصنفیوخانههاستیاخیر،
همچنیندرماده،۲مشخصنیستآیاانجمن،جمعیت،اتحادیهوکانونصنفیوانجمناسالمیبایدازکمیسیونماده ۱۰مجوزپروانهفعالیتاخذکندیاخیر.

دست رد اروپا به نمایش نفتکش ها؛ «بریتانیا» عضو جدید تیم «ب»
امید ادیب -پنج روز از حادثه انفجار دو نفتکش در دریای عمان گذشته و
حلقه موافقان روایت ضدایرانی آمریکا در ماجرای نفتکش ها حتی حلقه
تیم «ب» را هم فرا نگرفته؛ چرا که حتی امارات هم با این که «یک کشور»
را در این حادثه متهم کرده اما حاضر نشده از ایران نام ببرد .ژاپن ،چین،
روسیه ،کویت ،ترکیه ،مقام های اروپایی از جمله وزیر خارجه آلمان و
دیگر کشورهای مطرح شرقی یا غربی حاضر نشده اند مدارک مضحک و
تناقض آمیز آمریکا علیه ایران درباره این اتفاق را قبول کنند .حتی جلسه
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شورای امنیت در این باره به نتیجه نرسیده است .در عین حال انگلستان
در نخستین ساعات این حادثه دربست و چشم بسته روایت آمریکا را قبول
کرده تا روباه پیر کم کم خود را به عنوان اولین عضو حقوقی تیم «ب» به
جمع بنیامین نتانیاهو ،جان بولتون ،بن سلمان و بن زائد ،اضافه کند.
این در شرایطی است که حتی وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم در نشست
دیروز از اتهام زنی آمریکا علیه ایران قانع نشدند و خواستار تحقیقات
مستقل هستند .به نوشته روزنامه ایندیپندنت درباره نشست دیروز که
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در بروکسل برگزار شد با تاکید بر این که «تاکنون هیچ سندی درباره این
حادثه منتشر نشده است» و وزیران خارجه اروپایی از اتهامات آمریکا به
ایران در این باره «قانع نشده اند» نوشت« :انگلیس در حمایتهای خود از
موضع دولت ترامپ در رابطه با این حمله تنها مانده است ».نکته جالب این
که هریت بالدوین ،نماینده وزارت امورخارجه انگلیس در همین نشست
با قطعیت ادعا کرد این حمله کار ایران بوده است.در مقابل چند وزیر
خارجه از جمله وزیران ایتالیا ،آلمان ،لوکزامبورگ و هلند روایت انگلیس
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را نپذیرفته اند و خواستار تحقیقات در این باره شدند .همچنین «پکا
هاویستو» وزیــر امــور خارجه فنالند تصریح کرد که کشورهای عضو
اتحادیه اروپا باید پیش از هرگونه جمعبندی به شواهدی کامل دست
یافته باشند .وب سایت فوکوس آنالین نیز از موافق نبودن اروپاییها با
ادعاهای آمریکا خبر داده بود.
در نمودار مهم ترین موافقان و مخالفان روایت ضدایرانی آمریکا از حادثه
انفجار نفتکش ها را بررسی کرده ایم.
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سرلشکر باقری :اراده کنیم ،قطره ای نفت از منطقه صادر نمی شود
عالیترینمقامنظامیکشورماندرواکنشبهاتهامزنیهایآمریکا
به ایران درباره حادثه برای دو نفتکش در دریای عمان ،اعالم کرد که
«اینحادثهکارایراننبودهواگرایرانارادهایبرایبستنتنگههرمز
داشته باشد ،قطره ای نفت از منطقه صادر نخواهد شد ».به گزارش
خبرگزاری صداوسیما سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح با بیان این که تا زمانی که نفت ایران صادر می شود ،نفت
دیگرانهمباامنیتصادرمیشود،افزود«:اگرمانیتوارادهانسداد
تنگه هرمز را داشته باشیم آن را اعالم میکنیم و با صالبت این کار را
انجام میدهیم به شکلی که قطره ای نفت از منطقه صادر نشود و
این که یکی دو مورد اتفاقات مشکوکی رخ داده که ایران مسئولیت
آن را نمی پذیرد ،به این معناست که توطئه ای در کار است ».باقری
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با رد ادعای حمله ایران به  2نفتکش در دریای عمان

با اشــاره به حمایت تنها یکی دو کشور مرتجع منطقه از ادعای
ضدایرانی آمریکا افزود« :چنانچه جمهوری اسالمی ارادهای
مبنی بر جلوگیری از صدور نفت از خلیج فارس را داشته
باشد ،به دلیل قدرتمندی کشور و نیروهای مسلح آن اراده را
به طور کامل محقق و به طور علنی و آشکار اعالم خواهد کرد
و همچون آمریکای تروریست ،فریبکار و نا امن کننده جهان
و اذناب منطقهای و بین المللی آن فریب کاری و
پنهانکارینخواهدکرد».همچنیندریابان
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
کشورمان در تحلیل حادثه مشکوک
براینفتکشهایدریایعمانگفت:

بن سلمان
ولیعهد
سعودی

آمریکا همواره با بهانه های واهی و اقدامات مشکوک ،روند
گفت وگو و همکاری منطقه ای را با اخالل روبه رو کرده
است .وی ادامه داد :ایران ضامن حفظ امنیت در
خلیج فارس و تنگه هرمز است و همواره تأکید دارد
که آمریکا بهعنوان عامل بحران و ناامنی در خلیج
فارس باید منطقه را ترک کند.در روزهای گذشته
وزیر خارجه ،رئیس مجلس و سردار سنایی راد معاون
سیاسی دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا
حادثه برای نفتکش های دریای عمان را
«مشکوک» توصیف کرده بودند.

انهدام شبکه پیچیده جاسوسی سایبری سیا
دبیر ش ــورای عالی امنیت ملی ،از کشف و
نابودی یکی از پیچیدهترین شبکههای سایبری
سازمان سیا که در حوزه جاسوسی سایبری
بــه کــار گرفته مـیشــد تــوســط دستگا ههای
اطالعاتی ایــران خبر داد .به گــزارش فارس،
علی شمخانی که در آستانه سفر به روسیه
بــرای حضور و سخنرانی در دهمین اجالس
بینالمللی نمایندگان عالی امــور امنیتی
کشورهای جهان سخن می گفت ،افــزود:
بخش مهمی از ظرفیتهای عملیاتی سیا در
کشورهای هدف آمریکا با کشف این شبکه از
سوی دستگاههای اطالعاتی ایران کام ً
ال نابود
شد .دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
با اشاره به انتشار جزئیات این عملیات گسترده
گفت :با توجه به همکاری جاری میان ایران
و بسیاری از کشورهای جهان در قالب ایجاد
"شبکه ضد جاسوسی بینالمللی" علیه آمریکا،

ما اطالعات شبکه کشفشده را که در چند
کشور دیگر نیز فعال بود در اختیار شرکایمان
قرار دادیم که به شناسایی و فروپاشی شبکه
افسران اطالعاتی سیا و دستگیری تعدادی از
جاسوسان در کشورهای مختلف منجر شد.
حجت االسالم علوی وزیر اطالعات در سخنانی
فروردین امسال گفته بود در یک فرایند پیچیده
در برابر  ،CIAشبکه جاسوسی این سرویس با
 ۲۹۰جاسوس در کشورهای مختلف از جمله
کشور خودمان شناسایی شدند و در تبادل
اطالعات با سرویسهای اطالعاتی کشورهای
دوســت ،ایــن اطالعات در اختیار آن ها قرار
گرفت و در کشورهای مختلف عوامل CIA
شناسایی و دستگیر شدند .وی در سخنان خود
گفته بود که مشابه این ضربه به شبکه اطالعاتی
 MI6انگلیس هم وارد شده که در وقت خود به
استحضار ملت ایران خواهد رسید.

جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به مواضع اخیر
کشورمان اذعان کرد که «ایرانی ها از توانمندیهای آمریکا
هراسی نداشته و طوری رفتار می کنند که انگار دوران
اوباماست ».او که همیشه لحن اظهاراتش علیه ایران
تهدیدآمیز بــوده ،برای نخستین بار از آمادگی دولت
ترامپ برای یک توافق جدید با ایران سخن گفته است!
وی در عین حال ایران را به دست داشتن در حوادث نفتی
اخیر از جمله حمله به خط لوله نفتی متعلق به سعودی
ها و حمله راکتی به سفارت آمریکا متهم و ادعا
کرد :این حمالت به پشتیبانی ایران «قطع ًا»
ادامه دارد!

چهره ها و گفته ها

اعدام درمانی!
محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران
جنگ با تأکید بر این که باید دولت آن
چنان خــودش را نشان دهد که کسی
جرئت نکند به سمت تخلف برود ،افزود:
موافقیم که چند تا از همین
طیف بخش خصوصی را
بگیرند و اعــدام کنند/ .
خبرآنالین

توطئه علیه قم
آیــت ا ...مصباح یــزدی رئیس موسسه
آموزشیوپژوهشیامامخمینی(ره)گفت:
با چند برابر شدن توطئه های دشمنان،
مشهوداستکهدستهایی
در کــار اســت تــا مظاهر
فساد را به خصوص در
شهر مقدس قــم ،ترویج
کنند/.ایسنا

...

ویژه های خراسان
هشدارصریحدرباره
استفادهغیرقانونیازآرم
جمهوریاسالمی
یــک مــقــام مسئول دولــتــی در بخشنامه
خود به تعدادی از ادارات و سازمان ها ،با
اشــاره به ضــرورت احترام کامل و دقیق به
آرم جمهوری اسالمی ایران ،یادآور شده با
توجه به مصوبه هیئت وزیران دولت در سال
 1367که همچنان معتبر و جاری است،
این آرم صرفا می تواند در تابلوهای وزارتخانه
ها ،سازمان ها و مراکز و نیز سربرگ اسناد
رسمی ،مکاتبات رسمی ادارات و مــوارد
مشابهاستفادهشودواستفادهازآندراموری
مثل تبلیغات از جانب شرکت ها و موسسات
بخش خصوصی ،فاقد وجاهت قانونی تلقی
می شود.
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