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اخبار
«پینگپنگانگلیسی»
تعبیر شمخانی از تعرض
به سفارت ایران در لندن

هالکت تروریستها
در منطقه مرزی سراوان
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه در اطالعیهای از انهدام
خـ ــودروی انتحـ ــاری و هالکـ ــت ۲
تروریست در اقدام بموقع رزمندگان
اسـ ــام در پاسـ ــگاه مرزی در منطقه
سـ ــراوان خبـ ــر داد .بهگـ ــزارش ایرنا،
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سـ ــپاه در اطالعی ـ ـهای اعالم
کـ ــرد :شـ ــامگاه یکشـ ــنبه  ۲۰اسـ ــفند
عوامـ ــل گروهکهای تروریسـ ــتی و
اشرار مسلح با یک دستگاه خودروی
حامـ ــل مهمـ ــات و مـ ــواد انفجاری
قصـ ــد انجـ ــام عملیات انتحـ ــاری و
هدف قرار دادن یکی از پاسـ ــگاههای
مـ ــرزی نیـ ــروی زمینـ ــی سـ ــپاه در
منطقه سـ ــراوان اسـ ــتان سیسـ ــتان و
بلوچستان را داشتند که با هوشیاری
و اقدام بموقع رزمندگان اسالم ناکام
ماندند .در این اطالعیه تصریح شده
اسـ ــت :همچنین یکی از اشرار که در
نزدیک شدن به پاسگاه ناکام مانده
بود ،جلیقه انتحاری خود را منفجر و
به هالکت رسید .همچنین در جریان
این اقدام که دو عامل تروریستی به
هالکت رسیدند ،دو نفر از بسیجیان
غیور این پاسگاه مجروح شدند.

قول مساعد الریجانی
برای پیگیری وضعیت
بازداشتشدگان اخیر
عضـ ــو فراکسـ ــیون زنـ ــان مجلـ ــس
شـ ــورای اسـ ــامی گفت کـ ــه رئیس
مجلـ ــس قـ ــول پیگیـ ــری وضعیت
بازداشتشدگان اخیر را داده است.
فاطمه سعیدی در گفتوگو با ایسنا
با اشـ ــاره به دیـ ــدار نماینـ ــدگان زن
مجلس با علی الریجانی اظهار کرد:
در این دیدار پیشنهادهایی در حوزه
زنان مطرح شـ ــد که آقای الریجانی
نیز ضمن اسـ ــتماع این پیشنهادها
از حضور مؤثـ ــر ،فعال و پیگیر زنان
در مجلس قدردانی کرد .وی افزود:
بنـ ــده از آقای الریجانـ ــی وضعیت
بازداشتشـ ــدگان اخیر بخصوص
خانمهـ ــا را مطرح کردم که ایشـ ــان
نیز قول پیگیری دادند.
طیبه سیاوشـ ــی دیگـ ــر نماینده
مردم تهران نیز از پیگیری وضعیت
زنـ ــان بازداشتشـ ــده در تجمـ ــع
 ۸مـ ــارس در فراکسـ ــیون حقـ ــوق
شـ ــهروندی خبـ ــرداد و گفـ ــت :در
فراکسیون حقوق شهروندی در حال
پیگیری موضوع بازداشت جمعی از
زنان مقابـ ــل وزارت کار در تجمع روز
 ۸مارس هسـ ــتیم و در این راسـ ــتا با
وزارت کشور و ناجا صحبت کردیم.
در جریـ ــان دیدار فراکسـ ــیون زنان با
رئیس مجلس موضوع را با ایشـ ــان
در میان گذاشـ ــتیم و گفتیم درست
نیست در آستانه سال جدید خانمها
در زنـ ــدان بمانند بخصـ ــوص اینکه
یکی از خانمها باردار است.

رئیس قوه قضائیه :با تعجیل در رسیدگیهای قضایی مخالفیم

نمیشود در موضوع حرامی مانند بی حجابی رفراندوم برگزار کرد

رئیـ ــس قـ ــوه قضائیه بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه
«دسـ ــتگاه قضایـ ــی منفعالنـ ــه عمـ ــل
نمیکند و تابع فضاسـ ــازیهای سیاسی
نمیشـ ــود» ،تصریح کـ ــرد :ما با تعجیل
در رسـ ــیدگی به پروندهها مخالفیم زیرا
مسأله اصلی برای ما عمل در چارچوب
قوانین است.
به گـ ــزارش میـ ــزان ،آی ـ ـتاهلل آملی
الریجانـ ــی در جلسـ ــه مسـ ــئوالن عالـ ــی
قضایی افـ ــزود :متأسـ ــفانه برخی دچار
وسوسـ ــه تعجیل میشـ ــوند و اصـ ــرار به
رسـ ــیدگیهای سـ ــریع و فوری دارند؛ در
حالـ ــی که اقتضای رسـ ــیدگی بـ ــه برخی
پروندههـ ــا صـ ــرف زمان بیشـ ــتر و انجام
اقدامات کارشناسی الزم است .بر همین
مبنـ ــا قـ ــوه قضائیـ ــه در طول سـ ــالهای
گذشـ ــته تمـ ــام تـ ــاش خـ ــود را صـ ــرف
بازگرداندن اموال عمومی کرده و برخی
پروندههـ ــا در ایـ ــن زمینه نیـ ــز همچنان
مفتوح است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود
با اشـ ــاره به بحـ ــث حجـ ــاب و عفاف در
جامعه تصریح کـ ــرد :همه ما میدانیم
که یکـ ــی از ارزشهـ ــای دینـ ــی و قرآنی،
حفظ حجاب و عفاف است ،البته عفاف
انحصـ ــاری بـ ــه بانـ ــوان نـ ــدارد و آقایان

میزان

دبیـ ــر شـ ــورای عالـ ــی امنیـ ــت ملی
تعرضبهسفارتجمهوریاسالمی
ایـ ــران در لنـ ــدن را خوشخدمتـ ــی
دولت انگلیس به خرید تسلیحاتی
میلیاردی ولیعهد عربسـ ــتان از این
کشـ ــور دانسـ ــت که به شـ ــکل بسیار
مفتضـ ــح آن انجام شـ ــد .به گزارش
ایرنا ،علی شـ ــمخانی صبح دوشنبه
در حاشیه بازدید از مجتمع خدمات
فناوری دانشـ ــگاه صنعتی شـ ــریف
درباره علت انفعال پلیس و دولت
انگلیـ ــس در تعـ ــرض بـ ــه سـ ــفارت
کشورمان در لندن گفت« :این بازی
پینـ ــگ پنگـ ــی طراحی شـ ــده دولت
انگلیس بود که همزمان با سفر یکی
از رهبران کشورهای منطقه به لندن
انجامشد».دبیرشورایعالیامنیت
ملی همچنین اظهارات ضد ایران و
مقاومت اسالمی ولیعهد عربستان
کهگفتهبود«جمهوریاسالمیایران
و ترکیه در کنار گروههای شبهنظامی
مثلـ ــث امـ ــروزی شـ ــر هسـ ــتند» را
فرافکنی ناشی از کم عقلی دانست
و گفت« :در منطق و ادبیات سیاسی
منطق ـ ـهای ما ،رژیم صهیونیسـ ــتی،
امریـ ــکا بابـ ــت حملـ ــه بـ ــه عـ ــراق و
افغانسـ ــتان و مروجان تروریسم در
منطقهشرورند».
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هـ ــم بایـ ــد مراتبـ ــی از عفـ ــاف را رعایت
کنند؛ اما بحـ ــث حجاب که یک موضوع
اختصاصی اسـ ــت ،از مسلمات فقهی و
قرآنی است و متأسفانه عدهای در اینکه
حکومت اسالمی و جامعه اسالمی باید
نسـ ــبت به این مسـ ــأله حساسیت نشان
دهد و از اشـ ــاعه بی حجابی و بدحجابی
جلوگیری کند ،تشکیک میکنند!
رئیـ ــس قـ ــوه قضائیـ ــه با بیـ ــان اینکه
تبییـ ــن ادلـ ــه فقهـ ــی مربـ ــوط بـ ــه منـ ــع
بیحجابی مجال بیشـ ــتری را میطلبد،
اظهـ ــار کـ ــرد :عالوه بـ ــر موضـ ــوع امر به

معـ ــروف و نهی از منکر که یک مسـ ــأله
عمومی اسـ ــت ،بحث تظاهـ ــر به حرام
نیـ ــز موضوع دیگری اسـ ــت کـ ــه جامعه
اسالمی و حاکم اسالمی برای جلوگیری
از شیوع فحشا و منکرات در جامعه باید
نسـ ــبت به آن حساس باشد و منع کند و
این امر از مسلمات به شمار میرود.
آیتاهلل آملی الریجانی تظاهر به بی
حجابی را نوعی اشـ ــاعه فحشـ ــا دانست
و گفـ ــت :موضوعی که ریشـ ــه شـ ــرعی و
قانونـ ــی دارد ،نباید مورد تشـ ــکیک قرار
گیرد .حال ممکن اسـ ــت برخی جوانها

جزئیات حمله به اقامتگاه سفیر ایران در اتریش
هنـــوز خبر حمله فرقه شـــیرازی به ســـفارت ایران
در لنـــدن تازه بود که خبـــری دیگر موضوع امنیت
دیپلماتیک ســـفارتهای ایـــران در اروپا را یک بار
دیگر مطرح ساخت .پلیس اتریش حدود ساعت
 11و نیم شـــب یکشـــنبه (به وقت محلی) از حمله
یک فـــرد مهاجم با چاقو به مأمور پلیس اقامتگاه
ســـفیر ایـــران در ویـــن خبـــر داد .مهاجم مســـلح
به ســـاح ســـرد ســـعی داشـــت به اقامتگاه سفیر
جمهوری اسالمی ایران ورود کند.
به گـــزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانســـه،
مأمـــور حفاظـــت از اقامتگاه ســـفیر در این حادثه
از ناحیـــه بـــازو دچار جراحت شـــد .مهاجم نیز که
ظاهـــراً یک تبعه  26ســـاله اتریشـــی اهـــل ایالت
تیرول شناخته شـــده ،پس از آنکه مأمور حفاظت
با وجود استفاده از اســـپری فلفل ناچار به شلیک
شـــد ،به ضـــرب گلوله از پـــای درآمد« .میشـــاییل
بائوئر» ،سخنگوی وزارت دفاع اتریش اقدام مأمور
حفاظت در شـــلیک بـــه فرد مهاجم را براســـاس
تحقیقات اولیه مطابق با قوانین اعالم کرد.
پلیـــس اتریش صبح دیروز با صـــدور بیانیهای
اعـــام کـــرد انگیزه ایـــن حمله به اقامتگاه ســـفیر
جمهوری اســـامی ایران در وین نامشخص است
و واحـــد ضـــد تروریســـتی پلیس اتریـــش ()LTV
تحقیقات گستردهای در این زمینه آغاز کرده است.
به گزارش فارس« ،هرالد سوروس» سخنگوی
پلیس ویـــن در اظهاراتی پس از حادثه پیش آمده
مقابل اقامتگاه ســـفیر ایـــران در اتریش اعالم کرد
که پلیس در حال جستوجوی محل سکونت فرد
مهاجم اســـت .وی همچنین با بیـــان اینکه پیش
زمینه تروریســـتی ،انگیزههای سیاســـی ،مذهبی و
غیره را نمیتـــوان رد کرد ،گفت کـــه احتمال دارد
افراد دیگری نیز در این حادثه و طراحی آن دخیل
بوده باشند.
بنابر اعالم وزارت امور خارجه کشورمان ،بهرام
قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله
فردی ناشـــناس به اقامتگاه ســـفیر کشـــورمان در
وین با بیان اینکه دربـــاره هویت و انگیزه اقدامش
اطالعی نیســـت ،گفت« :ما در ویـــن و در تهران با
مقامات اتریشـــی در تماس هســـتیم و امیدواریم
که هر چـــه زودتر پلیس و مقامـــات امنیتی دولت
اتریش بتواننـــد به نتایـــج الزم در تحقیقاتی که از
دیشـــب آغاز کردند برســـند و بتوانیم در ســـاعات
آینده گـــزارش دقیقتری از انگیـــزه فرد مهاجم و
هویت آن داشته باشیم».
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به تماس خود
با ســـفیر ایـــران در اتریش گفت :در پـــی این اقدام
خسارتی به محل اقامت سفیر ایران در اتریش وارد

نشده اســـت ولی طبق اخبار واصله سرباز نگهبان
مســـتقر در محل اقامتگاه ســـفیر ایران در اتریش،
مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
قاســـمی بـــا بیـــان اینکـــه بـــر اســـاس برخـــی
گمانهزنیها و اقوال گفته میشود که گویی این فرد
ضارب خارجی اســـت ولی تابعیت اتریشی دارد،
اظهار داشـــت :ما از دولت اتریش خواســـتهایم که
هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کند و توجه
بیشتری به حفاظت مکانهای دیپلماتیک ایران
در این کشور داشته باشد.
او با ابراز تأسف از مجروح شدن سرباز نگهبان
اقامتگاه سفیر ایران توسط فرد مهاجم ،از تماس
تلفنی «لینهـــارت» قائم مقام وزیر خارجه اتریش
با ســـفیر ایران خبر داد که طی آن مراتب تأســـف
دولت اتریش و نیز پیگیری دولت تا حصول نتیجه
و دیگـــر اقدامـــات الزم خبـــر داد .حادثه یکشـــنبه
شـــب ســـفارت ایـــران در ویـــن اگرچه بـــا توجه به
تابعیت اتریشـــی مهاجم از مهاجمان به سفارت
ایـــران در لندن متفـــاوت به نظر میرســـد اما قرار
گرفتنـــش در امتداد آن حادثه و نیز تهدید ســـفیر
ایـــران در انگلیس بـــه ترور یک بـــار دیگر اهمیت
موضوع امنیت مکانهای دیپلماتیک براســـاس
کنوانســـیون ویـــن را محل تأمل قرار داد .شـــامگاه
جمعه تعدادی از اعضای گروه افراطی شـــیرازی
به سفارت جمهوری اسالمی ایران در لندن حمله
کرده و با باال رفتن از دیوار ســـفارت ،پرچم ایران را
به پایین کشـــیدند .اقدامی که اگرچه به دستگیری
مهاجمان و بازگشت سفارت کشورمان به شرایط
عـــادی انجامیـــد ،امـــا ناتوانـــی پلیـــس لنـــدن در
جلوگیری از آن اعتراض شدید وزارت امور خارجه
کشورمان را به همراه داشت.
در عین حال قرار است روز چهارشنبه و با حضور
معاونان سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه در
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
تعرض به سفارت ایران در انگلیس و احتماالً این
تعرض در کنار موضوع روابط کشورمان با اتحادیه
اروپا بررسی شود.
به گزارش فـــارس ،روزنامه «کوریر» چاپ وین
روز گذشـــته از شناســـایی هویت عامـــل حمله به
ســـفارت ایـــران در وین خبر داد و بـــه نقل از منابع
خـــود در پلیس اتریش نوشـــت« :محمد ای» یک
تبعه اتریش با اصالت مصری است .به گفته این
منابع ،وجـــود انگیزه تروریســـتی در این حادثه در
حال حاضر قابل تأیید یا رد کردن نیســـت .پلیس
گفته اقامتگاه فرد مهاجم مورد بازرسی قرار گرفته
اما هنوز نشانهای درباره انگیزههای او یافت نشده
است.

اشـ ــتباه کنند اما چرا افرادی که به نوعی
در زمـ ــره خـ ــواص قـ ــرار دارنـ ــد ،بر طبل
دشمن میکوبند؟
رئیس قـ ــوه قضائیه ادامـ ــه داد :این
افراد گاهی استداللهای بسیار سخیفی
دارنـ ــد و میگوینـ ــد درباره ایـ ــن موضوع
رفراندوم برگزار کنید .در واقع سخن این
افراد این اسـ ــت که حکومت اسالمی که
خود براسـ ــاس رفرانـ ــدوم روی کار آمده
و قوانینـ ــی را وضع کرده که در چارچوب
شرع هستند ،برای تجویز ارتکاب یا عدم
ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار
کنـ ــد .آیتاهلل آملـ ــی الریجانی بـ ــا بیان
اینکه سـ ــایر افعال حرام نیـ ــز به همین
شکل هستند و با یکدیگر تفاوتی ندارند،
اظهار کـ ــرد :فـ ــردا ممکن اسـ ــت درباره
مشـ ــروب فروش ـ ـیها ،مجالـ ــس لهـ ــو و
لعب ،مراکز فساد و فحشا و ...نیز همین
اسـ ــتدالل را مطـ ــرح کنند که این بسـ ــیار
نادرست است.
رئیـ ــس قـ ــوه قضائیـ ــه با بیـ ــان اینکه
جامعه اسـ ــامی اقتضائات خاص خود
را دارد ،تصریـ ــح کرد :از همـ ــه بدتر این
است که این افراد رأی خود را رأی مردم
میداننـ ــد .از طرفی برخی رسـ ــانهها نیز
دربـ ــاره موضوعاتی کـ ــه از منظر فقهی،

شـ ــرعی ،قرآنـ ــی و روایـ ــی مسـ ــتندات
روشـ ــنی دارد ،تشـ ــکیک میکنند که این
امر بسیار جای تأسـ ــف دارد .امیدواریم
افراد و رسـ ــانهها بیجهت وقت جامعه
را بر سـ ــر این مسائل حاشیهای نگیرند و
توجه داشته باشند که جمهوری اسالمی
و مسـ ــئوالن آن وظایف و اهداف روشنی
دارند و همـ ــه باید در چارچوب شـ ــرع و
قانون به انجام وظایف خود بپردازند.
آی ـ ـتاهلل آملی الریجانـ ــی در بخش
پایانی سـ ــخنان خود با اشاره به گزارش
حقـ ــوق بشـ ــری دبیـ ــرکل سـ ــازمان ملل
درباره ایران ،اظهار کرد :متأسـ ــفانه این
گـ ــزارش نیز ماننـ ــد گزارشهای سـ ــابق
و برخـ ــی بیانیههـ ــای دیگـ ــر ،مجموعـ ــه
ادعاهـ ــای ضـ ــد انقـ ــاب و منافقیـ ــن در
خارج از کشـ ــور بـ ــود که از زبـ ــان دبیرکل
سـ ــازمان ملل شـ ــنیده شـ ــد...جمهوری
اسـ ــامی براسـ ــاس موازیـ ــن دینـ ــی و
قانونی خود عمل میکند و به این قبیل
اتهام زنیهـ ــا توجهـ ــی نـ ــدارد گرچه ما
همواره بر این موضـ ــوع اصرار داریم که
همه افراد و مسئوالن باید وظیفه شرعی
و قانونـ ــی خـ ــود را برای رعایـ ــت حقوق
شهروندی آحاد ملت انجام دهند تا به
احدی در کشور ظلم نشود.

محکومیت  11اغتشاشگر در مشهد به  43سال حبس
معــاون سیاســی -امنیتــی دادســتان عمومــی و
توگو با ایرنا
انقالب مرکز خراســان رضــوی در گف 
گفت :بــرای  ۱۱نفر از فریب خوردگان جریان «ری
استارت» و گروههای معاند که اقدام به آتش زدن
در مســاجد میکردنــد ،احــکام قاطع صادر شــد.
توگو با ایرنا افزود :در
قاضی حسن حیدری در گف 
پی انتشار فیلمی از آتش زدن در مسجد «الغدیر»
در خیابان ثمانه مشهد ،موضوع در دستور کار قرار
گرفت .وی افزود :با رصدهای اطالعاتی مشخص
شــد زوجی که از یکدیگر طالق گرفته بودند تحت
تأثیر عضویت در گروههای معاند نظام ،به آتش
زدن در مســجد اقدام کرده بودند که این زن  ۳۷و
مرد  ۴۱ساله ،دستگیر شدند.
قاضی حیــدری ادامه داد :طبــق احکام صادر
شــده از ســوی دادگاه بــدوی ایــن زن بــه اتهــام
عضویــت در گروههــای معاند نظــام به تحمل ۵
ســال زندان ،اتهــام فعالیت تبلیغــی علیه نظام
جمهــوری اســامی بــه تحمل یــک ســال زندان،
تخریــب اموال عمومی  ۳ســال زنــدان و به اتهام
توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد
بــه تحمــل  ۵ســال زنــدان محکــوم شــد.معاون
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز خراســان
رضــوی افــزود :متهم مــرد نیز به اتهــام معاونت
در فعالیتهــای تبلیغــی علیــه نظــام جمهوری
اســامی بــه تحمــل  ۶مــاه زنــدان ،معاونــت در
عضویت گروههای معاند نظام به  ۲ســال زندان،
معاونــت در توهین بــه مقدســات از طریق آتش
زدن در مسجد به تحمل  ۲سال زندان و نگهداری
 ۳۹عدد فشــنگ بــه تحمل  ۶ماه زنــدان محکوم
شد.
قاضــی حیــدری اضافه کــرد :خودرو ســوناتا و
گوشــی تلفــن همــراه متهمــان نیــز کــه در هنگام
ارتکاب جرم مورد اســتفاده قرار گرفته بود ،بهنفع
دولــت ضبــط شــد .وی ادامــه داد :همچنیــن در
ایــن پرونــده زن جوانی کــه بهخاطــر عضویت در
گروههای معاند نظام و ارســال فیلم و تصاویر به
شــبکههای ماهوارهای دســتگیر شــده بــود و طبق
بررسیها این فرد با هدف برهم زدن امنیت کشور
با سازمان نفاق نیز ارتباط برقرار کرده بود ،پس از
برگزاری جلسات محاکمه در شعبه چهارم دادگاه
انقالب اســامی به اتهــام عضویــت در گروههای
معانــد نظام به تحمل  ۵ســال حبــس و بهدلیل
فیلمبرداری و ارســال آن به شبکههای ماهوارهای
معانــد بــه یک ســال زنــدان محکوم شــد .قاضی
حیــدری گفــت :همچنیــن یــک جــوان  ۲۶ســاله
بهدلیل شعارنویســی علیه ارزشهای اسالمی به
تحمل یک ســال حبس محکوم شــد .وی با اشاره

بــه دســتگیری زوج جوانــی که به آتــش زدن پرده
مســجد امــام هــادی(ع) متهــم بودند نیــز گفت:
اتهــام ایــن زوج  ۲۶و  ۲۱ســاله بــرای دادگاه محرز
و مــرد  ۲۶ســاله به خاطــر عضویــت در گروههای
معاند به قصد اخالل در امنیت به تحمل  ۵سال
زنــدان ،توهیــن به مقدســات از طریــق آتش زدن
پرده مســجد بــه تحمل  ۵ســال زنــدان ،فعالیت
تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی به یک سال
زنــدان و همســر  ۲۱ســاله او نیز بهدلیــل فعالیت
تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار فیلم به تحمل
یک سال زندان محکوم شد.
وی افــزود :همچنیــن جوان دیگــری که پس از
آتــش زدن در مســجد امــام هادی(ع) در مشــهد
دســتگیر شــده و به اتهــام توهین به مقدســات از
طریــق آتــش زدن در مســجد بــه تحمل  ۵ســال
زنــدان ،عضویــت در گروه معاند نظام به  ۵ســال
زندان و فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف
نظــام جمهوری اســامی نیز به تحمل یک ســال
زنــدان محکــوم شــد .قاضی حیــدری ادامــه داد:
جــوان  ۳۸ســالهای نیــز کــه از طریــق تهیــه فیلم
از عزاداریهــای نامتعــارف و خشــن و انتشــار آن
موجــب وهن در عقاید تشــیع میشــد در مشــهد
دســتگیر و پــس از برگــزاری جلســات محاکمه در
دادگاه به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنیــن  ۲جــوان  ۱۹و
 ۲۰ســاله بــه اتهام فعالیت تبلیغــی علیه نظام و
عضویت در گروه معاند دســتگیر و هر یک از آنها
به تحمل  ۶سال زندان محکوم شدند.
معــاون سیاســی و امنیتــی دادســتان مرکــز
خراســان رضــوی بیان کرد :فــردی نیز در ســبزوار
توســط ســپاه دســتگیر و پس از محاکمه در شعبه
چهــارم دادگاه انقالب اســامی مشــهد بــه اتهام
فعالیــت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک ســال
زنــدان و عضویــت در گــروه معانــد بــه تحمــل ۵
ســال زندان محکــوم شــد.قاضی حیــدری افزود:
همــه آرای صادر شــده از ســوی دادگاه با اعتراض
متهمــان ،قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم
قضایــی اســت .دادســتان عمومــی و انقــاب
کرمانشــاه نیز روز گذشته از صدور قرار نهایی برای
 43نفر از شــرکت کنندگان در تجمعهای دی ماه
خبر داد .به گزارش ایرنا ،محمدحسین صادقی با
بیان اینکه این افراد تا زمان تشــکیل دادگاه با قرار
وثیقــه از زندان آزاد شــدهاند و اکنــون هیچ فردی
در زنــدان نیســت ،تصریح کــرد :ورود عمده افراد
بــه ایــن تجمعهــای غیرقانونــی ،از روی ناآگاهی
و هیجــان بود که با توجیه ،تذکر و ســپردن آنها به
خانوادههایشان هدایت کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به انتخابات عراق:

انتخاب مردم عراق مورد تایید و حمایت ایران است
سـ ــخنگوی وزارت خارجه اعـ ــام کرد که
دولت و مردم عراق در طول این سالیان
شناخت خوبی از جمهوری اسالمی ایران
دارنـ ــد و میدانند جمهوری اسـ ــامی به
مردم عراق و سرزمین عراق چگونه فکر
یکند.
م 
بهگزارش ایلنا ،بهرام قاسمی درباره
انتخابـ ــات عراق گفـ ــت :ایـ ــن انتخابات
میتواند در روند تکامل این دموکراسی و
مردمساالری جدید عراق کمک شایانی
بکند و همچنین به ثبات امنیت و توسعه
اقتصادی عراق کمک بکنـ ــد .وی افزود:
برای ما بهعنوان کشـ ــور همسـ ــایه عراق
اسـ ــتقالل ،تمامیـ ــت ارضـ ــی و حاکمیت
ملـ ــی عراق اهمیـ ــت دارد و ایـ ــن را برای

همه همسـ ــایگان خـ ــود میخواهیم و به
آن احترام میگذاریم لذا هر آنچه مردم
عـ ــراق در این فرآیند ،انتخـ ــاب کنند و به
آن رأی دهند قطعاً مورد تأیید و حمایت
ما خواهد بود .قاسمی اضافه کرد :قطعاً
ما هرگز در مسائل داخلی عراق دخالت
نکردیم و نخواهیم کـ ــرد و البته بهعنوان
یک کشـ ــور دوست و همسـ ــایه هرگاه که
آنها نیاز به کمک ما داشـ ــتند و توانستیم
کاری بکنیم ،از کمکهای خودمان دریغ
نکردیم.
سـ ــخنگوی وزارت امور خارجه درباره
جنـ ــگ یمـ ــن و ادعاهـ ــای ریـ ــاض علیه
ایران گفت :سـ ــخنانی که از زبان مقامات
سـ ــعودی ایـ ــن روزهـ ــا مطرح میشـ ــود

حکایت از نوعی پریشـ ــانی و اسـ ــتیصال
دارد ،ملـ ــت یمن نشـ ــان دادنـ ــد با وجود
اینکه از فقر اقتصادی و بیماری بسـ ــیار و
محاصره شـ ــدید رنج میبرند؛ توانستند
در مقابـ ــل نیروهـ ــای ائتالف بـ ــه رهبری
سعودی ایستادگی بکنند و اجازه ندهند
سعودی به آرزوهای غلط خود نائل بیاید
لذا در این شـ ــرایط عربستان ناچار است
دیگران را متهـ ــم بکند و با فرافکنی خود
را نجات بدهد و این سخنان که از جانب
سایر کشورها یا ایران سالحهایی به یمن
صادر میشود ،تنها فرافکنی است.
وی ادامـ ــه داد :بـ ــا صراحـ ــت تمـ ــام
میگویم ما هیچ گونه ارسـ ــال سـ ــاح به
یمـ ــن نداریم و یمـ ــن از گذشـ ــته دور و از

زمان شوروی سـ ــابق در پادگانهای خود
سالحها و موش ـ ـکهای بسیاری را داشته
اسـ ــت .بهگفتـ ــه قاسـ ــمی ،راهحـ ــل یمن
قطعـ ــاً یـ ــک راه حل سیاسـ ــی اسـ ــت و با
گفتوگوهـ ــای یمنی  -یمنی حل خواهد
شد.
قاسـ ــمی در پاسـ ــخ بـ ــه ایـ ــن سـ ــؤال
که بـ ــا توجه بـ ــه نشـ ــانههای بسـ ــیاری از
جمله رزمایش مشـ ــترک امریـ ــکا و رژیم
اسرائیل ،اخیراً سـ ــخنانی درباره احتمال
حمله رژیم اشغالگر علیه لبنان و محور
مقاومت مطرح شـ ــد؛ نظر شـ ــما در این
خصـ ــوص چیسـ ــت؟ اضافه کـ ــرد :رژیم
صهیونیستی بههر حال میداند که از کجا
تحت فشـ ــار قرار میگیرد و کجا شکست

میخـ ــورد و نقـ ــش مقاومـ ــت و مـ ــردم
مسـ ــلمان و جنبش فلسـ ــطین را بخوبی
میدانـ ــد و لذا تنها خاص امروز نیسـ ــت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد:
فکـ ــر میکنم هرگونه تالشـ ــی که داشـ ــته
برای اینکـ ــه مقاومـ ــت را تضعیف کند و
آن را در محاصره قرار بدهد و با شکست
مواجه کنـ ــد بههر تالشـ ــی دسـ ــت زده و
امروز هـ ــم در واقع دور از انتظار نیسـ ــت
که آنها دسـ ــت به هر اقـ ــدام دیوانه واری
بزنند ولی من تصور میکنم با شـ ــناختی
که امروز رژیم صهیونیسـ ــتی از جنبش و
مقاومت که در همه منطقه گسترش پیدا
کرده ،دست یافته به این حماقت دست
نخواهد زد.
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ارزیابی نگرشهای سیاسی مردم
درمورد اعتراضهای دی ماه

حـ ــزب اتحـ ــاد ملـ ــت نتایج یـ ــک نظرسـ ــنجی در سـ ــطح
ملـ ــی دربـ ــاره نگرشهای سیاسـ ــی مردم یک مـ ــاه پس از
اعتراضات دیماه  ۹۶را منتشر کرده اسـ ــت .به گزارش سایت «امتداد» ،در این
نظرسـ ــنجی آمده است که  ۶۶درصد از پاسخگویان اصالحات تدریجی و گام به
گام را به تغییرات سـ ــریع و یکباره ترجیح میدهند 45 .درصد پاسـ ــخگویان در
دست ه بیطرفها یا غیروفادارها قرار میگیرند .منظور از غیروفادارها افرادیاند
که انتخابهایشـ ــان در مقاطع مختلـ ــف و در زمینههای مختلـ ــف بهطور کامل
تابع هیچ کدام از گرایش های سیاسـ ــی شناخته شده نیست .اصالحطلبها ۲۲
درصـ ــد و اصولگراها  ۱۹درصد جامعه را تشـ ــکیل میدهند .نکتـ ــه تأملبرانگیز
اینجاست که برخالف تحلیلهای ارائه شده درخصوص تمایل فزاینده مردم به
سمت سلطنتطلبان ،تنها کمتر از یک درصد از مردم چنین گرایشی دارند .بر
اساس این نظرسنجی ،رهبر معظم انقالب و رئیس دولت اصالحات بیشترین
مقبولیـ ــت را در بین مردم دارند .تنها یک پنجم از پاسـ ــخگویان معتقدند زنان
نباید حق ورود به استادیومها را داشته باشند .کمتر از یک چهارم از پاسخگویان
حق انتخاب آزادانه پوشش را قبول ندارند.

طرح موضوع بازداشت فعاالن مدنی در دولت

معاون امور زنان و خانواده ریاسـ ــت جمهوری در پیامی توئیتری ،از
طرح موضوع بازداشـ ــت تعدادی از فعاالن مدنـ ــی در هیأت دولت
خبر داد .به گزارش «ایران» ،معصومه ابتکار در توئیتر خود نوشـ ــت:
«دیشب (یکشـ ــنبه شب) در جلسـ ــه هیأت دولت موضوع بازداشت
تعدادی از فعاالن مدنی از جمله زنان و خبرنگاران مطرح شد .وزیر
دادگستری پیگیر موارد خواهد بود».

درخواست «بیبیسی» از سازمانملل
برای محافظت از خبرنگارانش در ایران

شبکه بیبیسی از سازمان ملل خواسـ ــت تا از خبرنگارانش در ایران محافظت
ی هال» مدیرکل شـ ــبکه بریتانیایی بیبیسـ ــی در
کند .بـ ــه گزارش ایسـ ــنا« ،تون 
بیانی ـ ـهای با ادعای اینکه مجـ ــازات مقامات ایرانی علیه خبرنگاران این رسـ ــانه
و خانوادههایشـ ــان در سـ ــال  2017افزایش یافته اسـ ــت ،اعالم کـ ــرد که گامهایی
بیسـ ــابقه را در این زمینه در سازمان ملل برخواهد داشت و خواستار محافظت
از خبرنگارانش در ایران خواهد شـ ــد .بیبیسـ ــی در ادامـ ــه ادعاهای خود اعالم
کرد خبرنگارانش که در بخش فارسـ ــی این شـ ــبکه در لنـ ــدن فعالیت میکنند،
خانوادههایشـ ــان در ایران از زمان راهاندازی ایستگاه ماهوارهای شبکه بیبیسی
در سـ ــال  2009تاکنـ ــون از سـ ــوی مقامات ایرانـ ــی هدف قرار گرفتند .بیبیسـ ــی
همچنین مدعی شـ ــد کـ ــه آزار و اذیـ ــت علیه این افراد سـ ــال گذشـ ــته زمانی که
مقامات ایرانی اعالم کردند کار این شبکه یک جرم علیه امنیت ملی ایران است
و اموال بیش از  152نفر از کارکنان فعلی و پیشین بخش فارسی شبکه بیبیسی
را مسدود کردند ،افزایش یافت.

صادق زیباکالم محاکمه شد

صـ ــادق زیباکالم صبح دیروز به اتهـ ــام فعالیت تبلیغی علیه نظام
در شـ ــعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسـ ــامی محاکمه شـ ــد .یـ ــک منبع آگاه
قضایی به میزان گفت :نامبرده صبح روز گذشته با حضور در شعبه
 ۱۵دادگاه انقالب اسـ ــامی به اتهام فعالیـ ــت تبلیغی علیه نظام با
مصداق مصاحبه با سـ ــایتهای بیگانه و تالش برای زیر سؤال بردن
نظام جمهوری اسالمی محاکمه و از خود دفاع کرد.
زیباکالم با اشـ ــاره به این جلسـ ــه گفت :نماینده دادستان خطاب به
قاضـ ــی دادگاه گفـ ــت از آنجایی که این شـ ــخص دوبار بـ ــه این جرم
محکوم شده است ،باید اشد مجازات راجع به او اعمال شود .به من
اعالم شده اسـ ــت که امروز صبح برای دریافت حکم خود به شعبه
مراجعه کنم که این سرعت کار برای من بسیار عجیب است.

بازتاب

افشاگری رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی

 ۶۰۰هزار شیء تاریخی در زمان
بقایی از موزه ملی خارج شد

افشاگری درباره عملکرد احمدینژاد و یارانش همچنان
ادامه دارد .روز گذشـــته روحاهلل احمدزاده ،رئیس ســـازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری در دولت دهم و معاون احمدینژاد در گفتوگو با
سایت مشرق ،روایتی درباره خروج  600هزار شیء تاریخی از موزه ملی مطرح
کرده است.
احمدزاده با اشاره به قدرت اجرایی خارج از عرف مشایی و بقایی در دولت
دهم ،گفت :در آن روزهایی که من تازه به سازمان میراث فرهنگی کشور رفته
بـــودم ،زمزمههایی راجع به خروج  ۶۰۰هزار شـــیء تاریخـــی از انبارهای موزه
ملی به گوشـــم میرسید .وی با اشـــاره به از کار افتادن دوربینهای موزه ملی
ایران گفته اســـت که «شائبهای که برای رئیس سازمان میراث فرهنگی ایجاد
میشود ،این است که چرا باید این تعداد شیء تاریخی از انبارهای موزه ملی
ایران؛ فک پلمب شـــده و خارج شوند؟ این اشیا به کجا منتقلشده است؟ در
همان مقطع بر اســـاس گزارش حراست سازمان میراث ،تعداد دوربینهای
مـــوزه ملـــی بال غ بر  ۱۰۰دوربین میشـــد که حدود  ۳۰تا  ۴۰درصـــد آنها از کار
افتاده بود یا در جهت غیر هدف ،رصد میکرد و ما متوجه شدیم که متأسفانه
شـــاید یک سالی هست که این دوربینها از کار افتاده است .از  ۱۰۰دوربینی که
ما داشـــتیم یک تعداد زاویه انحرافی را میگرفته و یکســـری هم از کار افتاده
بود».
ل توجهی از دوربینها منحرف شـــده بود .فقط ۵۰
وی افـــزود« :حجم قاب 
الی  ۶۰دوربین از کار افتاده بود .تا این خبر منتشـــر شـــد ،به اتاق مانیتورینگ
موزه ملـــی رفتم و دیدم یکســـری از تلویزیونها کامالً خاموش اســـت .گفتم
چرا تلویزیونها خاموش اســـت؟ گفتند پول ندادند دوربینها را تعمیر کنیم.
گفتم :مگر میشود؟»
احمدزاده در بخشـــی از این مصاحبه با این توضیح که یک شب تا صبح
کلیـــد موزه در اختیار آزاده اردکانی رئیس وقت موزه ملی بوده اســـت ،گفت:
«خانمی از امنای اموال به من گفت آقای فالنی! در یک مقطعی که این طرح
ک شب تا صبح دست
ســـاماندهی داشت اجرا میشد ،کلید انبار موزه ملی ی 
خانم اردکانی بوده است .جالب است بدانید که من بهعنوان رئیس سازمان
میراث فرهنگی ،بهعنوان معاون رئیسجمهوری ،هر وقت میخواستم وارد
انبار موزه ملی بشوم ،ذیحساب میآمد ،مدیرکل حراست میآمد ،فرمانده
انتظامـــی میآمد ،بازرســـی میآمد ،دوربین باالی ســـرمان بـــود و ...چگونه
ک شـــب و بدون هیچ نظارتـــی در اختیار این
ممکن اســـت کلیـــد انبار موزه ی 
خانم قرار بگیرد؟»
معـــاون رئیس دولت دهم درباره پیگیری این پرونـــده افزود« :دیگر عمر
مدیریت بنده کفاف نداد که تا انتها پیگیر بشـــوم که چه بالیی ســـر این اموال
آمده اســـت .ما در مراحل بررســـی و کنکاش بودیم که متأســـفانه عذر ما را از
ســـازمان میراث فرهنگی خواســـتند ».وی در پاســـخ به این ســـؤال که آیا این
مســـائل را به احمدینـــژاد به عنوان رئیس جمهور انتقـــال ندادید ،میگوید:
مشـــکالت را با آقای احمدینژاد مطرح کردم ،ایشان گفت تو رو خدا من را با
این دو نفر [مشایی و بقایی] درگیر نکنید».

