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اخبار

تحقق گام دوم انقالب نیازمند جهاد
جوانان است

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران
تحق��ق گام دوم انق�لاب را
نیازمن��د جه��اد و کوش��ش
جوانان ک��ه مخاطبان اصلی
این بیانیه هس��تند ،دانست.
آیتاهلل «محمد امامیکاشانی» با اشاره به بیانیه
گام دوم انقالب گفت :مخاطب اصلی این بیانیه
امت اس�لام و جوانان ایرانی هستند که باید با
جهاد و کوش��ش خود در انجام بند به بند این
بیانیه در  40سال بعدی تالش کنند .وی افزود:
یکی از بندهای این بیانیه در رابطه با معنویت
و اخ�لاق اس��ت .امت اس�لام و مل��ت ایران و
بهخصوص جوانان مخاطب این بیانیه هستند و
باید جهاد و کوشش خود را برای تحقق گام دوم
انجام دهند .امامیکاشانی تاکید کرد :مشکالت
اقتصادی کش��ور باید در داخل و با استفاده از
ظرفیتهای تولیدی ایجاد ش��ده در ایران حل
شود ،ضمن اینکه باید با احتکار ،دزدی ،فساد
و گرانفروشی نیز مقابله کرد.
سعید جلیلی در سخنرانی پیش از خطبههای
نماز جمعه درباره گام دوم انقالب:

راه پرافتخاری را پیمودهایم

س��عید جلیلی ،عضو مجمع
تش��خیص مصلح��ت نظام،
پیش از خطبههای نماز جمعه
روز  ۲۴اس��فند تهران به بیان
سخنانی با موضوع الزامات گام
دوم انقالب پرداخت .وی با اشاره به آغاز گام دوم
انقالب اسالمی گفت :دشمنان میبینند که در
این  40س��ال اجابت دعوت خدا و رس��ول ،چه
نتیجهای برای ملت ایران داشته است .نتیجه این
شده که ملتی با قدرت و اقتدار حرکتی را شروع
کرده و امروز با افتخار ،گام دوم و  40س��ال دوم
را میخواهد شروع کند .به گزارش فارس ،جلیلی
ادامه داد :نکته مهمی که امروز زیاد از آن پرسش
میشود این است که برای آینده چه باید کرد و
چه حرکتی را باید انجام داد؟ اینکه رهبر ّ
معظم
انقالب در یک بیانیه تفصیلی برای ملّت ما ،گام
دوم انقالب را تشریح میفرمایند و افق آینده را
نشان میدهند ،یک نکته بسیار مهم آن این است
که امروز من و ش��ما و هر یک از آحاد ملت باید
نس��بت خود را با گام دوم تعریف کنیم .قبل از
اینکه هر کدام برای دیگری بخواهیم وظیفهای
تعریف کنیم ،س��وال مهم این است که در گام
دوم ،خود ما چه وظیفهای داریم و در این حرکت
چه نقش��ی باید ایفا کنیم و چه تأثیرگذاریای
میخواهیم داش��ته باشیم .جلیلی با بیان اینکه
در گام دوم قرار نیست انقالب به حداقلها اکتفا
کند ،تصریح کرد :اقتضای انقالب و تفکر انقالبی
این است که به قلهها نگاه کند .اینکه رهبر معظم
انق�لاب صحبت از جه��ش و ارتقا به آن جایگاه
شایسته و قلهها میکنند ،برای همین است؛ ما
راه پرافتخ��اری را پیمودهای��م و حرکت بزرگی
انجام دادهایم اما به حداقلها راضی نمیش��ویم.
وی خاطرنش��ان کرد :آژان��س بینالمللی انرژی
اتم��ی  ۱۴بار اعالم کرده که ایران تمام تعهدات
خود در برجام را انجام داده است .نتیجه چه شد؟
نتیجه این شد که آمریکا کال از برجام خارج شد.
اروپا که ادعای حمایت از حقوق بینالملل دارد،
با گذشت بیش از  ۱۰ماه هنوز حاضر نشده اقدام
عملی انجام دهد و حتی در موضع سیاسی حاضر
نمیشود بگوید رفتار آمریکا نقض برجام است و
آن را محکوم کند و حداکثر اظهار تأسف میکند.
آیا با کسانی که اینطور رفتار میکنند ،میتوانیم
بگوییم گفتوگوها را به امید حل مشکالت ادامه
دهیم؟! جلیلی با بیان اینکه اکثر صاحبنظران
بی��ان میکنند نزدیک به  80درصد مش��کالت
ناش��ی از برخی س��وءمدیریتها و سوءتدبیرها
و مشکالت دس��تگاههای اجرایی -اداری است،
تصریح کرد :این نگاه ،یک نوع راهحل را در برابر
ما قرار میده��د .وی ادامه داد :عمده  20درصد
باقیمانده مشکالت به تحریمهای ثانویه آمریکا
و کارهایی که این کشور یکجانبه انجام میدهد
بازمیگ��ردد و بخش��ی اندکی مربوط به س��ایر
مسائل است .اگر این توصیف صحیح را نداشته
باش��یم ،در راهح��ل هم دچار خطا میش��ویم.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره
به جلسات خود با صاحبان  ۲۰صنف و صنعت،
گفت :اکثر صاحبنظران و فعاالن میگویند 80
درصد مشکالت ما داخلی است و به موضوعاتی
چون گمرک ،مالیات و بیم��ه برمیگردد و اگر
مش��کالت ما حل ش��ود بس��یاری از کارها را با
مشارکت مردم با قوت انجام میدهیم.

مراسم چهلمین روز درگذشت
محمدنبی حبیبی برگزار شد

مراسم چهلمین روز درگذشت محمدنبی
حبیبی ،دبیرکل فقید حزب موتلفه اس�لامی
برگزار شد .به گزارش فارس ،مراسم چهلمین
روز درگذش��ت دبی��رکل فقید ح��زب موتلفه
اسالمی عصر روز پنجشنبه با حضور تنی چند
از شخصیتهای سیاس��ی در مسجد فخرآباد
تهران برگزار شد.
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جنگ دیپلماتیک انگلیس با ایران به بهانه نازنین زاغری ،احضار سفیر ایران در نروژ به بهانه نسرین ستوده
طرح کنگره آمریکا برای صدور قطعنامه علیه ایران به بهانه لوینسون ،اعالم دولت هلند برای نظارت بر دانشجویان ایرانی و...

به داد دیپلماسی برسید

گروه سیاس�ی :رویکرد انفعالی دس��تگاه سیاس��ت
خارجی دول��ت که پیش از ای��ن در قضایایی چون
برج��ام و مذاکرات اروپایی ،هزینهه��ای زیادی را به
کش��ور تحمیل کرد ،اکنون و با ت��داوم آن میرود تا
جبههه��ای جدیدی از هجمه غرب علیه کش��ور را
بگش��اید .به گزارش «وطنام��روز» ،یک هفته پس
از تصمیم کمس��ابقه دولت انگلیس مبنی بر اعطای
مصونی��ت دیپلماتیک به نازنین زاغری ،جاس��وس
دوتابعیت��ی که از س��ال  95در زندان بس��ر میبرد،
چهارش��نبه هفته گذش��ته نی��ز ن��روژ در اقدامی
مداخلهجویانه ،در اعتراض به حکم صادرش��ده برای
یک مج��رم محکومش��ده در ایران ،س��فیر ایران را
احضار کرد .همزمان نمایندگان کنگره آمریکا نیز با
معرفی  2قطعنامه ضدایرانی دیگر قصد دارند تهران
را به دلی��ل ادعاها پیرامون «باب لوینس��ون» ،یک
مأمور بازنشس��ته افبیآی که ادعا میشود در ایران
ناپدید شده تحت فشار قرار دهند .هر چند اقدامات
مداخلهجویانه آمریکا و کشورهای اروپایی بیسابقه
نیس��ت و بویژه در سالهای اخیر در موارد متعددی
شاهد این قبیل تحرکات بودهایم اما به نظر میرسد
پروژهای که از چندی پیش توسط دولت انگلیس و به
بهانه حمایت از یک جاسوس دوتابعیتی کلید خورد،
اکنون در حال اپیدمی شدن است و سایر کشورها نیز
در سایه انفعال وزارت امور خارجه مشغول فضاسازی
و فشار به ایران به بهانههای واهی و ادعایی هستند.
نازنین زاغری که دولت انگلیس هفته گذشته به وی
مصونی��ت دیپلماتیک اعطا کرد به گفته دادس��تان
تهران ،دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در
سیستم آن کشور فعالیت میکرده است .همچنین
سپاه ثاراهلل کرمان  ۲۶خرداد سال  ۲( ۹۵ماه بعد از
دستگیری) طی اطالعیهای درباره دستگیری زاغری،
از وی بهعنوان یکی از سرش��بکههای اصلی وابسته
به بیگانگان که مأموریتهای مختلفی در راس��تای
تحقق اهداف ش��وم دش��منان نظام انجام داده بود،
ی��اد کرد و در این ب��اره توضیح داد« :وی با عضویت
در شرکتها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای
پروژههای رس��انهای و س��ایبری با موضوع براندازی
نرم نظام مقدس جمهوری اسالمی مشارکت داشته
است .نامبرده یکی از سرشبکههای اصلی مؤسسات
معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویسهای
رسانهای و جاسوسی دولتهای بیگانه فعالیتهای
مجرمانه خود را طی س��الیان گذش��ته انج��ام داده
اس��ت» .با همه اینها وزارت امور خارجه در واکنش
به این اقدام مداخلهجویانه و کمسابقه انگلیس ،صرفا
به یک موضعگیری س��خنگوی این دستگاه بسنده
کرد .بهرام قاس��می ،این اقدام دولت انگلیس را فاقد
حس��ننیت خواند و اعالم کرد که در زمان مقتضی
در این باره پاسخ خواهیم داد .به نظر میرسد همین
واکنش ضعیف دستگاه محمدجواد ظریف به اقدام
انگلیس��یها که ب��ه اذعان وزیر خارجه این کش��ور
نیز کمسابقه بوده اس��ت ،موجب جری شدن دیگر
کشورهای غربی علیه ایران شده است؛ چنانکه هفته
گذشته نروژ در اقدامی مداخلهجویانه ،در اعتراض به
حکم صادرشده برای یک مجرم محکومشده ،سفیر
ایران را احضار ک��رد .یک روزنامه نروژی در این باره
خبر داد که وزارت خارجه این کشور «محمدحسن
حبیباهلل» سفیر ایران را در اعتراض به حکم قضایی
صادر شده برای «نسرین ستوده» احضار کرده است.
احضار س��فیر ایران به خاط��ر اعتراض به حکم یک
مجرم امنیتی آن هم از س��وی کشور کوچکی چون
نروژ نش��ان میدهد اعتبار دستگاه سیاست خارجی
دول��ت روحانی تا چ��ه میزان کاهش یافته اس��ت،
ضمن اینکه با وجود گذش��ت چند روز ،وزارت امور
خارجه هنوز به این اقدام نروژ واکنش نش��ان نداده
است .همچنین مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا در
توئیتی با انتقاد از انتصاب ایران به عضویت کمیسیون
حقوق زنان و با اشاره به پرونده نسرین ستوده اظهار
کرد که ایاالت متحده از جنگ برای حقوق بشر کنار
نمیکشد .در همین حال «محمد مقیسه» رئیس

ای��ران ب��ا برگ��زاری «رزمایش
دفاعی
الی بیتالمقدس »1نش��ان داد
بزرگترینناوگانپهپادبمبافکنتهاجمیمنطقه
را در اختیار دارد .در این رزمایش دهها فروند پهپاد
به صورت همزمان به کارگیری شد .نکته برجسته
این رزمایش ،استفاده همزمان از  50فروند پهپاد
 RQ170ایرانی بود.
ب��ه گزارش« وطن امروز» ،ایران  7س��ال قبل
یعن��ی  13آذر  1390اعالم کرد یک فروند پهپاد
فوقپیش��رفته  RQ170آمریکایی را که به عمق
بی��ش از  200کیلومتری خاک ایران تجاوز کرده
بود ،به دام انداخته اس��ت .این ماجرا باعث ش��د
مدته��ا موضوع می��زان ت��وان راداری نیروهای
دفاعی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه محافل
نظام��ی دنیا ق��رار گیرد .ایران  3س��ال پس از به
دام انداختن این پهپاد فوقپیش��رفته آمریکایی،
اعالم کرد نمونههای بومی آن را س��اخته اس��ت.
حاال در رزمایش پهپادی بزرگ س��پاه در منطقه
خلیجفارس 50 ،فروند از این پهپاد بومی به صورت
همزمان در کنار سایر پهپادها به کار گرفته شد.

ش��عبه  ۲۸دادگاه انقالب ته��ران هفته پیش گفت:
نسرین ستوده به دلیل اجتماع و تبانی علیه نظام به
 ۵س��ال و به دلیل توهین به مقام معظم رهبری به
 ۲س��ال حبس محکوم شده است .مقیسه تصریح
کرد :ستوده برخالف داشتن وکیل حاضر به تسلیم
به رای صادره نش��د و پرون��ده به دادگاه تجدید نظر
رفته است .طبق این گزارش« ،الرس نوردروم» سفیر
نروژ در ایران روز سهشنبه در توئیترش از محکومیت
نسرین س��توده به «دستکم  ۷سال حبس» انتقاد
کرده و مدعی شده بود که او به دلیل «دفاع از حقوق
بشر» دس��تگیر و زندانی شده اس��ت! ورود نروژ به
پرونده ستوده و احضار سفیر ایران بهخاطر حکم این
مجرم ،در حالی اتفاق میافتد که این کشور هیچگونه
ارتباطی به این پرونده ندارد ،زیرا ستوده تابعیت این
کشور را نداشته است .از این رو به نظر میرسد نروژ
با طرح این موضوع صرفا نقش تعریف ش��ده خود را
در پروژه فشار حقوق بشری به ایران ایفا کرده است.
هجمههای سریالی کشورهای غربی علیه جمهوری
اسالمی طی یک هفته اخیر البته محدود به این دو
مورد نبوده و کنگره آمریکا نیز چند روز پیش به بهانه
یک ادعای ثابت نش��ده 2 ،قطعنامه ضدایرانی را در
دس��تور کار قرار داد .در این راستا نمایندگان کنگره
آمریکا با ارائه  2قطعنامه ضدایرانی دیگر قصد دارند
تهران را به دلیل ادعاها پیرامون «باب لوینسون» ،یک
مأمور بازنشس��ته افبیآی که ادعا میشود در ایران
ناپدید شده تحت فشار قرار دهند .آمریکاییها مدعی
هستند لوینسون بیش از یک دهه قبل در هتلی در
جزیره کیش ربوده شد و از آن زمان به بعد خبری از
او در دست نیست .ایران اما بارها ادعاها درباره دست
داشتن در موضوع ناپدید شدن لوینسون را رد کرده
است.
■■دسته گل جدید دستگاه ظریف

مجموعه این اقدامات پیدرپی کشورهای غربی
حاکی از گش��وده شدن یک جبهه جدید عملیات
روانی و فش��ار علیه ایران است؛ موضوعی که نقش
و تاثیر رویک��رد منفعالنه وزارت ام��ور خارجه در
ایجاد و گسترش آن را نمیتوان انکار کرد .در واقع
دس��تگاه محمدجواد ظریف در ماج��رای اقدامات
مداخلهجویانه انگلیس ب��ه بهانه نازنین زاغری که
دقیقا از روز دس��تگیری وی در تهران ش��روع شد،
به قدری ضعیف عمل کرده اس��ت که موجب شد
دیگر کشورهای غربی نیز بهانههای حقوق بشری
را بس��تری مناسب برای هجمه به ایران در دستور
کار ق��رار دهند .عالوه بر ای��ن ،وزارت امور خارجه
دولت روحانی در موضوع حمایت و صیانت از اعتبار
دیپلماتهای ایرانی مستقر در اروپا نیز عملکردی
غیرقابل قبول داشت .به عنوان مثال اسداهلل اسدی،
دیپلمات دارای مصونیت ایرانی مستقر در اتریش
از ح��دود  9ماه پیش به بهانهه��ای واهی و بدون
هیچگونه سندی مبنی بر تخلفش ،از سوی آلمان
بازداشت و سپس به بلژیک منتقل و زندانی شد تا
بر خالف همه قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی،
مصونیت دیپلماتیک او زیر پا گذاشته شود .مجموع
این رفتارها ،شرایطی را بهوجود آورد که طرف غربی
از هرگونه اقدامات قانونی و غیرقانونی برای فشار بر
ایران و آزادی مهرههای وابستهاش استفاده میکند
اما دس��تگاه سیاس��ت خارجی دولت از استیفای
حقوق اولیه و بدیهی دیپلماتهای دارای مصونیت
خود هم ناتوان است .اعطای مصونیت دیپلماتیک
انگلیس به یک جاسوس دوتابعیتی یا احضار سفرای
ایران توس��ط برخی کشورها به دلیل صدور احکام
قضایی در ایران را باید در همین چارچوب فهم کرد.
■■گرای عجیب ظریف به غرب

ع�لاوه بر کمکاری وزارت امور خارجه در صیانت
از حقوق دیپلماتهای ایرانی ،کارشناسان امنیتی و
بینالمللی معتقدند رفتار غیرملی ظریف در ماجرای
اخ��راج  2مامور اطالعاتی هلندی از ایران در ترغیب
آمری��کا و اروپا برای تمرکز بر این بهانهها و تش��دید
فش��ارهای اروپا و آمریکا علیه ایران کامال موثر بوده

سخنرانی رهبر انقالب
روز اول فروردین

نماین��ده ولیفقی��ه در خراس��ان رضوی از
س��خنرانی ن��وروزی رهب��ر معظم انق�لاب در
بعدازظه��ر روز اول فروردین در حرم مطهر امام
هش��تم(ع) خب��ر داد .به گزارش مه��ر ،آیتاهلل
س��یداحمد علمالهدی در حاشیه برگزاری نماز
جمعه مشهد با تبریک ایام سال جدید از ساکنان
خراسانرضوی و زائران بارگاه منور رضوی برای
حضور در س��خنرانی رهبر معظم انقالب در روز
اول فروردی��ن دع��وت کرد .وی افزود :مراس��م
س��خنرانی رهبر معظم انقالب از ساعت  ۱۵روز
پنجش��نبه اول فروردین در حرم مطهر رضوی
آغاز خواهد شد و مردم والیتمدار ایران اسالمی از
سخنان ایشان بهرهمند خواهند شد .امام جمعه
مشهد تصریح کرد :سخنرانی مقام معظم رهبری
در روز اول س��ال راهبردهای مردم و مس��ؤوالن
را برای یک سال فعالیت مشخص خواهد کرد.

ایران اقدام تروریستی
در نیوزیلند را محکوم کرد

نما
هلند دانشجویان ایرانی را تحت نظارت قرار میدهد!
دولت هلند اعالم کرد با هدف جلوگیری از دس�تیابی ایران به «فناوریهای حس�اس» ،دانش�جویان و
محققان ایرانی فعال در هلند را تحت نظارت شدیدتری قرار میدهد .به گزارش فارس ،دولت هلند روز
پنجشنبه در اقدامی تبعیضآمیز از افزایش محدودیت و نظارت اعمالشده بر دانشجویان ایرانی مشغول
به تحصیل در این کشور به بهانه مقابله با برنامه موشکی ایران خبر داد .در بیانیه هیأت دولت هلند که با
عنوان «افزایش نظارت بر دانشجویان و محققان کشورهای با ریسک باال» منتشر شده ،آمده است« :دولت
میخواهد دانشجویان و محققان دیگر کشورهای با ریسک باال را نیز با دقت بیشتری رصد کند .به دلیل
موارد اخیر و این واقعیت که دولت به شکلی فزاینده از برنامه در حال گسترش موشکهای بالستیک ایران
نگران است ،به تشدید نظارت بر دانشجویان و محققانی که ممکن است با برنامه موشکهای بالستیک
ایران ارتباطی داشته باشند ،اولویت میدهد».

است .ماجرا از این قرار است که بعد از اینکه دادستان
هلند و همچنی��ن وزارتخانههای کش��ور و خارجه
هلند اخیرا اعالم کردن��د در ماجرای قتل کالهی و
نیسی هیچ سندی علیه ایران ندارند و دیپلماتهای
ایرانی اخراجش��ده از هلند هم در این ماجراها هیچ
نقش��ی نداش��تند ،وزارت امور خارجه که از ابتدای
اخراج دیپلماتهای ایرانی منفعالنه عمل کرده بود
پس از این اعتراف هلندیها نیز انفعال خود را ادامه
داد و حاضر به اقدام متقابل نشد .در چنین شرایطی
نهادهای باالدس��تی به ماجرا ورود کردند و شورای
عالی امنیت ملی در راس��تای اصول عزت ،حکمت و
مصلحت و بر اساس قاعده بینالمللی عمل متقابل به
وزارت خارجه دستور داد  2مامور اطالعاتی هلند را
که در قالب و پوش��ش دیپلماتیک در سفارت هلند
اق��دام میکردن��د از ایران اخراج کند .ب��ا این حال،
ظریف در اقدام��ی حیرتانگیز درباره این اخراج که
علیالقاعده باید از س��وی وزارت امور خارجه صورت
گیرد ،گفت این اخراج تصمیم او نبوده و به وی ابالغ
شده اس��ت! ظریف درباره اقدام هلند در فراخواندن
س��فیرش از تهران و پشت صحنه این قضیه گفت:
این موضوع در دستور کار دستگاههای کشور بوده و
بر اساس تصمیمی که به وزارت امور خارجه ابالغ شد
ما  2نفر از دیپلماتهای هلند را در واکنش به اخراج
غیرقانونی دیپلماتهایمان اخراج کردیم .این پالس
عجیب ظریف البته از سوی اروپاییها با این تحلیل
دریافت ش��د که وزارت امور خارجه ظریف با اخراج
هلندیها و استفاده از اصل عمل متقابل مخالف بوده
و اگر نهاد باالدستی ورود نمیکرد ،انفعال وزارت امور
خارجه در قبال اروپاییها و بویژه هلند حتی پس از

بزرگترین رزمایش پهپادی سپاه با بهکارگیری همزمان دهها فروند پهپاد
از جمله  50فروند پهپاد  RQ170ایرانی در خلیجفارس برگزار شد

چشمهایی در آسمان

این برای نخستینبار در
کش��ور ما و نیز کش��ورهای
دیگر اس��ت که ای��ن تعداد
پهپ��اد همزم��ان در ی��ک
عملیات تهاجمی -رزمی ،در
فاصله بیش از هزار کیلومتر
دورت��ر از هدف ،همزم��ان پ��رواز و در یک زمان
مش��خص با حضور روی اه��داف از پیش تعیین
ش��ده آنها را با دقت باال مورد اصاب��ت قرار داده و
منهدم میکن��د .خبر این رزمایش بزرگ پهپادی
روز پنجشنبه هفته گذشته اعالم شد .بر اساس این
گزارش ،سرلشکر غالمعلی رشید ،فرمانده قرارگاه
مرکزی حضرت خاتماالنبیا(ص) در این رزمایش
گفت :دهها فروند هواپیمای بدون سرنشین نیروی
هوافضای سپاه با پرواز از کیلومترها دورتر از نقاط

اخبار
نماینده ولیفقیه در خراسانرضوی اعالم کرد

مختل��ف و هج��وم ب��ه یک
نقطه به عنوان پایگاه نمادین
دشمن ،اهداف خود را به طور
دقیق مورد اصاب��ت و انهدام
قرار دادند .س��ردار حس��ین
سالمی ،جانشین فرمانده کل
سپاه نیز با تحسین اقدام و اراده نیروی هوافضای
سپاه در قدرتنمایی در این رزمایش ،خاطرنشان
کرد :ش��اهد پرواز دهها فرون��د پهپاد رزمی مدرن
و پیش��رفته بومی  RQ170ایران��ی و پهپادهای
تهاجم��ی  -رزمی دیگر در ی��ک رزمایش بزرگ
و عملی��ات تهاجمی منحصربهف��رد بودیم .همه
پرندههای ش��رکتکننده در این رزمایش اهداف
خود را به دقت منهدم کردند .این پهپادها پدیدهای
نوظه��ور در حوزه اقت��دار دفاعی و صنعت نظامی

اعتراف هلندیها به بیگناهی دیپلماتهای مظلوم
ایرانی ادامه پیدا میکرد .انفعالی که اخیرا و در پس
تصمیم دولت هلند برای نظارت بیشتر بر دانشجویان
ایران��ی ه��م ادام��ه یافت ت��ا پ��س از دیپلماتها،
دانشجویان ایرانی نیز چوب رویکرد منفعالنه دستگاه
ظریف را بخورند! کارشناس��ان میگویند این رفتار
غیرملی ظریف که انگاره ش��کاف تصمیمگیری در
ایران نس��بت به اقدام متقاب��ل و عزتمندانه در قبال
عملیات اروپاییها علی��ه دیپلماتهای ایرانی را القا
کرده است ،نقش ویژهای در ترغیب اروپاییها نسبت
ب��ه اقدامات علیه دیپلماتهای ایرانی و فش��ارهای
سیاس��ی به ایران در ماجراهایی مانند زاغری داشته
اس��ت ،البته نخس��تین نش��انههای این موضوع در
ماجرای نسرین ستوده ،مهره دستنشانده غرب در
ایران و جانشین شیرین عبادی ،در راستای خلق بهانه
برای اعمال فش��ار به ایران در موضوعات بهاصطالح
حقوق بشری نمودار شد و نروژ سفیر ایران را احضار
کرد .کارشناس��ان در ایران میگویند این سیاس��ت
جدید اروپ��ا و آمریکا با توجه ب��ه پالسهایی که از
درون ایران به آنها ارس��ال ش��ده و برآوردی که آنها
از رفتار محمدج��واد ظریف در قبال این موضوعات
داشتهاند ،در ادامه تشدید شده و در موضوعات مشابه
و توسط دیگر کشورها نیز نمودار میشود .کارشناسان
همچنین معتقدند با توجه به اصرار مشکوک وزارت
ام��ور خارجه در اعمال و تداوم انفعال در قبال دولت
ترامپ و اروپا ،نهادهای باالدستی باید همانند ماجرای
اخراج  2مامور هلندی ،خود دست به کار شده و مانع
تشدید تبعات امنیتی این سیاست مشکوک ظریف
برای دیپلماتهای کشورمان شوند.
کشور ما هستند که برای نخستینبار و به صورت
همزمان و تهاجمی در یک رزمایش افتخارآمیز در
منطقه خلیجفارس به نمایش گذاشته میشوند.
س��ردار سرتیپ پاس��دار امیرعلی حاجیزاده،
فرمان��ده نیروی هوافضای س��پاه هم با اش��اره به
اینک��ه همه فناوریهای توس��عه این پهپادها در
مرک��ز تحقیقات و س��ازمان خودکفایی این نیرو
طراحی ،تولید و عملیاتی شده است ،گفت :یکی
از ویژگیه��ای ای��ن رزمایش ق��درت طراحی و
برنامهریزی پرواز همزمان پهپادها در یک منطقه
جغرافیایی بسیار کوچک است که طلوع یک قدرت
هوایی جدید را در ایران اسالمی رقم زده است .وی
با اشاره به اینکه نیروها و پرندههای شرکتکننده
در این رزمایش شامل یگانهای پهپادی سپاه در
اس��تانهای خوزستان ،بوشهر ،فارس و هرمزگان
اس��ت ،افزود :پهپادهای ش��رکتکننده در نقاط
متعدد به صورت همزمان به سمت منطقه تعیین
ش��ده در جزیره بنی فارو حرکت کردند و اهداف
مورد نظر را با دقت باال مورد اصابت قرار داده و آنها
را منهدم کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه
اقدام تروریس��تی در نیوزیلند
را ش��دیدا محکوم ک��رد و آن
را س��بوعانه خواند و خواستار
شناس��ایی و برخ��ورد دولت
نیوزیلند با عامالن این اقدام شد .به گزارش مهر،
بهرام قاس��می حمله به  2مسجد مسلمانان در
شهر «کریس��ت چرچ» در نیوزیلند را که منجر
به شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از مسلمانان
از ملیتهای مختلف ش��د بشدت محکوم کرد و
آن را اقدامی غیرانس��انی و کام ً
ال سبوعانه خواند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه موک��دا از دولت
نیوزیلند خواست با شناسایی سریعتر عامالن این
اقدام نژادپرستانه ،با اجرای عدالت و فارغ از هرگونه
مالحظهای ،با آنان برخورد کند .سخنگوی وزارت
امور خارجه تاکید کرد :هر اقدام تروریستی در هر
جا و توسط هر کس و به هر بهانه و انگیزهای انجام
شود باید از س��وی تمام کشورها محکوم شود و
دولتها اجازه ندهند جریانها و افکار نژادپرستانه
و اسالمس��تیزانه امنی��ت و آرامش ش��هروندان
کشورها را به مخاطره بیندازند.

چاقوکشی در لندن تروریستی اما
قتلعام در نیوزیلند فقط حمله است!

سفیر ایران در انگلستان با انتقاد از خبررسانی
 BBCنوش��ت :از نظر آنها چاقوکش��ی در لندن
تروریس��تی اس��ت اما قتلعام در نیوزیلند فقط
حمله است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
حمید بعیدینژاد با انتش��ار تصاوی��ری از اخبار
منتشرشده  BBCفارسی درباره اقدام تروریستی
نیوزیلند و چاقوکشی در لندن در صفحه توئیترش
نوشت« :مدیران ارشد  BBCفارسی چقدر برای
تروریستی نخواندن حمالت داعش و تجزیهطلبان
در ایران توجیهات آوردند اما از نظر  BBCفارسی
فقط یک معیار برای تروریس��تی بودن حمالت
وجود دارد و آن حمالتی است که علیه انگلیس
صورت گیرد .لذا چاقوکشی در لندن تروریستی
است اما قتلعام در نیوزیلند فقط حمله است».
بعیدینژاد پیش از این نیز در توئیتی درباره اقدام
تروریستی علیه نمازگزاران جمعه در مساجدی در
کریستچرچ نیوزیلند نوشته بود« :سیاهترین روز
در تاریخ معاصر نیوزیلند و روزی تلخ برای تمام
مسلمانان ۴۰ :کشته و  ۲۰زخمی در  2مسجد،
قربانی افراطگرایی و اسالمستیزی».

صدور حکم برای یک نماینده مجلس
فعال قطعی نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ
به سوالی مبنی بر سرنوشت حکم دادگاه یکی
از نمایندگان مجلس گفت :این رای تازه صادر
شده و غیرقطعی است .غالمحسین اسماعیلی
در گفتوگ��و با میزان در رابطه با حکم دادگاه
یکی از نمایندگان مجلس گفت :این رای تازه
صادر ش��ده و غیرقطعی اس��ت .وی افزود :به
استناد ماده  ۳۵۲قانون آیین دادرسی کیفری و
نیز به استناد ماده  ۳۵۳همان قانون ،به خاطر
غیرقطعی بودن دادنام��ه از بیان جزئیات رای
دادگاه قانونا معذور میباشیم.

رفتار تلآویو
عامل ناامنی منطقه است

دبیرکلدبیرخانهدائمیکنفرانسبینالمللی
حمایت از فلس��طین در مجلس ،حمالت کور
و ددمنش��انه رژی��م صهیونیس��تی علیه ملت
فلس��طین در غزه را محکوم کرد و گفت :رفتار
تلآویو عامل بیثباتی و ناامنی منطقه اس��ت.
به گ��زارش ایرنا« ،حس��ین امیرعبداللهیان»
نخستوزیر کودککش رژیم صهیونیستی را
تروریستی خواند که برای پیروزی در انتخابات
کنست از اعمال هرگونه جنایتی همانند اسالف
خود رویگردان نیس��ت و برای رسیدن به این
هدف ش��وم خ��ود ،حمله به م��ردم بیدفاع و
بیگناه غزه را سازماندهی کرده است.

