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سیاسی

وطن امروز شماره 2604

اخبار

 FATFهنوز ابهام دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در خصوص لوایح مرتبط با
 FATFگفت :این موضوع باید
بین مجلس شورای اسالمی و
شورای نگهبان به اتمام برسد
و زمانی که به مجمع تش��خیص مصلحت ارجاع
ش��د ،مجمع نظر خود را اعالم خواهد کرد .البته
درب��اره بخشهایی از این پرون��ده هیات نظارت
نظر خود را به مجلس اعالم کرده اس��ت .آیتاهلل
محس��ن مجتهد شبس��تری در گفتوگو با مهر
افزود :درباره مساله پولشویی و کمک به جبهههای
رهاییبخش ابهام وجود دارد ،همچنین پیرامون
کلمه «تروریس��م» ابهام وج��ود دارد؛ منظور از
تروریس��م چیس��ت و آیا از نظر آنها سپاه شامل
تروریستها میشود؟ یا اینکه حزباهلل هم جزو
گروههای تروریس��تی محسوب میشود یا خیر؟
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام همچنین
تاکید کرد :بخش پالرمو و مبارزه با پولش��ویی و
اصل ملحق ش��دن به کنوانسیون  FATFمحل
بحث و مناقشه اس��ت که انشاءاهلل بعد از ارجاع
کامل آن به مجمع تش��خیص مورد بررسی قرار
گرفته و نتیجه نهایی مجمع اعالم خواهد شد.

آمریکا رو به افول است

فرمانده کل س��پاه پاسداران با
اش��اره به اینکه قدرت آمریکا
رو به زوال و افول است ،عنوان
ک��رد :دس��تاوردهای ب��زرگ
امروز فقط از زبان مس��ؤوالن
جمهوری اس�لامی بی��ان نمیش��ود ،بلکه خود
دشمنان به این دستاوردها اذعان دارند و از فشار،
مبارزه و تهدید ناامید شدهاند .سردار محمدعلی
جعفری روز گذشته در اجالسیه نهایی کنگره ملی
 2هزار شهید استان خراسان جنوبی با بیان اینکه
دشمنان در روزنامههای مختلف خود مینویسند
آرزوهای ترامپ دستنیافتنی است و حتی ممکن
است ایران انتقام بگیرد ،اظهار داشت :خواستههای
ترام��پ آرزوهایی اس��ت که مطلق��ا قابل تحقق
نیست .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
همیشه با شکستهای آمریکا مواجه بودیم ،بیان
کرد :مقاومت حزباهلل لبنان ،مردم غزه ،س��وریه،
عراق و یمن در برابر جنایتها و جنگطلبیهای
استکبار جهانی مدیون ایستادگی و مقاومت ملت
بزرگ و خون ش��هیدان ایران است .وی ادامه داد:
دشمنان ناامنیهایی که در ایران ایجاد کردند برای
ضرب��ه زدن به نظام بوده ام��ا با یک ملت مومن،
آگاه ،بصیر ،زیرک و دیندار مواجه شده و شکست
خوردهاند.

جنگهای آینده
شبکهمحور خواهد بود

دس��تیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا
در بازدی��د از منطقه دوم نی��روی دریایی ارتش
در جاس��ک ،خطاب به فرماندهان نیروی دریایی
ارتش و سپاه گفت :جنگهای احتمالی آینده در
سطح راهبردی ،هیبریدی (ترکیبی) خواهد بود،
یعنی تمام مؤلفههای سیاسی ،نظامی ،فرهنگی،
س��ایبری ،اقتصادی ،اجتماع��ی ،توانمندیهای
تبلیغاتی و رس��انهای علیه کش��ور مقابل به کار
گرفته خواهد ش��د .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سرلش��کر س��یدیحیی صفوی در تحلیل
سطح عملیاتی جنگهای احتمالی آینده افزود:
در س��طح عملیات��ی ،ماهیت جنگه��ای آینده
دریاپایه و هواپایه ،پرش��دت و کوتاهمدت خواهد
ب��ود و از س�لاح ،تجهیزات و تکنولوژی بس��یار
پیش��رفته اس��تفاده خواهد ش��د .فرمانده عالی
دوران دفاعمقدس ادامه داد :در س��طح تاکتیکی
جنگهای آینده ش��بکهمحور خواهد بود و تمام
نیروهای چندگانه از باالترین س��طح تا س��طح
رزمنده به صورت شبکه با هم در ارتباط هستند و
این ارتباط با استفاده از ماهوارهها برقرار میشود.

چهارشنبه  21آذر 1397

رهبر انقالب در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان خراسانجنوبی:

دشمن در تهاجم به معنویات شکست میخورد
گ�روه سیاس�ی :بیان��ات رهبر حکیم
انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران
کنگره شهدای استان خراسانجنوبی
که  ۱۴آبان  ۹۷برگزار شده بود ،صبح
دیروز (سهش��نبه  )97/9/20در محل
برگ��زاری این همایش در حس��ینیه
جماران بیرجند منتشر شد.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
دفتر مقام معظم رهبری ،متن بیانات
معظمله به شرح ذیل است:
بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم

یکی از بهترین کارها و شریفترین
کاره��ا بهخص��وص در روزگار م��ا،
بزرگداشت شهدا است؛ بهخصوص در
بعضی از مناطق -که گرایش عمومی
مردم به سمت مسائل دینی و انقالبی
اس��ت -این کار ،رونق و شکوه بیشتر
و بهتری میگیرد؛ اس��تان ش��ما از
این قبیل اس��ت بحمداهلل .بنده البته
با بیرجن��د و آن اس��تان مؤمنخیز
و عالمخی��ز از قدیم آش��نا هس��تم؛
استان خراسانجنوبی اینجور بوده؛
هم مردم مؤمن��ی در آن اس��تان بودهاند -چه در
خود بیرجند ،چه در قائن و چه در بقی ه ش��هرهای
استان -هم علمای برجست ه و بزرگی در این استان
بودهاند که حاال در زمان ما و آنچه خود ما از نزدیک
دیدهایم ،مرح��وم آقای تهامی ،مرحوم آقای آیتی،
مرحوم آقای عارفی ،این س��ه نفر مالی بزرگ که
 2نفر از اینها تحصیلکردههای نجف بودند .مرحوم
آقای آیتی شاگرد مرحوم آقاضیاء بود؛ مرحوم آقای
تهامی ش��اگرد آقای نائینی ب��ود؛ آقای عارفی هم
شاگرد مرحوم حاج شیخ [عبدالکریم حائری] در قم
بود ،از فضالی قم بود.
دی��نداری مردم را هم آنجا دیده بودیم .س��ال
 ۴۲ک��ه هیچ خب��ری در آنجا از مس��ائل نهضت
وجود نداش��ت ،بنده آمدم آنجا و مسائل نهضت را
واکنش فرمانده نیروی هوافضای س��پاه
میگوی��د ایران در طول س��ال
بیش از  50آزمایش موش��کی انج��ام میدهد و
آزمایش اخیر که واکنش شدید آمریکا و اروپا را به
دنبال داشت ،یک آزمایش مهم بوده است.
به گزارش «وطن ام��روز» ،طی  2هفته اخیر
مقامات دولت آمریکا و پس از آنها مقامات برخی
کش��ورهای اروپایی از ایران ب��ه خاطر انجام یک
آزمایش موش��کی جدید انتقاد کردن��د 10 .آذر
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا که نخستین بار
او از آزمایش جدید موشکی ایران خبر داد؛ ضمن
حمله ب��ه ایران به خاطر این آزمایش موش��کی،
مدعی ش��د این اقدام ته��ران برخالف قطعنامه
 2231بوده است .فرانسه نیز از جمله کشورهایی
بود که مدعی ش��د اقدام ای��ران خالف قطعنامه
 2231بوده اس��ت .در ایران اما سخنگوی وزارت
امور خارجه این انتقادات را غیرقابل قبول دانست
و تصری��ح کرد قطعنامه  2231الزامآور نبوده و به
هیچ عنوان ایران را از آزمایش برنامه دفاع موشکی
خود منع نمیکند .از سوی دیگر مقامات ایران با
اش��اره به خروج آمریکا از برج��ام ،به مقامات این
کشور توصیه کردند درباره توافقات جانبی مربوط
به برجام اظهارنظر نکنند.
در ادامه این کشمکش ،به پیشنهاد فرانسه و
انگلیس جلسه شورای امنیت درباره این آزمایش
تشکیل شد؛  2کشوری که خودشان هم میدانند
بر اس��اس قطعنامه  ،2231برنامه دفاع موشکی

روی منبر مطرح کردم ،یک اس��تقبال و جوشش
درونیای از مردم مش��اهده شد که واقعاً تعجبآور
ب��ود! نش��اندهنده عالقهمندی اینها ب��ود .خب!
بحم��داهلل در دوران دفاعمقدس هم خیلی تالش
کردند ،کار کردند و  2هزار و اندی ش��هید؛ غیر از
جانبازه��ا و آزادگان و مفقوداالثره��ا و مانند اینها،
بی��ش از  2هزار نفر ،این اس��تان ش��هید داده؛ آن
شهدایی که مشخّ صند؛ و امیدواریم انشاءاهلل برکات
این شهدا شامل حال مردم استان و آینده استان و
روحی ه اس��تان بشود .امروز کشور ما به بزرگداشت
اینها احتیاج دارد .تهاجم دشمنان در سطح مسائل
معنوی ،بسیار خطیرتر و مشکلسازتر است از سطح
مسائل عادی و حمالت سخت و مانند اینها؛ و تالش
دشمن ،امروز این است .البته همچنانکه در زمینه

فشار سخت و جنگ س��خت ،دشمن ناکام مانده،
در اینج��ا هم ناکام مان��ده ،در اینجا هم بحمداهلل،
رویش انقالبی در کشور بهطور محسوسی مشاهده
میش��ود ،لکن این به تالش احتی��اج دارد؛ این با
تالش ،اینجور شده و اگر تالش بود ،این رویشها
ادام��ه پیدا خواهد ک��رد و پیش خواه��د رفت؛ و
انشاءاهلل پیش خواهد رفت ،در این تردیدی نیست.
لذا تش��کیل این جلس��ات و بزرگداشت شهیدان
خیلی باارزش و خیلی بااهمیت اس��ت و شما این
کار را دنبال کنید؛ این کنگره بزرگداشت شهیدان
را هرچه میتوانید ،باکیفیت برگزار کنید؛ شرح حال
این ش��هدا را بنویسید .ما میبینیم که یک شهید
گمنام ،یک شهیدی که نه سردار بوده ،نه فرمانده
بوده ،نه شخصیت معروفی بوده ،وقتی شرح حالش

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به سر و صدای آمریکا و اروپا
درباره آزمایش موشکی اخیر ایران:

شلیک مهمی بود

ایران نهتنها محدود نمیش��ود ،بلکه آزمایش��ات
موش��کی ایران را نیز لغو نمیکند .در نهایت روز
سهش��نبه  13آذر نشست ش��ورای امنیت درباره
آزمایش موشکی اخیر پشت درهای بسته برگزار
شد و بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت.
محمدج��واد ظری��ف ،وزیر ام��ور خارجه نیز
در واکنش به این جلس��ه ش��ورای امنیت ،درباره
اظهارات اخیر آمریکاییها پیرامون برنامه موشکی
ایران گفت :آمریکاییها در دولت گذشته و فعلی
اعتراف کردن��د نه برجام و ن��ه قطعنامه ،۲۲۳۱
فعالیت ایران را در زمینه موشکی ممنوع نمیکند
و هم خانم وندی ش��رمن در جلسه سنای آمریکا
در مذاکرات این حرف را زد هم آقای برایان هوک
 2م��اه پیش ای��ن مطلب را گفت .موش��کهای

جمهوری اسالمی با توجه به اینکه نقطهزن است
فقط برای س�لاح متعارف طراحی ش��ده اس��ت.
ظریف خاطرنش��ان کرد :با توجه به اینکه آمریکا
ناق��ض برجام و قطعنامه ش��ورای امنیت اس��ت
ناچار است برای خود پوششی دست و پا کند اما
همانطور که دیدیم ،دیروز شورای امنیت حاضر
نش��د این ادعای بیجا را بررسی کند .با این حال
ام��ا همصدایی اروپا با آمری��کا در این موضوع ،باز
هم نش��ان داد  2سوی آتالنتیک برخالف مواضع
ظاهری خود ،ائتالفی ناگسستنی علیه ایران دارند.
دیروز اما س��ردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده
نیروی هوافضای سپاه پاس��داران با تایید اینکه
ایران اخیرا یک آزمایش موش��کی انج��ام داده،
تصریح کرد آزمایشهای موشکی ایران در طول

نوشته میش��ود و میآید در اختیار
افکار عمومی ،دلها را در موارد زیادی
ی درست
منقلب میکند؛ [البته] وقت 
و با رعایت جوانب گوناگون ،این شرح
حالها نوشته بشود؛ این کار را بکنید.
خ��ب! 30س��ال از پای��ان جنگ
گذشته لکن قضایای مهم دفاعمقدس
تمامشدنی نیست ،روزبهروز اینها رو
به پیشرفت است .شهدای عزیز ما در
زمانی که زنده بودند ،دفاع کردند؛ با
جان خودشان رفتند میدان؛ امروز با
هویت خودشان ،با معنویت خودشان
دارند از هویت کشور دفاع میکنند،
از اس�لام دارند دف��اع میکنند؛ این
خیلی چیز مهمی است .سراغ پدرها
و مادرها بروید .حاال متأسفانه بسیاری
از پ��دران و مادران ش��هیدان از دنیا
رفتهاند لکن سراغ آنهایی که هستند-
پدرانش��ان ،مادرانشان ،آنهایی که
همسر داشتند ،همسرانشان -بروید،
بپرس��ید ،بخواهید ش��رح حال این
شهدای عزیز را و آنها را ثبت کنید؛ و
سعی کنید باکیفیت از آب [درآورید]؛ حاال کمیات
قابل توجه اس��ت لکن مهمتر از کمیات ،کیفیات
است که آنها را بایستی انشاءاهلل مالحظه کنید.
بههرحال ما س�لام صمیمان��ه و درود حقیقی
خودمان را به ش��هیدان عزیز و خانوادههای ش��هدا
عرض میکنیم -ش��هدای اس��تان خراسانجنوبی،
بیرجند و بقی ه ش��هرها -و ب��ه مردم آن منطقه هم
س�لام میرس��انیم .جناب آقای عبادی سالم ما را
به مردم بیرجند و مردم خراس��انجنوبی برسانند و
امیدواریم انشاءاهلل همیش��ه مشمول الطاف الهی
باش��ند و آقای اس��تاندار هم همانطور که گفتند،
انشاءاهلل به مشکالت مردم برسند و کارهای الزمی
را که در آنجا باید انجام بگیرد ،انشاءاهلل انجام بدهند.
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته

س��ال بین  40تا  50مورد است .فرمانده نیروی
هوافضای سپاه با تایید خبر تست موشکی اخیر
ش آمریکاییها نش��ان میدهد این
گف��ت :واکن 
تس��ت برای آنها بس��یار مهم بود که فریادشان
درآمد .سردار امیرعلی حاجیزاده در گفتوگو با
فارس ،اظهار داشت :ما تستهای موشکیمان را
انجام میدهیم و این کار اخیر هم تست مهمی
بود .سردار حاجیزاده درباره واکنش آمریکاییها
به این تست که از سوی مایک پمپئو ،وزیر خارجه
این کش��ور هم اعالم ش��د ،گفت :این واکنشها
نش��ان میدهد این موضوع برای آنها بسیار مهم
بود که فریادشان درآمد .وی با بیان اینکه 40-50
تست در سال انجام میدهیم ،تاکید کرد :اینکه
آمریکاییها نس��بت به برخی از این آزمایشها
واکنش نش��ان میدهند نش��اندهنده فشار به
آنهاس��ت .س��ردار حاجیزاده البته به اس��م این
موشک اشارهای نکرد.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه نیز دیروز
درباره تس��ت اخیر موشکی به تسنیم گفت :بنده
بهعنوان وزی��ر امور خارجه میتوان��م اعالم کنم
موضوع موش��ک هیچگاه مورد مذاکره نبوده و در
قطعنام��ه  2231هم درب��اره ممنوعیت آن برای
جمهوری اس�لامی ای��ران چیزی م��ورد تأیید و
تصویب قرار نگرفته است .وی افزود :اساساً دکترین
دفاعی ما مبتنی بر بازدارندگی و تدافعی است ،نه
تهاجمی و این مساله را جمهوری اسالمی ایران در
طول تاریخ خود ثابت کرده است.

در نشست هماهنگی سران قوا

نکات مورد نظر رهبر انقالب
برای اصالح بودجه  ۹۸بررسی شد

رئیسجمه��ور دی��روز پ��س از نشس��ت
هماهنگی سران قوا گفت :در جلسه امروز نکات
مورد نظر رهبر انقالب برای اصالح بودجه ۹۸
بررسی شد .به گزارش تسنیم ،حسن روحانی
بعد از نشست مشترک سران قوا که صبح دیروز
برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در
زمینه اقتصاد در هفتههای گذشته چارچوبی را
تعیین کردیم بهنحوی که بودجه سال آینده را
دربرمیگرفت.
وی افزود :مقام معظ��م رهبری رهنمودی
در این زمینه داشتند که بر مبنای این رهنمود
امروز جلسه داش��تیم که چگونه این سیاست
را عملیاتی و اجرایی کنیم و جلس��ات دیگری
هم خواهیم داشت تا نکات مدنظر مقام معظم
رهبری را نهایی کنیم .ممکن است اصالحاتی بر
مبنای این نظر در بودجه انجام شود.
روحانی خاطرنش��ان کرد :با چارچوبی که
تهیه شده ،ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور
بازمیگردد و راهحل مطمئنی برای درآمدهای
ارزی ب ه وجود آمده اس��ت .بخشی از جلسه ما
درباره شرایط فروش نفت بود.
وی ادام��ه داد :آمریکا میخواس��ت جلوی
ص��ادرات نفت ما را بگیرد ول��ی صادرات نفت
م��ا بع��د از  13آبان بهت��ر از قبل ای��ن تاریخ
شده اس��ت .گزارش وزارت نفت امیدوارکننده
ب��ود .آمریکاییها در زمینه نفت ناموفق بودند.
همچنین آنها در اجالس اوپک نیز ناموفق بودند
و جمهوری اسالمی ایران موفقیت بهدست آورد.
در روند فروش نفت بهمیزان قبل پیش خواهیم
رفت.

اعتراض ایران
به سفیر گرجستان در تهران

به دنبال برخورد نامناسب ماموران مرزی با
برخی ایرانیان در گرجستان ،مدیر کل اوراسیای
وزارت امور خارج��ه مراتب اعتراض ایران را به
سفیر گرجستان در تهران اعالم کرد.
به گزارش مهر« ،یوس��ب چاخواش��ویلی»
س��فیر گرجس��تان در تهران روز گذش��ته با
باقریمقدم ،دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای
وزارت ام��ور خارج��ه دی��دار و توضیحاتی در
خصوص آخری��ن وضعیت برخ��ورد ماموران
مرزی گرجستان با برخی متقاضیان سفر به آن
کشور ارائه کرد.
در ای��ن دیدار ،مرات��ب گالیهمندی ایران و
اعتراض هموطنان از رفتارهای ناشایست برخی
ماموران مرزی گرجستان با اتباع ایرانی به سفیر
این کشور اعالم شد.
باقری مقدم با اش��اره به پیش��ینه و سوابق
دوس��تانه روابط  2کشور ،اینگونه برخوردهای
نامتعارف بعضی ماموران مرزی گرجس��تان و
افزایش میزان بازگرداندن اتباع ایرانی را مغایر با
روابط دوستانه فیمابین اعالم کرده و تداوم این
روند را آسیبزننده به روابط و ارتباطات خوب
مردم  2کشور دانست.
وی ضمن درخواس��ت اصالح روند کنونی،
رس��یدگی و برخورد قضایی با ماموران مرزی
خاطی گرجس��تان را الزامی دانس��ت .س��فیر
گرجس��تان در تهران نیز ضمن اظهار تاسف از
برخی برخوردهای انجام شده ،گزارشی از وقایع
پیشآمده ارائه و قول داد شخصا به تفلیس سفر
و موارد را پیگیری و نتیجه را اعالم کند.

دختر خیابان انقالب
از پارلمان کانادا سر درآورد

خواست ایران ،وجود عراقی آزاد
باثبات و قدرتمند است

س��فیر ایران در عراق ،در پیامی فرا رس��یدن
نخستینس��الروز پیروزی دولت و ملت عراق بر
گروه تروریستی داعش را تبریک گفت .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،ایرج مس��جدی طی
پیامی سالگرد پیروزی دولت و ملت عراق بر گروه
تکفیری -تروریس��تی داعش را تبریک گفت .در
بخشی از این پیام آمده است :فرا رسیدن سالروز
پی��روزی دولت و ملت برادر و دوس��ت جمهوری
اسالمی بر شجره خبیثه داعش و آزادی سرزمین
مقدس ع��راق از لوث وجود این گروه تکفیری را
به ملت ،دولت ،نیروهای مس��لح ،اع��م از ارتش،
پلیس اتحادیه ،حشدالش��عبی قهرمان و عشایر
غیور عراق تبریک و تهنی��ت عرض میکنم .در
این پیام همچنین تاکید شده است :وجود عراقی
آزاد ،باثبات و قدرتمند خواست مسؤوالن و مردم
جمهوری اس�لامی ایران و مای��ه مباهات جهان
اس�لام اس��ت .همراه با ابراز بهترین شادباشها،
افتخار دارم آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای
همراهی و همکاری با دولت و مردم شریف عراق
در دوران بازسازی را اعالم کنم.

اخبار

پیکرهای مطهر  ۷۲شهید دوران دفاعمقدس وارد کشور شد
گروه سیاس�ی :پیکرهای مطهر  ۷۲شهید دوران
دفاعمقدس روز گذش��ته طی مراسمی با حضور
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودان و بسیجیان
اهل سنت وارد کشور شد.
به گزارش «وطن امروز» ،پیکرهای مطهر ۷۲
ش��هید دوران دفاعمقدس در مناطق عملیاتی
جنوب عراق و استانهای میسان و بصره توسط
اعضای کمیته جستوجوی مفقودان ستاد کل
نیروهای مسلح تفحص شده .این شهدا مربوط
ب��ه عملیاتهای رمضان ،مح��رم ،کربالی  ۵و

تک دش��من در شلمچه هستند که متعلق به
لشکر  ۱۴امام حسین(ع) ،لشکر  ۸نجف ،لشکر
 ۱۹فجر ،لش��کر  ۲۷محمد رس��ولاهلل(ص)،
لش��کر  ۱۰سیدالشهدا(ع) ،یگانهایی از ارتش
جمهوری اسالمی و مجاهدین عراقی در لشکر
بدر هستند.
از جمله نکات قابل توجه در این مراسم حضور
تعدادی از بس��یجیان اهلس��نت برای استقبال
از ای��ن ش��هدای واالمق��ام بود ک��ه از «گچین»
بندرعباس به شلمچه آمده بودند.

■■پیکرهای  4شهید عراقی در میان شهدای ایرانی

سردار سرتیپ پاسدار «سیدمحمد باقرزاده»
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودان ستاد کل
نیروهای مسلح ،روز گذشته در حاشیه استقبال
از  ۷۲شهید تازه تفحص شده در مرز شلمچه ،در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :پیکرهای  4شهید
عراقی در میان ش��هدای ایرانی وجود دارد که در
لشکر «بدر» بودند و در عملیات «کربالی  »5به
درجه رفیع شهادت نائل شدند.
فرمانده کمیته جس��توجوی مفقودان ستاد

کل نیروهای مسلح با اشاره به محل تفحص پیکر
شهدا گفت :پیکرهای شهدا در جزیره «عجراویه»
که نزدیکترین نقطه به «بصره» اس��ت؛ تفحص
ش��د .وی ادامه داد :پیکرهای شهدای عراقی قرار
است بعد از اعزام به مشهد مقدس به عراق منتقل
و در «نجف» و «کربال» تدفین شود.
س��ردار باقرزاده خاطرنش��ان کرد :پیکرهای
مطهر  ۴۶شهید تازه تفحص شده نیز هفته آینده
از مرز «مهران» وارد ایران شده و با استقبال مردم
این خطه تشییع و تدفین میشود.

«شاپرک شجریزاده» ،یکی از دخترانی که
در پروژه «چهارشنبههای سفید» برای مقابله
با حجاب ش��رکت کرده بود ،بع��د از مدتی به
خارج از کشور رفته و حاال سر از پارلمان کانادا
درآورده است.
ب��ه گ��زارش مش��رق ،وی در کنفران��س
مطبوعات��ی در پارلمان کانادا ش��رکت کرده و
به بهانه حقوقبشر خواستار تحریم مردم ایران
شده است.
شاپرک شجریزاده حدود یک سال پیش
با پروژه دختران خیابان انقالب مسیح علینژاد،
سوژه رسانههای معاند و ضد انقالب شد .او که
اس��فند  96به علت کش��ف حجاب در خیابان
انقالب بازداش��ت شده بود ،بعد از یک هفته به
قید وثیقه آزاد ش��د و تیرماه سال جاری ایران
را ترک کرد.

