
اخبار كشور
صفحه 11
پنج شنبه ۲۰ تیر 1۳۹۸
۸ ذی القعده 1۴۴۰ - شماره ۲۲۲۳۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

برای احیای برجام 
باید توان موشکی کشور را معامله کنیم!

سرویس سیاسی-
روزنامه های اصالح طلب روز گذشته نیز خط هجمه به صداوسیما به بهانه سریال گاندو را حفظ کرده  و در کنار آن به 
موضوع سفر فرستاده ویژه مکرون به ایران و اظهارات بهزاد نبوی در دیدار با جمعی از اعضای شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان پرداختند. اما نکته قابل تاملی که در مرور روزنامه های زنجیره ای بیش از پیش به چشم می آمد ادعای عجیب 

روزنامه آرمان بود: مذاکره بر سر توان موشکی برای احیای برجام!
 آرمان روز گذشته برای بررسی تبعات کاهش تعهدات برجامی ایران ! گفت و گویی با یک به اصطالح تحلیلگر روابط 
بین الملل انجام داده که وی در بخشــی از این گفت و گو مدعی شــده اســت: » نکته مهم اینکه در شرایط کنونی کاهش 
تعهدات برجامی ایران ســبب تغییر موازنه قدرت در بین کشورهای عضو برجام نخواهد شد. احیای برجام نیازمند تغییر 
موازنه قدرت است. در چنین شرایطی تنها رویکردی تأثیرگذار خواهد بود که با تأثیرگذاری بر طرف مقابل موازنه قدرت 
را تغییــر دهد. اگر موازنه قدرت تغییر نکند طرف مقابل انعطاف پذیری الزم را نشــان نخواهــد داد. موازنه قدرت نیز در 
 ســطح سیاســت و اقتصاد جهانی است. موازنه قدرت را می توان در قابلیت های موشکی و یا نقش منطقه ای ایران بررسی 

کرد.«
 گفتنی است طیف اصالح طلب مهارت خاصی در »چوب حراج زدن بر مؤلفه های قدرت کشور« دارد. دیروز هسته ای 

و سپس موشکی و منطقه ای و حقوق بشر و...
هدف دشمن این است که محدودیت های برجامی ایران دائمی شده و خسارت محِض برجام به دیگر مؤلفه های قدرت 
کشورمان از جمله توان موشکی و قدرت منطقه ای تعمیم پیدا کند. متأسفانه طیف اصالح طلب در نقش »بلندگوهای ترامپ 

و شرکا« برای جاانداختن این نقشه ضدایرانی تالش می کنند!
چندی پیش »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه،در مصاحبه با فرانس ۲۴ گفته بود: »احاطه کردن ایران با یک 
سیاســت الزام آور، همان چیزی اســت که من همواره بر آن تاکید دارم. برای من راهبرد با ایران بر چهار مبنا است؛ حفظ 
توافق هسته ای، توان مدیریت فعالیت هسته ای ایران پس از سال ۲۰۲۵ )دائمی کردن محدودیت های برجامی ایران(، کنترل 
فعالیت موشک های بالستیکی ایران و توان مقابله با نفوذ ایران در منطقه. من هیچ گاه دربرابر ایران ساده لوح و زودباور نبودم 

اختالف نظر ما با آمریکا بر سر شیوه رفتاری ماست«.
کاهش تورم به خاطر افزایش گرانی و کاهش قدرت خرید مردم است 

نه تدبیر دولت! 
روزنامه اعتماد روز گذشــته در مطلبی با عنوان »عبور از بحران اقتصادی« نوشــت: » براي اولین بار در طول ۲۰ ماه 
گذشته، نرخ تورم موادغذایي در خردادماه امسال منفي بود. سقف سنتي تورم، فروردین، اردیبهشت و خرداد است و به طور 
معمول در تیر و مرداد تورم کم مي شــود. اینکه این  دفعه از خرداد شــروع شده، نشان مي دهد که ما داریم از بحران عبور 
مي کنیم. هم اقتصاد ایران خودش را پیدا کرده و هم به نظر مي رسد که تحت شوك وحشتناك چهار برابر شدن قیمت 
ارز، میزان واردات کاهش چشمگیر و صادرات افزایش قابل  توجه پیدا کرده است. به نظر مي رسد که داریم تراز جدیدي 
در ساختار اقتصادي ایران پیدا مي کنیم... این دستاورد مهم و بزرگي است و اگر موفق به ادامه آن بشویم، نرخ تورم به دور 

و بر 1۰ درصد خواهد رسید.«
در شرایطی که غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ایرانی است ، روزنامه های 

زنجیره ای حامی دولت با اعداد و ارقام در حال دستاوردتراشی های مضحک برای دولت هستند.
ادعای این روزنامه اصالح طلب در حالی اســت که در ماه های اخیر هیچ اقدام قابل تأملی در بدنه دولت به جز چند 
پیش نویس و طرح دیده نشده است. کارشناسان کاهش تب قیمت ها و تورم را در عمل نتیجه کاهش تقاضای مردم در اثر 

گرانی های اخیر و کوچک شدن سبد خانوار مردم می دانند.
به عبارتی دولت برای کاهش رشد قیمت ها و تورم، آن قدر کاالها را گران  کرده اند که مردم خریدشان را کم کنند. با 
کاهش تقاضا برای خرید و کاهش خریداران، رشد قیمت ها و تورم هم کند شده ، و مدعیان اصالحات از آن به عنوان عبور 

از بحران اقتصادی و دستاورد مهم دولت یاد می کنند. 
مدعیان اصالحات کاهش تورم  نقطه  به  نقطه را به حساب تدبیرهای دولت که جز درخواست از مردم برای نخریدن بوده، 
نگذارند و به جای دستاورد تراشی برای دولت به این نکته توجه کنند که این روند کاهش خرید، به ضرر تولید ملی است.

فرمان آشوب حجاریان به مدعیان اصالحات 
در روزنامه حامی دولت

روزنامه ســازندگی در یادداشــتی به قلم ســعید حجاریان نوشــت: »در ترکیه، به رغم اینکه دموکراسی دوام و قوام 
کافی نیافته اســت و فرایند های سیاسی کمابیش از اشخاص تأثیر می پذیرد، شــاهد هستیم به دلیل توازن قوا »صدا«ی 
مردم به وضوح شــنیده می شــود، انتخابات معنا می یابد و نتیجه ای خالف میل و ابتــکارات حزب حاکم پدید می آید. از 
این منظر، می توان برگه رای آن کشــور را اســکناس عرصه سیاســت خواند؛ اسکناسی که به صدای مردم سنجاق شده 
 اســت و چنانچه فاقد کارکرد شــود و یا اساسا به حســاب نیاید، گویی به صدا درمی آید؛ صدایی که نمی توان آن را خفه 

کرد.«
وی در این مطلب بعد از  اشــاره به اعتراضات مردمی علیه نظام حاکم در ترکیه نوشــته است: »اکنون نمی توان تغییر 
کلمه رأی را به انتظار نشست زیرا اساساً تغییری پدید نمی آورد. از اینرو باید به رأی محتوا بخشید و آن را به صدا تبدیل 
کرد. رویه ای که ذیل آن، نگاه به نظارت تبدیل می شود و سپس سازمان پیدا می کند و این نظارت سازمان یافته، از ابتدا تا 

انتهای پروسه انتخابات جاری و ساری و با سیستم های مدرن پشتیبانی می شود.«
شایان ذکر است پس از آنکه مدعیان اصالحات در به خط کردن مجموعه فعاالن خود در راستای راهبرد »انتخابات 
مشروط« ناکام ماندند، شمشیر را از رو بسته و حرف از تولید »صدا« )بخوانید اغتشاش و اعتراض( می زنند؛ گویا هنوز از 
انتخابات گذشته و فتنه هایی که در 78 و 88 در دستور کار خود قرار داده بودند، درس عبرتی نگرفته و به »سازماندهی 

اعتراض« و بهره برداری از »سیستم های مدرن« دل خوش کرده اند!
تداوم هراس و آشفتگی مدعیان اصالحات از گاندو 

روایت هنرمندانه چیره دستی اطالعاتی ایران در انهدام خط نفوذ در سریال »گاندو« مدعیان اصالحات به عنوان مهره های 
اجاره ای دشمنان را به آشفتگی و هراس و هذیان گویی کشانده است.

علی مطهری دیروز در ارگان دولت نوشت: »آمریکا، انگلیس و اسرائیل که معموالً مبدأ ارسال نفوذی یا جاسوس هستند 
می دانند که معموالً دولت ها در ایران قدرت تعیین کننده نیستند و قدرت تأثیرگذار در جای دیگری است. لذا احتمال نفوذ 

در نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح بیشتر از احتمال نفوذ و جاسوسی در دولت است.«
وی افزود: »سریال »گاندو« در واقع رهبری را هم زیر سؤال برده است چون این گونه تصمیمات و آزادی این گونه افراد 
بدون اطالع ایشان انجام نمی شود. اگر آزاد شدن جیسون رضائیان آن گونه که سریال بر آن تأکید دارد صرفاً برای دریافت 
پول های بلوکه شــده بوده اســت، پس تکلیف مجازات جاسوس چه می شود؟ و اگر از اول برای معامله بازداشت شده بوده 
قبح بیشتری دارد و با اصول اخالقی اسالم سازگار نیست. این سریال غیراز اینکه عملکرد نظام را زیر سؤال برد، با توجه 
به اینکه اختالف میان بخش های نظام ایجاد کرده پخش آن در شرایط امروز صالح نبود، چرا که امروز باید صدای واحد 

از کشور شنیده شود.«
»این گونه تصمیمات و آزادی این گونه افراد بدون اطالع ایشان ]رهبر انقالب[ انجام نمی شود.« این گونه ادعاها طنین 
آشنایی دارد. مدعیان اصالحات وقتی از خط قرمزها عبور می کنند و به منافع ملی لطمه می زنند، می گویند این کار تصمیم 
نظام بوده است! از آنجا که ظاهر و باطن این طیف تهی از شرافت و صداقت است، این فرافکنی ها تعجبی ندارد. روایت وارونه 
نویسنده از آزاد شدن جیسون رضائیان در حالی است که این اتفاق معلول فشار دولت به دستگاه اطالعاتی برای تسهیل در 
تحمیل خسارت محض به کشور بود. عالوه بر اینکه مگر فرزند نااهل استاد، با دستگیری جاسوس و مقابله با نفوذ مشکلی 

دارند که روایت آن را مغایر با انعکاس صدای واحد از کشور می دانند؟
علــی مطهــری ادامــه داد: »من ایــن اقدامــات را افراطی و دنبالــه اقدامات کســانی می دانم کــه مصمم بودند 
برجام اجرا نشــود و آن قدر کارشــکنی کردند تا به هدف شــان رســیدند و زمینه خروج ترامپ از برجام فراهم شــد. 
اگــر آن بخــش از نظــام مصمم به اجرای برجام بود، امروز سرنوشــت کشــور چیز دیگــری بود. امروز هــم این افراد 
 بــه جــای آنکه رفتارشــان را تغییــر دهند همــان راه را ادامه می دهند و توجهــی به منافع ملــی و آرمان های انقالب 

ندارند.«
علی مطهری مدت هاست برای کوبیدن منتقدان توافق یکطرفه هسته ای، ابایی از دروغ پردازی ندارد. چنین ادعایی را 
آمریکا و اروپا هم نکرده اند. برنامه هسته ای را در برجام تعطیل کردند دیگر چه خسارتی باید به کشور وارد می شد که نشد؟ 
شاید مطهری خیال خام در حوزه موشکی و منطقه ای در سر دارد. قبال در همین ستون در پاسخ به علی مطهری نوشتیم 
آنها که مدعی اند عده ای مصمم بودند برجام اجرا نشود، اگر راست می گویند، همین امروز به صورت دقیق بگویند چه کسی 
یا کسانی، چگونه، با چه کیفیتی و کجا در اجرای برجام کارشکنی کردند اما صدایی از حلقوم دشمن پسند آنها بلند نشد. 
اینکه دوباره چنین دروغ هایی را جار می زنند، یعنی دینشان را به دنیایشان فروخته اند. بزك گر برجام جای پاسخگویی نسبت 
به وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور، مدعی شده منتقدان برجام که پیش بینی  و هشدارهایشان مو به مو درست از آب 

درآمد، توجهی به منافع ملی و آرمان های انقالب ندارند!
متن برجام

 نامتوازن و فاقد کارایی برای احقاق حقوق ایران است
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»متأسفانه برجام به شکلی تنظیم شده که هرگونه بی تعهدی ایران در مقابل برجام 
همراه با هزینه است و در مقابل اقدامات آمریکا و کشورهای اروپایی علیه برجام بدون هزینه و یا با هزینه های کمی همراه 

خواهد بود. در نتیجه اشکال از ذات برجام است و نه در تصمیماتی که به تازگی اتخاذ شده است«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»هنگامی که توافقی امضا می شود که ماهیت ساختاری ندارد و فاقد رویکرد های 
الزام آور برای طرف مقابل است و در نتیجه احتمال برگشت تحریم ها وجود دارد، طبیعی است که دستاورد قابل توجهی 

به دست نخواهد آمد«.
مدعیان اصالحات بعد از سپری شدن ۴ سال از امضای برجام و همچنین پس از گذشت 1۴ ماه از خروج بدون هزینه 
آمریکا از برجام تازه به حرف منتقدان رسیده و متوجه شده اند که برجام نامتوازن و فاقد کارایی برای احقاق حقوق ایران است.

این جماعت در طول مذاکرات هسته ای دولت روحانی و همچنین پس از امضای توافق، همواره دالیل فنی و کارشناسی 
منتقدان را با فحاشی پاسخ داده و به منتقدان توافق هسته ای برچسب کاسب تحریم می زدند.

درمکتب امام

بی عقالن اسلحه به دست
افاضل بايد اسلحه دار باشند. اگر اسلحه در دست ناصالح باشد، آن وقت اين 

مفاسد از آن پيدا مى شود. و آن جناياىت- كشتار عامى- كه در مسجد گوهرشاد واقع 

شد و دنبال آن علامى خراسان را گرفتند آوردند به تهران حبس كردند؛ علامى بزرگ 

را حبس كردند و بعىض شان ]را[ هم محاكمه كردند و بعىض شان ]را[ هم كشتند. 

اسلحه در دست ىب عقل بود.
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خداوند یادآوری ایام اهلل را مطلوب می داند؛ چرا که روش مناسبی برای استفاده 
از تجربیات گذشته و شناخت نقاط ضعف و قوت است.

تکرار داستان بنی اسرائیل در قرآن نشان می دهد که نظایر چنین داستان هایی 
برای مسلمانان نیز اتفاق خواهد افتاد و باید آمادگی چنین حوادثی را داشته باشند. 
مؤید این مطلب روایاتی از اهل بیت )علیهم السالم( است که فرموده اند که همه آنچه 

برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد، برای مسلمانان نیز روی خواهد داد.
البته بسیاری از حوادث صدر اسالم نیز تکرار می شود و شباهت های زیادی بین 
حوادث آن زمان و امروز وجود دارد و از این رو شناخت تاریخ اسالم سبب آمادگی 

بیشتر برای مواجهه با حوادث و امتحانات آینده می شود.
جنگ های صدر اســالم، بین مســلمانان و مشــرکان صورت می گرفت؛ اما 
کســانی که در کربال، در مقابل سیدالشهدا )ع( ایستادند، از مسلمانان و اصحاب 
پیامبر )صلی  اهلل علیه وآله( بودند! حتی یک زبان و یک نژاد داشتند، ولی حتی تعصب 

عربی نیز مانع این همه جنایت علیه امام حسین )ع( نشد!
همین داستان نشان می دهد که چگونه یک انسان با اختیار خود، می تواند به 
اوج کمال و در عین حال چگونه می تواند از کمال به ذلت و شقاوت برسد. برخی 
از همین افرادی که در کربال، مقابل سیدالشهدا )ع( قرار گرفتند، چندی قبل جزو 

فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین )ع( بودند.
عوامل انحطاط انسان

مهمترین عوامل ســقوط انســان را می توان در دو مورد خالصه کرد؛ عامل 
اول جهل اســت؛ گاهی شخص بین دو امر اشتباه می کند و نمی تواند مسیر حق 
را بشناســد. اما عامل دوم حب دنیاست؛ گاهی عالقه انسان به ریاست، شهوت و 
نظایر آن ســبب می شود که انسان علی رغم اینکه مسیر حق را می شناسد، قدم 
در مسیر باطل بگذارد تا به خواسته هایش برسد. مصادیق چنین افرادی در طول 

تاریخ فراوان است.
بر اساس آنچه گفته شد، مقابله با سقوط نیز با دو عامل صورت می پذیرد؛ اول 
برطرف کردن جهل از خود و دیگران و دوم دل کندن از لذت های دنیا و فراهم کردن 
مقدمات برای تربیت خود و دیگران برای دل نبستن به دنیا. به عبارت دیگر طبق 
آیات قرآن باید تعلیم و تزکیه داشته باشیم و زمینه آن را در جامعه نیز ایجاد کنیم.

انقالب اسالمی، بستری برای علم و تزکیه
 خداوند متعال را شاکریم که در زمانی حضور داریم که زمینه این دو امر- یعنی 
علم و تزکیه- وجود دارد؛ بارزترین تجلی این نعمت ها، پیروزی انقالب اســالمی 
بــه رهبری حضرت امام)ره( بر انحراف و کفر بود. از طرفی امام)ره( معارفی را به 
مردم یادآوری کرد و آموخت که مردم نسبت به آنها غافل بودند و از طرف دیگر 
زمینه ای برای عمل و خودسازی  فراهم شد که نظیر آن را کمتر می توان در طول 
تاریخ نشان داد و بسیاری از کودکانی که از تربیت صحیح اسالمی و انسانی محروم 
بودند، به جایی رسیدند که امام)ره( آنها را رهبر خود خطاب کرد، با اینکه 13-1۲ 
سال بیشتر نداشتند! این مسئله نشان می دهد که انسان در مدت کمی می تواند 

به مرحله باالیی از کمال برسد.
نمونه دیگری از این نعمت را در کشــور لبنان می بینیم که روزی به عنوان 
مرکز فساد در بین کشــورهای اسالمی تلقی می شد؛ اما امروز در همان کشوربا 
حضور حزب اهلل، یکی از نمونه های بارز پیشرفت اسالمی و انسانی را شاهد هستیم 
و شــخصی در آن حضور دارد و بر حزب اهلل رهبری می کند که به عنوان دومین 

شخصیت اسالمی در عالم به شمار می رود.
سعی کنیم با شناخت اسالم و شناخت دوست و دشمن، در مسیر صحیح گام 

برداشته و وظیفه خود را به بهترین نحو به انجام برسانیم.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
در دیدار با جمعی از طالب خارجی؛ قم ؛ 97/10/22 

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

جهل و دنیادوستی
عوامل سقوط از مسیر حق

دارم  نظری گفت: دوست  فرهاد  سردار 
فرصتی پیدا شــود و در یک مناظره زنده و 
رودررو با مســئوالن و عناصر آن زمان به 
گفت وگو بنشینم. قطعاً در این رابطه ابهاماتی 

در اذهان مردم وجود دارد.
فرهاد نظری فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
سال 78، چهارشنبه شب در ارتباط تلفنی با برنامه 
جهان آرا که از شبکه افق پخش شد، با  اشاره به فتنه 
18 تیر سال 1378 اظهار داشت: داستان فتنه کوی 
دانشگاه یک طراحی از پیش تعیین شده بود، رهبر 
معظم انقالب هم به عنوان فرمانده کل قوا در چندین 

سخنرانی این را به صراحت مطرح کردند.
فرمانده اسبق انتظامی تهران ادامه داد: آن زمان 
پارامتری که فضای دانشگاه داشت، حضور پایگاه های 
سیاسی وابسته به اهداف و گروه هایی بود که بخشی 
از آنها در خارج بودند و اکنون همان عناصر امروز 
پایگاه هایشان در آمریکا است و سایت های فضای 
مجازی و از جمله اینترنشنال را به راه انداختند. لذا 
ما با یک توطئه از پیش تعیین شده مواجه بودیم، 

آن هم با هدف گیری پایه و اساس نظام و والیت.
وی بر همین اســاس اضافه کرد: من دوست 
دارم فرصتــی پیدا شــود و در یک مناظره زنده و 
رودررو با مسئوالن و عناصر آن زمان به گفت وگو 

بنشــینم. قطعاً در این رابطــه ابهاماتی در اذهان 
مردم وجود دارد.

فرهاد نظری تصریح کرد: دولت وقت با تمام 
قوا و همه عناصری که در دســت داشت جریانی 
را تشــکیل دادنــد که پایه و اهــداف این جریان 

خودشان بودند.
به گزارش تسنیم، فرمانده اسبق انتظامی تهران 
بیان کرد: رئیس جمهور وقت اطالع داشت که نامه ای 
از طریق وزارت اطالعات آن به سرپرستی وزیر وقت 
یعنی آقای یونسی به بیرون نشر کرده و به قانون 
تبدیل و در مجلس تصویب شده است. طرف دعوا 
هم باز وزارت ارشــاد بوده رئیس جمهور وقت باید 
پاسخگوی این دعوا در آن زمان می شد و در آنجا 

این مسئله را حل وفصل می کرد.
وی در همیــن رابطه عنوان کرد: حال اتفاقی 
افتــاده و بحثی پیش آمده اســت عیبــی ندارد. 
به هرحال دانشجویان عزیز ما نظر داشتند و نهایتاً 
اعتراض کردند و درخواستی در تاریخ 1۵ تیر مطرح 
کردند، آن هم از وزارت کشور وقت که سرپرستی و 
مسئولیت آن با آقای الری بود. آقای موسوی الری 
که با حفظ سمت، مسئول کمیته امور دانشجویی 
بوده و وظیفه داشته است که عملیات پیشگیری از 
بحران را انجام دهد امروز یکجانبه و ناجوانمردانه 

شــروع به نشر اکاذیب درباره احکام قانون و برائت 
پلیس کرده، آن هم بعد گذشت ۲۰ سال.

سردار فرهاد نظری ادامه داد: وزارت کشور به 
دانشجویان مجوز نداد و از طرفی هم روز 16 تیرماه 
به پلیس کتباً نامه می دهند که هرگونه اختاللی که 
در محل به وجود آمد مسئولیت آن به عهده پلیس 
است و باید برخورد شود. در شب حادثه نیز آقای 
الری وزیر وقت کشــور و معاون سیاسی او دستور 

می دهد.
وی با ابــراز اینکه »تمام این مواردی که ذکر 
می کنم با اســناد و مدارك است«، گفت: افسوس 
می خورم که فرصت کم است و ای کاش می توانستم 
این اســناد را در حضور ملت شــریف از تلویزیون 

نشان می دادم.
فرمانده اسبق انتظامی پلیس در ادامه سخنان 
خود اظهار داشت: تا ساعت ۴ بامداد هر اختالل و 
اغتشاشی شد، پلیس هیچ اقدامی انجام نداد. آقای 
الری از طریق فرماندهان ارشد من دستور برخورد 
را صادر کردند، یعنی اغتشاشگران داخل امیرآباد. 
اما از فردای آن روز علم حمایت از دانشــجو را به 
دست گرفتند و تا امروز سنگ حمایت از دانشجو 

را به سینه می زنند.
وی افزود: در تاریخ می خواهند ثابت کنند 18 

تیر اســت اما 18 تیری وجود نــدارد، در واقع 17 
تیر است. چرا دوست دارید 18 تیر در تاریخ ثبت 
شــود؟ علت را به فراموشی می سپارید و به دنبال 

معلول هستید؟
ســردار نظری ابراز کرد: ۲۰ سال خانه نشینی 
را بــر من ایجاد کردید و حصر و غیره نوشــته و 
غیرقانونــی وارد کردید. پلیس هم فرزندان همین 
مملکت است، همین ها هستند که خرمشهرها را 
آزاد کردند و فتح المبین ها را به وجود آوردند. بگویید؛ 
علت چه بود؟ علت این بود که دولت وقت اختالفی 
بین وزرایش داشته و اتفاقی افتاده و آن اتفاق را در 
جامعه کشاند. از طرفی هم به پلیس دستور دادند 
کــه »مقاومت کنید و برخورد کنید«، از آن طرف 
هم به دانشجو مجوز ندادند و از طرف دیگر پلیس 
را به محاکمه کشاندند که منافع جناحی و سیاسی 

خود را پیش ببرند.
فرمانده اســبق انتظامی پلیس )در پاسخ به 
ســؤال مجری درباره نامــه خاتمی برای دلجویی 
از وی( عنــوان کرد: نامه خاتمــی برای دلجویی 
بنده درست است که خاتمی در آن ابراز دلجویی 
کرده کــه »من هم معتقدم جفایــی که در حق 
 شــما که به عنوان نماینده پلیــس بودید صورت 

گرفته است.«

فرمانده انتظامی تهران در 1۸ تیر 7۸: 

موسوی الری دستور برخورد با دانشجویان را صادر كرد

دبیر شــورای نگهبان گفــت: فقها و 
حقوقدانان شــورای نگهبــان در اعمال 
وظیفه شان وارد صف بندی های سیاسی و 
جناحی نمی شــوند و نظر شخصی خود را 
اعمــال نمی کنند بلکه مالک آنها عمل به 

وظیفه قانونی است.
آیت اهلل احمد جنتی در نطق پیش از دستور 
خود در جلسه شورای نگهبان، ضمن تبریک به 
مناسبت فرا رســیدن میالد امام رضا)ع(، یاد و 
خاطره ســه عضو فقید این شورا حضرات آیات: 
هاشمی شــاهرودی و مؤمن و آقــای علیزاده را 

گرامی  داشت.
وی در ادامه با  اشاره به در پیش بودن سالروز 
تشکیل شورای نگهبان به وظایف این شورا  اشاره و 
خاطرنشان کرد: شورای نگهبان ضامن اسالمیت 
و جمهوریت نظام اســالمی است و وظیفه مهم 

سالمت قانون بر عهده این نهاد است.
به گزارش مهر، دبیر شورای نگهبان وظیفه 
مهم دیگر این شورا را نظارت بر انتخابات برشمرد و 
تأکید کرد: همواره شورای نگهبان سه اصل رعایت 
شرع مقدس، قانون و اخالق را مدنظر قرار داده و 
در زمینه نظارت بر انتخابات نیز همین گونه عمل 

کرده و می کند.
آیــت اهلل جنتی بــا بیان اینکــه در فرآیند 
انتخابات و بررســی صالحیت ها عمــل به مّر 
قانون همواره مدنظر ما بوده است، تصریح کرد: 
اگرچه حجم باالی ثبت نام و بررسی صالحیت ها 
به دلیل نقص قانون در بــازه زمانی کوتاه توان 
زیــادی از شــورای نگهبان می گیــرد، اما این 
 شــورا با دقت نظر به وظیفــه قانونی خود عمل 

می کند.
وی افزود: همانگونه که پیش تر اعالم کرده ایم، 

شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها برای کسانی 
که صالحیت شان تأیید نمی شود، حق اعتراض 
قانونی قائل بوده و آماده شنیدن نظرات آنها است.
دبیر شورای نگهبان در همین زمینه تأکید 
کرد: فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در اعمال 
وظیفه شــان وارد صف بندی هــای سیاســی و 
جناحی نمی شوند و نظر شخصی خود را اعمال 
 نمی کنند بلکه مالك آنها عمل به وظیفه قانونی

 است.
آیــت اهلل جنتی در پایان با قدردانی از مردم 
به دلیل حمایت مستمرشان از نظام اسالمی در 
طول چهل ســال گذشته، گفت: با هدایت های 
رهبر حکیــم انقالب و بصیرت مثال زدنی مردم 
انقالبی همواره بر مشکالت فائق آمده و توطئه های 
دشمنان را خنثی کرده ایم که در این مقطع نیز 

مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت.

سخنگوی اسبق وزارت خارجه می گوید 
در زمان دولت اوباما کــه آنها هم برجام را 
نقض کردند اروپایی ها ساکت بودند، یعنی از 
همانجا هم مشخص شد که اروپایی ها همراه 
آمریکا هستند، او اینستکس را ابزار فریبکاری 

اروپا می داند.
حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت امور 
خارجه در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: از رفتار 
اروپا در پانزده ماه گذشته که آمریکا از برجام خارج 
شده، متوجه می شویم که اروپا اراده ای برای انجام 

تعهدات برجامی خود ندارد.
آصفی افزود: شما ببینید در زمان دولت اوباما 
که آنها هم برجام را نقض کردند اروپایی ها ساکت 
بودند، یعنی از همانجا هم مشخص شد که اروپایی ها 

همراه آمریکا هستند. با روی کار آمدن دولت ترامپ و 
خروج آنها از برجام هم که تا به امروز شاهد بی عملی 

کامل اروپا هستیم.
سفیر اسبق ایران در فرانسه با بیان اینکه اروپا 
به ایــران وعده داده بود کــه می تواند خأل حضور 
آمریکا در برجــام را جبران کند، گفــت: اروپا نه 
تنها ایــن کار را انجام نداد بلکــه همراه با آمریکا 
شــد و تنها جایی که از خود ابــراز وجود کرد، به 
 موضع گیری های منفی علیه خروج آمریکا از برجام 

بر می گردد.
سفیر اســبق ایران در امارات گفت: اروپایی ها 
زمانی که ما تعهدات خودمان را با مسئولیت پذیری 
آنهــا در برجام تنظیم کردیم کمی به دســت و پا 
افتادند. ما زور خودمان را با خواهش عوض کردیم. 

وقتی اروپا دید ایران به جای خواهش و درخواست 
از زور و توانش استفاده می کند به دست و پا افتاد 
و هیئت های دیپلماتیک زیادی را روانه تهران کرد 

وعده هایی را هم به ایران داد.
سفیر اسبق ایران در فرانسه ادامه داد: اینستکس 
آن قدر مسخره هست که حتی خود اروپایی ها هم 
از بیان اینکه چه مواردی و چقدر در این ســازوکار 
برای تبادل با ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

خجالت می کشند.
وی گفت: البته باید بدانیم یکی از نیرنگ هایی 
که اروپا در قبال ایران به کار می برد این اســت که 
می گوید این تازه شروع سازوکار مالی است و با این 
صحبت در واقع می خواهند ایران را در همین مرحله 

شروع هم چند ماهی منتظر نگه دارند.

رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: پرونده حسین فریدون و بنیاد 
آرشام را که در دوره ریاست اصالح طلبان در 
کمیسیون آموزش مسکوت گذاشته شده بود 

مجدداً بررسی می کنیم.
محمدمهدی زاهــدی در گفت وگو با مهر در 
پاسخ به ســؤالی درخصوص پشت پرده استعفای 
بطحائی و موافقت رئیس جمهور با این استعفا گفت: 
عدم همراهی دولت با وزارت آموزش وپرورش برای 
پرداخت مطالبات فرهنگیان و اجرای نظام رتبه بندی 
فرهنگیان موجب استعفای بطحائی شد. البته برخورد 
او با مجریان سند ۲۰3۰ در وزارت آموزش وپرورش 

نیز در پذیرش استعفای وی بی تأثیر نبود.
زاهدی افزود: انتصابات سیاسی در سه وزارتخانه 

آموزش وپرورش، علوم و ارشاد یک خیانت است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در 
مورد پرونده هایی که در زمان ریاست اصالح طلبان 
بر کمیسیون آموزش و تحقیقات، مسکوك گذاشته 
شده بود گفت: حتماً پرونده هایی که در این مدت 
مورد بررســی قرار نگرفته است را دنبال خواهیم 
کرد. مثل پرونده آقای فریدون و »بنیاد آرشــام« 
کــه قرار بود در قالب مــاده ۲3۴ آئین نامه داخلی 
مورد بررســی قرار گیرد. زاهــدی در مورد نظارت 
مجلس بر عملکرد مدارس در اجرای ســند ۲۰3۰ 
گفت: هیچ پرونده رسمی در مورد اجرای این سند 
وجود ندارد، البته خبرهایی حاکی از آن اســت که 
به صورت محدود در برخی مدارس و مهدکودك ها 
این سند در حال اجراست اما این بدان معنا نیست 
که آموزش وپرورش به عمد خواستار اجرای این سند 
است. در کتاب های درسی هم آثاری از اجرای این 
سند وجود دارد که نشان می دهد برخی افراد برای 
اجرای این سند مأموریتی ویژه دارند. انتظار داریم که 
وزارت آموزش و پرورش این افراد را شناسایی کرده و 
برخورد جدی داشته باشد. آقای بطحائی مصمم بود 
این کار را انجام دهد. شاید یکی از دالیلی که آقای 
بطحائی کنار گذاشته شده این بود که آقای بطحائی 
تصمیم گرفته بود قاطعانه با این مسئله برخورد کند.

آیت اهلل جنتی:

اعضای شورای نگهبان در اعمال وظیفه قانونی 
وارد صف بندی های سیاسی نمی شوند

زاهدی: پرونده »فریدون« 
مجدداً باز می شود

کارشناس مسائل بین الملل گفت: دولت 
نگاه ناموسی به برجام دارد و نمی خواهد از 
برجام خارج شود و همچنان مقاومت می کند. 
زمانی که غربی هــا به تعهدات خود پایبند 
نیستند و به عبارتی نقض برجام می کنند، 

ما چرا باید کشور را معطل نگه  داریم.
فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل در 
پاسخ به این سؤال که باتوجه به اتفاقات اخیر و 
برداشتن گام دوم، آیا اروپایی ها به تعهدات خود 
عمل خواهند کرد و ایــن موضوع نتیجه بخش 
خواهد بود، اظهار داشت: 1۴ ماه پیش و با خروج 
آمریکا، برجام از بین رفت چراکه به عقیده بسیاری 
از تحلیلگران این توافقی بین آمریکا و ایران بود و 
بقیه کشورها تنها تماشاچی بودند، نمونه بارزش 
قــدم زدن جان کری و ظریف بــود وقتی به این 
موضوع نگاه می کنیم به این نتیجه می رسیم که 
این مذاکرات تنها تصمیم عده ای در داخل بود، 

لذا شاید به ظاهر این مذاکرات چند جانبه بود اما 
در باطن دوجانبه بود.

ایــزدی در ادامه گفت: زمانیکــه آمریکا از 
برجام خارج شــد، متأســفانه ادبیاتی در داخل 
تولیــد کردند که حاال باید منتظر برجام اروپایی 
ماند و به اروپایی ها فرصت داد، در صورتیکه این 
اتالف وقت هیچ گاه به نفع ما نبوده و نیست، این 
فرصت های شــصت روزه تنها به ضرر ما خواهد 
بود و کشــور را عقب نگه خواهد داشــت. بنده 
معتقدم که به جای این شصت روزه ها باید شش 
روز به طرف اروپایی فرصت می دادیم چراکه آنها 
با این اقدام خود تنها ایران را بیشتر دچار مشکل 
اقتصادی کردند و دولت باید محاسبات خود در 

مورد اروپا را تغییر دهد.
وی با تاکید بر لزوم عادی ســازی مســئله 
هسته ای ایران، تاکید کرد: به نظر من تنها راهکار 
موجود این است که جمهوری اسالمی ایران باید 

به کشوری عادی در زمینه هسته ای تبدیل شود 
همانند کشورهای هم سطح خودش که در این 
زمینه فعال هستند، از سوی دیگر، ما باید برنامه 
نظامی و قدرت موشکی خود را ارتقا داده و سعی 
کنیم فعالیت های هسته ای خود را ادامه دهیم، 
این موضوع می تواند ما را به کشوری قدرتمند در 
مقابل غربی ها قرار دهد چراکه زمانیکه یک کشور 
قدرتمند باشد، سایه جنگ از آن دور خواهد شد 

نه زمانیکه ضعیف باشد.
این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان 
کرد: در طی شش سال اخیر، متأسفانه کل کشور 
معطل برجام شد، سؤال این است که چرا با وجود 
عهد شکنی های طرف مقابل، دوباره باید شصت 
روز به غربی ها مهلت داد؟! اگر آنها می خواستند 
اقدامی انجام دهنــد در طی همان روزهای اول 
انجام می دادند، از ابتدای برجام قابل پیش بینی 
بود که طرف غربی غیرقابل اعتماد است و آمریکا 

روزی از برجام خارج می شود چراکه آمریکا الزام 
حقوقی نداشته و هیچ گاه به هیچ تعهدی پایبند 
نبوده اســت، ما بارها به دولت در این خصوص 
هشــدار دادیم و این موضوع از همان زمان اوباما 
هم کامال مشهود بود. همیشه نباید آزمون و خطا 
وجود داشته باشد، اما دولت اصرار دارد باید خودش 

همه موضوع را تجربه کند.
به گزارش الف، ایزدی اظهار داشت: دوستان 
دولت نگاه ناموسی به برجام دارند و نمی خواهند 
از برجام خارج شوند و همچنان مقاومت می کنند، 
زمانیکه غربی ها به تعهدات خود پایبند نیستند و 
به عبارتی نقض برجام می کنند، ما چرا باید کشور 
را معطل نگه  داریم، این ذهنیت که طرف مقابل 
تحریم ها علیه ایران را بر می دارد، تصور درستی 
نیســت و نباید بیش از این منتظر ماند چرا که 
همان طور که گفتیم کشوری که ضعیف می شود 

سایه جنگ باالی سرش خواهد بود.

فواد ایزدی:

دولت نگاه ناموسی به برجام دارد

آصفی:

اروپا با اینستکس دنبال خرید زمان است

مرندی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل 
بین الملل گفت: در دولت اوباما بخشی از مردم 
کشــورمان و همچنین جامعه جهانی بر این 
باور بودند که ایران در مســیر اجرای برجام 
کارشکنی می کند در حالی که دولت اوباما از 
همان ابتدا به انحای مختلف روح و متن برجام 

را بارها نقض کرده بود.
 محمد مرندی اســتاد دانشــگاه وکارشناس 
مسائل بین الملل درباره اینکه آمریکایی ها علیرغم 
خروج رسمی از برجام در این یک سال اخیر تالش 
زیادی کردند تا زمینه مذاکره مجدد با کشورمان را 
فراهم کنند. آیا در چنین شــرایطی مذاکره مجدد 
با آمریکا می تواند به سود ایران باشد؟ گفت: قطعا 
یکــی از امتیازات بزرگ برجام ایــن بود که برای 
مردم ایران و جامعه جهانی ثابت شد که مشکل ما 
نیستیم. البته هیئت حاکمه آمریکا در زمان دولت 

اوباما با سیاست تر از دولت ترامپ بود و از قدرت نرم 
و دیپلماتیک بهتر استفاده می کرد و با بهره گیری 
از قدرت رسانه ها توانسته بود شکاف هایی در داخل 
ایران ایجاد کند و موجب شــده بود تا بخشــی از 
مردم ایران تحت تاثیر رسانه های غربی و فشارهای 
اقتصادی به این نتیجه برســند که شاید مشکل، 
دولت جمهوری اسالمی است و اعتقاد داشتند که 
اگر دولت ما دســت از لجبازی بردارد، بسیاری از 

تنش ها با آمریکا قابل حل و فصل است. 
وی افزود: امروز دولت ترامپ به گونه ای عمل 
می کند که دشــمنی آمریکا برای هیچ قشــری از 
مردم ایران پوشــیده نیســت. ولی در دولت اوباما 
بخشی از مردم کشورمان و همچنین جامعه جهانی 
بر این باور بودند که ایران در مســیر اجرای برجام 
کارشکنی می کند در حالی که دولت اوباما از همان 
ابتدا به انحای مختلــف روح و متن برجام را بارها 

نقض کرده بود.
مرندی در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه برخی 
افــراد در روزهایی که فضای مذاکرات مثبت بود و 
اکثریت مردم طرفدار توافق بودند، تصور می کردند 
که همه مشکالت کشور با توافق هسته ای با آمریکا 
به زودی حل می شــود، و مشتاقانه حمایت خود از 
برجام را اعالم می کردند تصریح کرد: به اعتقاد من 
اگر برجام صددرصد نیز به نفع ما بود، نمی توانست 
مشکالت کشور را به راحتی حل و فصل کند. به طور 
کلی هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که با مشکالت 

دست و پنجه نرم نکند. 
وی در بخش دیگری از گفت و گو با  اشــاره به 
عواملــی که آمریکا را از بــه راه انداختن جنگ در 
منطقه باز می دارد افزود: دلیل اینکه آمریکا علی رغم 
تهدیدات و ادعاهایی که مطرح می  کند، هیچ گاه به 
فکر جنگ با ایران نیســت، این است که به خوبی 

از عواقب و هزینه  های بی حســاب این اقدام با خبر 
است. آمریکا به خوبی می داند که اگر جنگی علیه 
ایران در منطقه به راه بیندازد، نفت و گاز در خلیج 

 فارس از بین می رود. 
جنــگ در خلیج  فارس موجب نابودی تمامی 
تاسیســات نفتی در این منطقه می شود و سال ها 
طول می کشد که این تاسیسات توانایی تولید نفت 
و گاز را پیدا کنند. از سوی دیگر امنیت نفتکش های 
عبوری از این منطقه قابل تامین نخواهد بود و از همه 
بدتر اینکه آمریکا مجبور به ترك عراق و افغانستان 

خواهد شد. 
همچنین جنگ در این منطقه موجب مهاجرت 
میلیون ها نفر به سمت اروپا می شود و در نهایت منجر 
به ایجاد اخاللی سراسری در اقتصاد دنیا خواهد شد. 
بنابراین آمریکایی ها می فهمند که جنگ در غرب 
آسیا برای آنها نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت.

مرندی کارشناس مسائل بین الملل: 

اوباما هم مسیر ترامپ را در برجام می رفت

نماینده مردم خوزســتان در مجلس خبرگان رهبری گفت: هنگامی که 
اعتقادات جوانان ما با فضای مجازی متزلزل می شود، باید احساس خطر کرده و 

نسبت به سامان بخشی به این وضعیت دغدغه داشته باشیم.
آیت اهلل سید محمدعلی موسوی جزایری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبری در بازدید از خبرگزاری رسا، اظهار داشت: متأسفانه امروز اخبار کاذب و شایعات 
بسیاری در این فضا پخش می شود و بدون بررسی مورد قبول افراد قرار می گیرد؛ امروز 

اکاذیب فضای مجازی تأثیرات مخربی بر افکار عمومی دارد.
وی با تأکید بر اینکه امروز به خبرگزاری های صدیق، صادق و مصدق مثل خبرگزاری 
رســا نیازمند هستیم، خاطرنشان کرد: خطبای بزرگ و ائمه جمعه باید به مردم اعالم 
کننــد که به جای گوش فرا دادن به اخبار کاذب فضای مجازی به اخبار موثقی که در 

خبرگزاری های صادق منتشر می شود، توجه کنند.
به گزارش رسا، نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز کالهبرداران از 
طریق فضای مجازی مردم را فریب می دهند، تأکید کرد: هنگامی که اعتقادات جوانان ما 
با فضای مجازی متزلزل می شود، باید احساس خطر کرده و نسبت به سامان بخشی به 

این وضعیت دغدغه داشته باشیم.
آیت اهلل موســوی جزایری با ابراز خرســندی از حسن ارتباط میان حوزه علمیه قم 
و نجف، ابراز داشــت: امروز حضرت آیت اهلل سیســتانی که خودشــان از شاگردان امام 
خمینی)رحمت اهلل علیــه( بوده اند، در رأس حوزه علمیــه نجف قرار دارند و از محبت و 
عالقه بسیاری نسبت به حوزه علمیه قم برخوردارند؛ از سویی دیگر نیز حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای و مراجع تقلید در قم نیز در رأس حوزه علمیه قم قرار دارند و عنایت ویژه و 
بسیار زیادی نسبت به حضرت آیت اهلل سیستانی داشته و همواره بر لزوم تقویت ارتباط 

میان علمای حوزه علمیه قم و نجف تأکید می کنند.
وی افزود: در یک جلســه ای بنده در محضر رهبر معظم انقالب حضور داشــتم و 
شخصی نسبت به حضرت آیت اهلل سیستانی سخنانی موهن بر زبان جاری کرد، ناگهان 
مشاهده کردم که رهبری برآشفتند و با ابراز ناراحتی به آن شخص اعتراض کردند و از 

ایشان دفاع ارادتمندانه به عمل آوردند.

آیت اهلل موسوی جزایری:

فضای آشفته مجازی ساماندهی شود

اجتماع عظیم دختران انقالب امروز ساعت 17 در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار می شود.
اجتماع دختران انقالب به مناســبت روز ملی عفاف و حجاب، یک رزمایش برای نشــان دادن جایگاه و قدرت حجاب در 
جامعه ایرانی است و برگزار کنندگان آن درصددند قدرت حجاب در کشور را به دشمنان نشان داده و ثابت کنند مطالبه زنان 

ایرانی حجاب است.
بهاره جنگروی، مســئول گروه مردمی آمرین صراط در گفتگو با فارس  با اشــاره به اینکه دشمن بر روی مسأله التزام به 
قانون حجاب فعالیت دارد و هدفش از دنبال کردن پروژه حجاب اختیاری اجرای یک پایلوت  از نافرمانی های مدنی است، ابراز 
داشت: ما به دنبال خنثی کردن برنامه های دشمن در این زمینه هستیم و در برنامه پیش روی اجتماع دختران انقالب با تقدیر 
از خانواده شهدا به عنوان پرچمداران و طالیه داران فرهنگ عفاف و حجاب وهمچنین تقدیر از آمرین به معروف گمنام به دنبال 

ترویج فرهنگ امر به معروف با مشی محبت آمیز اسالمی در سطح کشور و الگوسازی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: مشی دختران انقالب، جذب حداکثری مردم در حوزه امر به معروف و ترویج فرهنگ عفاف است و 

در این زمینه یک صفحه فعال اینستاگرامی با نام »صدای دختران انقالب« هم دارد.

اجتماع بزرگ دختران انقالب
 امروز در ورزشگاه شیرودی

سه تن از نیروهای سپاه شامگاه سه شنبه 
بر اثر تیراندازی نیروهای ناشناس در پیرانشهر 
به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر مجروح شد. 
این حمله تروریستی شامگاه روز ) سه شنبه( در 
خروجی پیرانشهر به سمت سردشت اتفاق افتاد و 
به گفته منابع آگاه حاصل احمدی )ایلخانی(، ستار 
پیروتی و امید مالزاده در این حمله به جمع یاران 
شهیدشان پیوستند و شورش قادری نیز مجروح شد.
قادری هم اکنون در بیمارستان پیرانشهر تحت 

مراقبت قرار دارد.

تاکنون هویت مهاجمان مشــخص نشــده و 
هیچ گروهی نیز مســئولیت این حمله را بر عهده 

نگرفته است.
این گزارش حاکی اســت »شــورش قادری« 
مجروح حادثه تروریستی پیرانشهر حال مساعدی 
دارد و به بیمارســتان شهید عارفیان ارومیه اعزام 

شده است. 
»شورش قادری« در ســال های گذشته یک 
بار دیگر نیز مورد هدف تروریســت ها قرار گرفته و 

مجروح شده بود.

ســرهنگ »حاصل احمدی« به عنوان یکی از 
سه شهید ترور پیرانشهر ، از نیروهای شناخته شده 
سپاه این شهرستان به شمار می رفت که بارها مورد 
تهدیــد و ترور قرار گرفته بود و در نهایت به جمع 
یاران شهیدش پیوست. سابقه ۴۰ سال ایستادگی در 
مقابل اشرار و تروریست ها در مناطق مرزی پیرانشهر، 
نام »احمدی« را به کابوس گروهک های خودفروخته 

و خائن تبدیل کرده بود.
گفته می شود که وی از عشایر منطقه پیرانشهر 
بــود و از همان روزهای ابتدایــی پیروزی انقالب 

شکوهمند اســالمی در صف پاسداران حفاظت از 
شرافت و عزت ملت ایران قرار گرفت؛ شهید احمدی 
شخصیتی تاثیرگذار داشت و فرمانده ای باتجربه و 

کارآزموده بود.
»ستار پیروتی« نیز که در جمع شهدای ترور 
قرار داشــت، خواهرزاده شهید »حاصل احمدی« 
اســت که همچون »امید مالزاده« به دلیل شدت 
جراحت ها در محل حادثه شــهید شــد. تاکنون 
هیچ یک از گروه های تروریستی مسئولیت این ترور 

را بر عهده نگرفته اند.

شهادت ۳ تن از نیروهای سپاه در پیرانشهر
5 کاندیدای حقوق دان شورای نگهبان مشخص و به مجلس شورای اسالمی 

معرفی شدند.
سید امیرحسین قاضی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
فارس، اعالم کرد: محمد دهقان، علی غالمی، هادی طحان نظیف، محمدحسن صادقی 
مقدم و عبدالحمید مرتضوی به عنوان گزینه های پیشــنهادی برای عضویت در شورای 

نگهبان قرار است به مجلس معرفی شوند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره زمان ارسال نامه به مجلس، اظهار داشت: پیرو تماس 
حوزه پارلمانی قوه قضائیه نامه به خانه ملت ارسال شده است که ان شاءاهلل بعد از طی 

شدن مراحل اداری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

کاندیداهای حقوق دان شورای نگهبان 
مشخص شدند
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