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حمید رضا بوجاریانگزارش
روزنامهنگار

سرتاسرشهررابیرقهایسیاهاباعبداهللالحسین
پوشاندهاست؛آســمانشــهررابغضسنگینی
گرفتهوبههرگوشــهوکناریکــهمیرویم،عطر
حسین)ع(درکوچههاپیچیدهاســت.آقاامسال
میهمانانعزیــزیدارد؛میهمانانیکــهامامرااز
کربالیعراقراهیاســتقبالمیهمانانتازهازراه
رســیدهاشازکربالیخانطومانکردهاست.او
سرداربیسرکربالستومیهمانششهیدعبداهلل
اسکندریسرداربیســرخانطوماناست؛کسی
کهمانندســروروســاالرشــهیدانکربالبعداز
شهادتســرشبرنیزههایدشمندستبهدست
شــد.قاتالنشمانندقاتالنحســین)ع(درآتش
غفلتخودشــادوسرمستازشــهادتشبودند
غافلازاینکهاینگونهشهیدشــدنآرزویقلبی
اوبود؛اینراهمســرصبــورشمیگویدوقتیدر
آخرینمکالمهتلفنیشــانقبلازشهادتعبداهلل
بهاوگفتهبود»تصدقتشــومبرایمدعاکنید«و
اوخوبمیدانســتخواســتههمسرشچیست.
گرچهاینسویخطبغضسنگینشآراموبیصدا
شکســتهبود،امابرایهرآنچهعبداهللمیخواست
دعاکرد؛خوبمیدانســتکهعبداهللاشدرراه

اباعبداهللالحسین)ع(شهیدمیشود.

میهمانانی با رنگ و بوی شهدای کربال 
ازکربالیخانطومانبرایمانمیهمانآمدهاست؛
میهمانانیبارنگوبویشــهدایکربال؛شهدای
مظلومیکه5سالاستچشــمبهراهآمدنشان
بودیموانگارقســمتبوددرمحرمبهســرزمین

مادریشــانبرگردندتاحالوهوایشــهرمانرا
کربالییکنند.حســینجانآنهاعاشــقانیبودند
کهنافشــانرابهعشــقتوبریدند،درمکتبتو
قدکشیدند،عشقاربابشــانرادردلپروراندند
وبرایدفاعازحــرمناموســتکیلومترهادوراز
خانهوکاشــانهبادشــمنانجنگیدندودرغربت

شهیدشدند.
حاالنوبتماســتتادرنخســتینپنجشنبهماه
محرمتمامقددربرابررشــادتهاومظلومیتشان
بهاحترامبهخیابانهایپایتختبیاییم،بهنشــانه
ارادتدستبرســینههایپرخونمانبگذاریمو
ــالُمَعلَیالُْحَسیِنَوَعلی زمزمهکنانبگوییم»اَلسَّ

َعلِیبِْنالُْحَسیِنَوَعلیاَْوالِدالُْحَسیِنَوَعلیاَْصحاِب
الُْحَســیِن«...سالمبرتوایســرداربیسروچهار
شهیدهمراهتکهعشقراخوببهتصویرکشیدید.
عشقبهحسینتورابهکجارســاندکهشهادتت
ماننداوشدوســربریدهاتروینیزههایدشمن
دســتبهدســتچرخیدتاعقدههایسیاهشان
راازدالورمردیهــاورشــادتهایتخالیکنند.
نمیدانستندکهسربریدهشــدندرراهحسینو
خواهرشآرزویقلبیتوورفقایدلباختهاتچون
شهیدرحیمکابلی،شــهیدمصطفیتاشموسی،
شهیدمحمدامینکریمیانوشهیدعباسآسمیه

بودهاست.

چه خالیست جای حاج قاسم
میبینید؛ایــنروزهاکهکوچــهپسکوچههای
شهرمانزیربیرقهایســیاهاباعبداهللالحسینو
یارانباوفایشرنگسیاهیبهخودگرفتهمامیزبان

شماهاهستیم.
خوشآمدیدکهدلمانعجیبهوایعطرکربالو
ساالرشهیدانکردهبود.کربال،عراقوخانطومان
ندارد؛هرجاکهخونمظلومیریختهشــدهباشد،
همانجابرایماکربالســت.حاالنوبتمامدعیان
حسینیاستکهپابرهنهوسرگشتهبهاستقبالتان
بیاییموزیرتابوتهایبهشتیتانرابگیریم،بلکهبه
آبرویشمادراینمحرم،حسین)ع(نامماراهمدر

لیستعاشقانشجادهد.
چهخالیستجایحاجقاســم!نهروزهایآزادی
خانطومانرادید،نهبرگشتشمارا.کسیکهقبل
ازشهادتیکیازدغدغههایشپیداشدنپیکرهای
پاکشمابودودرجملهایمکتوبکرد»خواهش
میکنمادامهموضوعخصوصاباقیماندهمفقودین
جنوبوخانطومانباجدیتدنبالشود،دستتان
رامیبوسم«.قطعاعاشــقانوپیروانشهیدقاسم
سلیمانیبهرسمادبوبهجایاودرمراسمتشییع
شماشرکتمیکنندتاباردیگربیعتمیلیونیخود
باشهداراآنهمدرمحرمحسینیبهتصویربکشند.
ماتاابدوامدارانشــماییهســتیمکهدلازخانه
وکاشانهبستیدتاکســیجرأتتعدیبهخاکو

ناموساینوطننکند.
مطمئنباشیدخانطومان،هنوزدربدرقهتاناشک
میریزد؛خانطومانیکهدرهمهاینســالهاکه
پیکرهایپاکتانرازیرخروارهــاخاکشپنهان
کردهبود،آبروییبرایخودگرفتهبود؛خانطومان

حاالکربالیشهدایایراناست.

وداع با یاران عاشورایی حاج قاسم 
مراسموداعوبدرقهپیکرمطهرشهدایخانطومانعصرامروزباحضورمردمتهراندرمیدانامامحسین)ع(برگزارمیشود

تحریم؛ اقدامی ازسر استیصال
نایبرئیسکمیسیونامنیتملیمجلس:ماتوانستهایمخودراازچنبرهفشارهایتحریمی

آزادکنیموادامهتالشهایآمریکادراینحوزه،نشاندهندهضعفآنهاست

اقداماخیرایراندرتزریــقگازهگزافلورایداورانیومبه

5۰۰دستگاهسانتریفیوژازنوعIR6،بازتابگستردهایگفتوگو
درمحافلسیاسی-رسانهایداشتونشاندادجمهوری
اسالمیازخطوطقرمزخودکوتاهنخواهدآمدوادامهسیاستتحریمی

واشنگتن،تأثیریدرعزمایرانبرایتحققمطالباتبحقخودندارد.
بهگزارشهمشهری،درشــرایطیکهدرروزهایاخیرمقامهایایرانی
بارهاتأکیدکردندآمادگیازسرگیریمذاکراترادرصورتحسننیت
طرفهایمقابلدارند،امــاتحریمهایجدیدآمریکانشــاندادکاخ
سفیدهمچنانقصددستبرداشتنازابزارهایناکارآمدتهدیدراندارد؛
رویکردیکهباپاســخقاطعایرانوکاهشتعهداتبرجامیمواجهشد.
برایناساسرئیسسازمانانرژیاتمیدیروزدرحاشیهنشستهیأت
دولت،گازدهیبهســانتریفیوژهارادرچارچوبقانوناقدامراهبردی
مجلسوپاســخیبهتحریمهایطرفمقابلدانست.محمداسالمیبا
بیاناینکهآمریکاییهامرتببهشکستسیاستفشارحداکثریاعتراف
میکنندوامیدیبهاینسیاســتندارند،افزود:بااینحالشاهدرفتار
دوگانهوچندگانهآمریکاهستیم؛آنها۲۰سالاستکهاتهامیواهیبه
کشورنسبتمیدهند.رژیمصهیونیستیوضدانقالب،ادعاهاییدرزمینه
مکانهاومدارکواهیدارندوسعیمیکنندازاینطریقفشارهارابر

ملتایرانتشدیدکنند.
ویادامهداد:ایراندرشرایطمتفاوتیازحقوقخودکاستهومحدودیت

ونظارتتشدیدشدهراپذیرفتهتاایناتهامهاوادعاهاکنارگذاشتهشود،
بهانههاسلبوتحریمهالغوشودواجازهدهندشرایطباالگویتوافقشده
تداومیابد،امامتأسفانهبهاینتعهداتعملنکردندوهرروزبهانهجدیدی

میآورندواتهامهارابهصورتتشدیدشده،تکرارمیکنند.
اســالمیدربارهجمعآوریدوربینهاینظارتیآژانسهمعنوانکرد:
دوربینهایجمعآوریشــده،دوربینهایبرجامیوفراپادمانیبودهو
برایتوافقنامهبرجامنصبشدهبود.وقتیطرفینبهبرجامپایبندنبودندو
بهتعهداتشانعملنکردند،دلیلینداردمابهتعهدهایخودادامهدهیم.
امروزهماعالممیکنیمتازمانیکهبهتعهدهایخودبازنگردندوموارد

ادعاییراکنارنگذارند،دوربینینصبنخواهدشد.

گواهی دیگر بر بی صداقتی آمریکا
نایبرئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسنیزبااشارهبه
تحریمهایجدیدآمریکاعلیهکشورمانبههمشهریگفت:آمریکاییها
دائمابرطبلدشمنیباایرانمیکوبندوخصومتخودشانراازکانال
تحریمهادنبالمیکنند؛رویکردیکهبهوضوحباشکستمواجهشدهو

نتیجهایبرایآنهابههمراهنداشتهاست.
عباسمقتداییبابیاناینکهتهدیدهاینخنمــایآمریکاییهااثریبر
مسیرراهبردیایراننداشتهاست،افزود:نکتهتحریمهایجدیدآمریکا
اینجاستکهدربحبوحهزمانیاعمالمیشودکهآنهاادعامیکنندآماده

ازسرگیریمذاکراتوبازگشتبهبرجامهستند.اینکهواشنگتنهمچنان
بهحربهناکارآمدتحریمهامتوسلمیشود،دوبارهبههمگانثابتمیکند

آنهادرگفتههایخودصداقتندارند.
ویبابیاناینکهجمهوریاسالمیکارخودراانجاممیدهدوتحریمها
نمیتوانندخللــیدرارادهایرانبهوجودآورند،ادامــهداد:آمریکاییها
درمقطعیکهادعامیکردندتحریمهای»فلجکننده«،»هوشــمند«
و»همهجانبه«راعلیهجمهوریاســالمیاعمــالکردهاند،درعملبا
بزرگترینشکستتحریمیخودنیزمواجهشدند؛موضوعیکهخودشان

همآنراپذیرفتهوبهآناعترافکردهاند.

پایان عصر زورگویی آمریکا
رئیسکمیتهدیپلماســیاقتصادیمجلسعنوانکرد:چندینسالاز
اعمالتحریمهایهمهجانبهوحداکثریعلیهکشورمانمیگذرد،اما
اکنونشاهدیمکهجمهوریاسالمی،همنفتخودرامیفروشدوهم
میتواندپولآنرابهکشوربازگرداند؛موضوعیکهبهوضوحازشکست
سنگینراهبردهایتحریمیآمریکاحکایتدارد.مقتداییاظهارکرد:
درماههایاخیرشاهدبودیممشــارکتجمهوریاسالمیدرترتیبات
منطقهایشتابقابلمالحظهایداشتهوحضورکشورماندراتحادهاو
ائتالفهایمنطقهایباپیشرفتمحسوسیهمراهبودهاست؛اینموضوع
عالوهبراینکهنشاندهندهشکستفاحشرویکردهایخصمانهواشنگتن
نسبتبهتهراناست،حکایتازآنداردکهآمریکاییهادیگرمانندگذشته
نمیتوانندزورگوییکنند.ویافزود:فرارآمریکاازافغانستان،گدایینفت
ازکشورهایعربیوموضوعهاییازایندست،نشاندهندهآناستکه
آسیادیگرآنگونهکهدلخواهآمریکاییهاست،باآنانهمراهینخواهد
کردومنطقهراهنوینیرادرپیشگرفتهاســت.مقتداییبابیاناینکه

تحریمهایجدیدباهدفایجاددردســر
برایجمهوریاسالمیاعمالشدهاست،
گفت:ایــرانباقــوتتصمیمهایخود
رااجراییخواهدکــردوماراهبردهای
حقجویانهخودراپیشمیبریم.درست

اســتکهتحریمهازیانهای
قابلتوجهــیدرحــوزه
اقتصادیبههمراهداشت،
امانتیجهآن،آنچهآنها

میخواستند،نشد.

اعضایکابینهدرحاشیهجلسههیأتدولت
چهگفتند؟

دولت پاسخگو به افکار عمومی
اعضایهیأتدولتدرحاشــیهجلســهچهارشنبههیأت
دولتمواضعشــفافیدرارتباطبابرخیانتقاداتعمومی
ودردفاعازحقوقمردمداشــتند.وزیراقتصاد،وزیرورزش
وجوانان،وزیرارتباطات،سخنگویدولتورئیسسازمان
انــرژیاتمیچهرههایــیبودندکــهگفتوگوهایخبری
صریحیباخبرنگارانداشتند.تصمیماتمعیشتیدولتو
درصدرآنتعیینتکلیفافزایشحقوقکارگرانوکارمندان
بهویژهبازنشســتگانهمچنانجــزواصلیترینمحورهای
کاریدولتمردانرئیسیقراردارد.اخیراهیأتدولتبرای
تعیینتکلیفافزایشحقوقبازنشستگاناختیاراتخودرا
بهاحســانخاندوزیوزیراقتصاد،محمدهادیزاهدیوفا
سرپرستوزارتکارومســعودمیرکاظمیرئیسسازمان
برنامهوبودجهمحولکرد.خاندوزیدربارهبرگزاریجلسهبا
هیأتامنایسازمانبازنشستگیبرایتعیینافزایشحقوق
آنها،گفت:جلسهبرگزارشــدهاست،اماجزئیاتآنراآقای

زاهدیوفاکهوزیرمرتبطهستند،ارائهخواهدکرد.

بهگزارشهمشهری،عیســیزارعپور،وزیرارتباطاتعضو
دیگرکابینهنیزازمطالبهمهــماینروزهایمردمدرانتقاد
ازکاهششدیدسرعتاینترنتدفاعکردوآنرامرتبطبا
۲حادثهمخابراتییکیدرمشهدودیگریدرتهراندانست.
اوتصریحداشــت:مخابــراتبایدضرروزیانمشــترکان
خودشوایرانسلرابابتاینجریانبپردازدودراینارتباط
دستوراتالزمنیزبهآنهادادهشدهاست.زارعپوردرحاشیه
گفتوگوهایشودرپاســخبهطرحگالیههاازافتسرعت
اینترنت،علتاصلیایناتفاقراعقبماندگیزیرساختها
دردولتدوازدهمدانستوگفت:شرایطبهنحویپیشرفته
کهدربرخیشهرســتانهاحتیقادربهارائهخطوطجدید
تلفننیستیم.اوتصمیمدولتسابقدرثابتنگهداشتنبهای
اینترنتثابترابهقیمتتوقفدربهروزکردنزیرساختها
دانســتوگفت:بایدافزایشدرآمدها،خرجزیرساختها
میشد.بهگفتهزارعپور،حداقلطی5سالگذشتهدرحوزه
زیرســاختهایارتباطیومخابراتسرمایهگذاریصورت
نگرفتهاست.اوابرازامیدواریکردکهبهتدریجاینمشکل
حلشودتااینترنتباکیفیتمطلوبدراختیارمردمقرار

گیرد.
حضورزناندرورزشگاههادرســرخطخبرهاییکهفته
گذشته،وزیرورزشوجوانانرابهشــرحمفصلیدرپاسخ
بهســؤاالتخبرنگاراندرهمینارتباطواداشت.اودرباره
نامهفدراســیونبینالمللیفوتبالدربــارهحضورزناندر
ورزشــگاهها،گفت:مانامهراپیگیریکردیم.پیشنهادشده
والزامینبودهوهمانپیگیریهایقبلیاستوتاکنونهم
کهمامشکلینداشتهایم،مگرمشــکلیدرارتباطباحضور
خانمهادراستادیومهاداشتهایم؟اگریادتانباشد،خانمهادر
آخرینبازیایرانباعراقتشریفآوردندوبهبهترینشکل

حضورشانرقمخورد.
علیسالجقه،معاونرئیسجمهورورئیسسازمانحفاظت
محیطزیستنیزدرپاسخبهســؤاالتخبرنگارانمبنیبر
چراییآســیبواردکردنســیلمردادماهبهنقاطمختلف
کشوروپیشبینیهایضعیفدراینخصوص،تأکیدکرد:از
لحاظآماریقابلپیشبینیاست،ولیدرحداندک.شرایط
تغییراقلیمیوضعیتیراایجادکردهکهپیشبینیسازمان
هواشناسیودستگاههایدیگرخیلینمیتوانددقیقباشد.
مننمیخواهمبهآنمعنادفاعکنم،ولیازلحاظعلمیاین
پیشبینیخیلینمیتواندجاییداشــتهباشد.سالجقهدر
عینحالافزود:درشــرایطتغییراقلیمی،بایدمنتظراین
مواردباشیم.آنچهمهماستمدیریتکردناینموارداستو
اینکهآیاقابلمدیریتکردناستیانه.بارهاگفتیمکهکامال

قابلمدیریتکردناست.

از کربال تا خان طومان
قابدیگراینتصویرازسربیتنپیرمردی ادامه از 

»حبیبگونــه«درســال93درفضایصفحه اول
مجازیازشهدایخانطومانمنتشرشــد؛سریبامحاسن
سفیدوچشمانیآرامکهبزرگیوصالبتیکسرداروددمنشی
وحقارتدشمنشرابهتصویرمیکشید.شهیدعزیزماعبداهلل
اسکندریبازنشستهسپاهبودو3۰سالخدمتخودراسپری
کردهووظیفهاشرانیزدر8ســالدفاعمقدسبهشایستگی
گذراندهویکبارکربالیشــلمچهراپشتســرگذاشــتهو
علیالقاعدهمیبایستدرایندوران،بیدغدغهبهزندگیعادی
خویشمیپرداختامااوهمانگونهکهحبیببنمظاهر،پیرمرد
صحابیپیامبرنمیتوانســتمظلومیتامامخویشراببیندو
گوشهنشینیوزندگیباعافیترابرمیدانجنگومبارزهباکفار
شامیارجحبداندوسربرنیزهشدندرراهولیخدارابرحیات
ذلتبارترجیحداد،اینشــهیدعزیزهمزندگیدرایندنیای
فانیرابهحالخودرهاومبارزهباحرامیانشامیراانتخابکرد
تانشاندهدباگذشتنزدیکبه14۰۰سالازحادثهعاشورا،او
نیزمیتواندحبیببنمظاهرخانطومانسوریهباشدوباردیگر
حوادثعاشــورای61هجریرازندهوترجمانکند.همهاین
5سروبلندیکهقراراستامروزمردمتهرانباآنهاوداعکنندو
درشهرهایخودتشییعشوند،عالئمیازشهدایکربالدارندکه
زندگیشخصیآنهاگواهبراینمدعاستوتشییعآنهادرایام
عزایساالرشــهیدانپاداشمجاهدتهاییبــودهکهامروزبا
گذشت8ســالپسازشــهادتخویشازاربابشانحسین
بنعلی)ع(گرفتندواینچهخوشپاداشــیبراییکمجاهد

فیسبیلاهللاست.

 حکمرانی عالمانه 
در گرو شجاعت دولت

رئیسجمهوردرجلســهدیروزهیأتدولــت،حکمرانی
عالمانهومسئوالنهرادرگروشجاعتدولتدرتصمیمگیری
دانستواظهارکرد:نبایدمتأثرازبرخیحواشیوپیامدهای
کوچکاحتمالی،اززیربارمسئولیتتصمیمهایبزرگو
ضروریبرایکشورشــانهخالیکنیم.دولتتجلیاراده
مردماستوبایددرراســتایتأمینخیرعمومیومنافع

مردمگامبردارد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،سیدابراهیم
رئیسی،موفقیتدراجرایطرحهایبزرگیمانند»دارویار«
رادرگرواطالعرسانیجامعودقیقوروایتگریمسئوالنه
دانستوافزود:دراجرایچنینطرحهاییالزماستنسبت
بهگرههایذهنیوابهامهاییکهدرافکارعمومیبهوجود
میآید،حساسباشــیدوباســرعتودقتدراینزمینه

اطالعاتالزمرابهمردمبدهید.
ویهمچنینباتأکیــدبراهمیتروایتگــریواقدامهای
تبیینــیازســویدســتگاههایاجرایی،ادامــهداد:اگر
دســتگاههایمجری،خودروایــتدرســتوبهنگاماز
اقداماتشانراارائهنکنند،دیگرانایناقدامهارابهشکلی
روایتمیکنندکهنتایجاقدامهایمهمدولتزیرســؤال
میرودوبعضانقاطقوتدرافکارعمومی،نقطهضعفجلوه

دادهمیشود.
رئیسجمهوربرخیکارهایانجامشــدهدرایندولترااز
آرزوهایدیرینهکشوربرشمردوگفت:ازبینبردنزمینهرانت
وقاچاقداروبااجرایطرحدارویار،ساماندهیصدورمجوزهاو
اجرایبخشهایاصلیسامانهجامعتجارت،ازجملهمواردی
استکهبایدبهخوبیبرایافکارعمومیتبیینشودتابزرگی

کاریکهانجامشدهازنظرهاپنهاننماند.

   مذاکره کننده ارشد ایران به وین رفت
سخنگویوزارتامورخارجهازعزیمتهیأتمذاکرهکننده
کشورمانبهوینباهدفادامهمذاکراتبرایرفعتحریمهای
ظالمانهعلیهملتایرانخبرداد.بهگفتهناصرکنعانی،دراین
دورازگفتوگوهاکهبهروالقبلباهماهنگکنندگیاتحادیه
اروپابرگزارخواهدشــد،دربارهایدههایمطرحشدهازسوی
طرفها،ازجملهایدههایارائهشدهازسویجمهوریاسالمی
ایرانکههفتهجاریبهطرفمقابلارائهشد،بحثوتبادلنظر
خواهدشــد.نمایندهاتحادیهاروپادرمذاکراتاحیایتوافق
هستهاینیزدرپیامیخبردادکهبرایازسرگیریاینمذاکرات
میانایرانوقدرتهایجهانیراهیوینشدهاست.انریکهمورا
دراینبارهدرصفحهتوییترشنوشت:»درراهوینبرایمذاکره
دربارهاجراییشــدنکاملبرجامبرمبنایمتنارائهشــده
هماهنگکنندهمذاکرات]جوزپبورل[در۲۰ژوئیههستم.«

    قدردانی نمایندگان مجلس از سربازان گمنام 
امام زمان )عج( 

درجلســهعلنیدیروزمجلس،بیانیه۲۰۲نفرازنمایندگان
درقدردانیازاقدامهایســربازانگمنامامامزمان)عج(درپی
خنثیسازیتوطئهدشمنانقرائتشد.بهگزارشخانهملت،
دراینبیانیهآمدهبود:مانمایندگانمجلسشــورایاسالمی
ضمنتقدیروتشــکرازاقدامهایاخیرســربازانگمنامامام
زمان)عج(دروزارتاطالعاتوبهویژهدرپیشگیریاقدامهای
عملیاتیودســتگیریجاسوسانسرویسموســاد،ازهمه
مجاهدانعرصهایثاروشــهادتمیخواهیمبهشیطنتهای
استکبارپاسخکوبندهودرخوربدهند.دراینبیانیههمچنین
بهایادیاســتکباروبهویژهرژیمکودککشصهیونیستیو
دستنشاندگانآندرگروهکتجزیهطلبکوملههشدارداده
شدهاستکهاقدامهایمغرضانهآنانبدونپاسخنخواهدماند.

همچنیندرجلســهعلنیدیروزبیانیــهقدردانی۲۷3نفراز
نمایندگانازعملکرددیوانمحاسباتکشورقرائتشد.

 تبادل اسدی فعال 
در دستورکار نیست

سخنگویقوهقضاییهدرنشستخبریدیروزخودبا
بیاناینکهبحثتبادلاسداهللاسدیفعالدردستور
کارنیست،گفت:اسدیازمأموراندیپلماتایرانو
براساسمقررات،واجدمصونیتسیاسیبودهاست.
ویدرآلمان1۰1روزبازداشتغیرقانونیبودهاست.
بهگزارشمیزان،مســعودستایشیبااشارهبهاینکه
پسازانتقالاسدیبهبلژیک،ویبه۲۰سالحبس
محکومشــد،گفت:الیحهمعاهدهانتقالمحکومان

بینایرانوبلژیکرابهفالنیکمیگیریم.
ویدربارهفردســوئدیتازهدســتگیرشــدهنیز
توضیحاتیارائهکردوافزود:فردســوئدیکهاخیرا
دستگیرشده،باعناصرجاســوسدرارتباطبودهو
مأموریتداشتهاســتکهازوضعیتیکجاسوس

دیگردرایرانکسباطالعکند.
ستایشــیادامهداد:نظامقضاییجمهوریاسالمی
ایرانباجاسوســانومرتبطانآنهــابرخوردقاطع،
بازدارندهوپشــیمانکنندهخواهدداشــت.دولت
سوئددســتازاعمالخالفکارانهوتعدیبهحقوق
وحاکمیتملیکشورماازطریقاعزامجاسوسها

بردارد.
ســخنگویدســتگاهقضادربارهپروندهیکفعال
رسانهاینیزعنوانکرد:اشــتریبایدبداندکههمه
ماملزمبهاجرایقانونهســتیم،نمیشودقسمتی
ازقانونراکهبهنفعماســتبپذیریموقسمتدیگر
رانپذیریم.متأسفیمکهمیبینیمفردیازاصحاب
رسانهفعلیاترکفعلیداردکهقابلمجازاتاست.

خبر

خبر

قضایی

دولت

میدان امام حسین)ع(؛ میزبان مراسم وداع با شهدای خان طومان 
مراسم وداع و بدرقه پیکر شهدای خان طومان عصر امروز )پنجشنبه ساعت۱۸( با حضور مردم تهران 
در میدان امام حسین)ع( برگزار می شود. پیش از این روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرده بود که در راستای پیگیری دستور سردار سرافراز سپاه اسالم، شهید حاج قاسم سلیمانی 
مبنی بر پیگیری ویژه مفقودین محور خان طومان، با عنایات الهی و تالش های مستمر و شبانه روزی 
گروه تفحص، هویت پیکر مطهر 5 شهید مدافع حرم از استان های مازندران، البرز و فارس با نام های 
سردار شهید »عبداهلل اسکندری«، سردار شــهید »رحیم کابلی«، شهید واالمقام »مصطفی تاش 
موسی«، شهید واالمقام »محمدامین کریمیان« و شهید واالمقام »عباس آسمیه«، از طریق تطبیق 
نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه شناسایی و تأیید شد و پیکرهای مطهر این شهدای واالمقام به 
میهن اسالمی بازگشت. در روزهای اخیر مراسم تشییع پیکر پاک شهدای خان طومان در شهرهای 
مشهد، گرگان و بابل، با حضور پرشور مردم شهیدپرور کشورمان برگزار شد. براساس برنامه اعالم 
شده، قرار است پس از برگزاری مراسم بدرقه پیکر شهدا با حضور پرشور و عاشورایی مردم قدرشناس 
و شهیدپرور تهران در میدان میدان امام حسین)ع(، آیین وداع با پیکر مطهر شهدای استان مازندران 
)شهیدان محمدامین کریمیان و مصطفی تاش موسی( جمعه ۱۴مردادماه، ساعت۲۲ در شهر ساری 
)بوستان والیت( برگزار شود. همچنین مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید استان 
فارس )سردار شهید عبداهلل اسکندری( دوشنبه، ۱۷مرداد ماه همزمان با عاشورای حسینی در آستان 
مقدس حضرت احمد بن موسی)ع( در شیراز برگزار خواهد شد. مراسم وداع با پیکر شهدای مدافع 
حرم در تهران با سخنرانی سردار حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران برگزار می شود. محمدرضا 
طاهری و حسین طاهری نیز در این مراسم به مرثیه و نوحه خوانی می پردازند. اجرای گروه سرود 

»ابناءالحسن« و مراسم دمام زنی هم از بخش های دیگر این مراسم است.

مکث

رهایی از چنبره تحریم ها
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس با بیان اینکه با وجود تحریم ها فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای کشورمان با پیشرفت های علمی و فنی درخشانی همراه بوده  اســت، اظهارکرد: گازدهی به نسل جدید سانتریفیوژهای 
کشورمان که با اطالع آژانس انجام و در آن از دستگاه های جدید و دانش بومی اســتفاه شد، نشان می دهد ما مسیر خود را با قدرت 
درون زا، با قدرت ادامه می دهیم. مقتدایی با تأکید بر اینکه توسعه علمی و فنی درون زا افق جدیدی پیش روی کشور گشوده  است، 
افزود: موفقیت های به دست آمده، به ویژه در حوزه هوافضا، پزشکی و سالمت و تکنولوژی های جدید، نشان دهنده چشم انداز نوینی 
است که پیش روی توسعه و تعالی ایران ترسیم شده  است. وی اضافه  کرد: آنچه اکنون مشهود است، اینکه ما توانسته ایم خود را از 
چنبره فشارهای تحریمی آزاد کنیم و ادامه تالش های آمریکا در این حوزه، از سر ناچاری و استیصال و البته نشان دهنده ضعف آنهاست.

مکث


