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واکنش رئیسجمهور به ترور شهید صیاد خدایی:

خبرسازی رسانه سعودی درباره روزنامه ایران

ëëهمدستیمنافقینوموساد
ســخنان معنــادار ســخنگوی ارشــد
نیروهــای مســلح در حاشــیه مراســم
گرامیداشت چهلمین سالگرد آزادسازی
خرمشهر نیز گویای همین مسأله است.
سردار شکارچی در ســخنانی که یک روز
بعــد از ترور شــهید خدایی انجام شــد با
اشاره به جنایات منافقین و با بیان اینکه

ëëایران متوقف نخواهد شد
ســابقه نشــان داده اســت کــه ایــران
به هیــچ عنــوان در برابــر جنایــات رژیم
صهیونیســتی تســامح به خــرج نخواهد
داد و اقدامــات ایــن رژیم نیــز تأثیری بر
تغییــر راهبردهــای اساســی کشــورمان
نخواهد گذاشــت .اگر در هنگام شهادت
اولین دانشمند هستهای ،ایران با تعداد
کمتری ســانتریفیوژ عادی در ابتدای راه
غنیســازی  20درصد بــود ،اکنون و پس
از چندین جنایت و خرابکاری این رژیم،
جمهوری اســامی ایران در حال ارتقای
صنعت هستهای و همچنین رسیدن به
پیشرفت های خیره کننده است.
اقدام اخیر نیز از این قاعده مستثنی
نخواهــد بود و ایــران را متوقــف نخواهد
کرد .همچنین ایران پاســخ اقدامات این
رژیــم را به گونهای میدهــد که مقامات
ایــن دولت جعلــی نتوانند ابعــاد هزینه
داده شده برای آن را اعالم کنند.
ایــن اتفــاق در موشــکباران مقرهای
جاسوســی صهیونیســتها در اربیــل
عراق در هفتههــای اخیر به خوبی ثابت
شــده اســت .البتــه نبایــد از ایــن مهــم
نیــز غافل شــد کــه هرگونــه همــکاری با
صهیونیســتها از ســوی هر کشــوری در
اجرای طرحهــای خرابکارانه علیه ایران
نیز با واکنش ســخت مواجه خواهد شد.
ماجــرای اقــدام عزتمندانــه در مقابــل
حضــور پایگاههــای دشــمن در اربیــل
نشــان داده اســت که مسأله امنیت ملی
ایــران بــرای مقامات کشــورمان اهمیت
باالیــی دارد و جمهــوری اســامی ایــران
هیــچ کشــوری را کــه شــریک در جنایت
صهیونیستها شود بدون تاوان نخواهد
گذاشت.
در واکنــش به ایــن حادثه تروریســتی

بیخبری بیست روزه از حمید نوری

آیین تشییع شهید صیاد خدایی امروز برگزار میشود

بــــرش

ëëترورهاییکدست
نگاهــی بــه حادثــه اخیــر در نزدیکی
بهارســتان نشــان میدهد شکل میدانی
ایــن عملیــات از اشــتراکات اصلــی
ترورهایی اســت کــه در حــدود یک دهه
اخیر در کشــور صورت گرفته است .از روز
صبح یکشنبه  22دیماه  1388که اولین
صدای انفجار در محله قیطریه تهران به
گوش رسید و دکتر مسعود علیمحمدی
از دانشمندان هستهای کشورمان مقابل
خانه خود به شــهادت رســید تا روزی که
سرهنگ حسن صیاد خدایی در نزدیکی
منــزل خود در خیابان مجاهدین اســام
به خون غلتید ،انگشــت اتهام به سمت
رژیمــی بوده اســت که حیات خــود را در
توجو میکند .عالوه
ترور و کشــتار جســ 
بــر «آمریــت» این جنایتهــا که تکلیف
آن مشــخص اســت« ،عاملیت» آن نیز
قبــاً توســط اندیشــکدهها و رســانههای
غیرایرانی مــورد بحث و نتیجه اجماعی
قرار گرفته است.
گروهــک منافقیــن کــه بیــش از چند
دهه اســت ابتکار عمل را از دســت داده
و منفور جامعه ایرانی واقع شــده ،اکنون
سالهاســت کــه به بازیچــه طراحیهای
موســاد تبدیل شــده اســت .این مســأله
نــه تنها بــرای ایران نیز آشــکار اســت که
رســانهها و مقامــات غربــی نیــز بارها به
آن اذعــان کردهانــد .به عنــوان نمونه دو
مقام ارشــد دولــت اوباما در ســال ۲۰۱۲
در شــبکه  NBCفــاش کردنــد کــه تــرور
دانشمندان هستهای ایران کار مجاهدین
خلــق [منافقیــن] اســت .ایــن مقامــات
امریکایی همچنین این موضوع را تأیید
کــرده بودنــد که گروه تروریســتی توســط
موســاد تأمین مالی ،مســلح و عملیاتی
میشوند.

ایران قربانی ترور اســت و حدود  ۱۷هزار
نفر از مردم کشــورمان از ســوی دشمنان
تــرور شــدند ،گفــت :تــرور روز یکشــنبه
در تهــران نشــان میدهــد ادعایــی کــه
امریکاییها و متحدان آنها در خصوص
حقوق بشر دارند ،کذب است؛ ابعاد این
ترور در دســت بررسی اســت و نیروهای
امنیتــی کشــور ایــن موضــوع را دنبــال
میکنند؛ نتیجه بررســیها هــم متعاقباً
اعالم خواهد شد.
ســردار شــکارچی همچنیــن
درخصــوص حملــه موشــکی ایــران بــه
مقر رژیــم صهیونیســتی در اربیل عراق
و بیانیــه ســپاه مبنــی بــر پاســخ شــدید
ایــران به اقدامات اســرائیل گفــت :رژیم
صهیونیستی این را تجربه کرده که هرگاه
مواجهــه مســتقیم بــا ما داشــته باشــد،
بدون اینکه چیزی را پنهان کنیم ،خیلی
شــفاف اعــام میکنیم .ســردار رمضان
شــریف ســخنگوی ســپاه پاســداران نیــز
تأکید کرد گروههای تروریستی وابسته به
اســتکبار و صهیونیســم جهانی به سزای
عمل جنایتکارانه خود میرسند.

عکس :ابوالفضل نسائی  /ایران

گــروه سیاســی« /انتقــام خــون پــاک این
شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی
است»؛ این سخنان آیتاهلل رئیسی پیش
از ســفر دیروز به عمان است که در آن به
تــرور شــهید خدایــی واکنش نشــان داده
است .رئیسجمهور همچنین در سخنان
خــود این اقــدام جنایتکارانــه را دلیلی بر
شکست دشمنان ایران در منطقه دانسته
و اظهار کرده اســت« :بدون تردید در این
جنایت دســت اســتکبار جهانی و کسانی
کــه از مدافعــان حریــم و حرم شکســت
خوردنــد دیده میشــود که به این شــکل
میخواهنــد اســتیصال خــود را نشــان
دهند».

دیگه چه خبر؟

انتقام حتمی است

آیین تشییع مدافع سرفراز حرم سردار شهید صیاد خدایی که روز یکشنبه در
اقدامی تروریستی به شهادت رسید ،از ساعت  ۸صبح امروز (سهشنبه سوم
خردادماه) ،از میدان امام حسین (ع) تهران در مسیر خیابان  ۱۷شهریور به
ســمت میدان شهدا برگزار میشود .مراسم وداع با پیکر مطهر شهید صیاد
خدایی روز گذشــته با حضور خانواده شــهید و خیل کثیری از مردم تهران در

یــک مقــام ایرانی نیــز به الجزیــره گفت:
«ترور شهید صیاد خدایی ،عبور از خطوط
قرمز اســت که موجب تغییرات اساســی
در معادلــه درگیری میشــود .گروهی که
مسئولیت ترور این شهید را به عهده دارد،
بهای سنگینی خواهد پرداخت».
ëëصهیونیستهاآمادهباششدند
ســاعاتی پس از تــرور شــهید خدایی
شــبکه «العربیــه» خبــر داد ،رژیــم
صهیونیستی در جبهه شمالی یعنی مرز
فلسطین اشغالی با لبنان و سوریه حالت
آمادهبــاش اعالم کــرده اســت .روزنامه
صهیونیســتی «یدیعــوت آحارونــوت»
نیــز از آمادهبــاش ارتــش ایــن رژیم خبر
داد .همچنین بر اســاس گزارش «لبنان
دیبیــت» ،رژیــم صهیونیســتی ســطح
هشدار امنیتی را در سفارتخانههایش در
جهان افزایش داده است.
رســانههای رژیــم صهیونیســتی نیــز
پیامدهــای این اقــدام را بــرای این رژیم
خطرنــاک توصیــف کردنــد .بــه نحــوی
کــه شــبکه خبــری «نیــوز وان» رژیــم
صهیونیســتی ،بــا اشــاره بــه ترور شــهید
صیاد خدایی ،از اعالم حالت آمادهباش
در ســفارتخانههای ایــن رژیــم در جهان
خبر داد.
ëëادعاهــای مختلف در خصوص جایگاه
شهیدخدایی
شــهید خدایــی از نیروهــای ســپاه

پاســداران بوده که سابقهای درخشان در
دفاع از حــرم در کارنامه خود ثبت کرده
اســت .بدیهــی اســت تــرور وی همچون
ســایر ترورها به دلیل اهمیــت جایگاه او
و همچنین بیشینهسازی قدرت ایران در
کشور و منطقه بوده است .تقویت حضور
منطقــهای ایــران و محــور مقاومــت در
ســوریه نیز در همزمانی این مسأله حائز
اهمیت است.
با وجود این رسانههای صهیونیستی
نیــز ادعاهایــی از نقــش مهــم شــهید
خدایی مطــرح کردهاند .پایــگاه روزنامه
عبریزبــان معاریــو نوشــت ایــن تــرور
احتمــاالً ارتباطــی بــه مســأله هســتهای
نداشته باشد و بیشــتر به مسائل امنیتی
دایــر در ســوریه مربوط باشــد .در همین
حــال شــبکه  13تلویزیــون اســرائیل هم
مدعی شــد فرد ترور شده مسئول انتقال
فناوری موشــکهای پیشرفته و دقیق به
حزباهلل بوده است.
اینتل تایمز دیگر رسانه صهیونیستی
نوشــت :اطالعاتی که ما از حسن خدایی
داریم آن است که وی یک سرتیپ سپاه
است که ســالهای اخیر در محور سوریه
و لبنان بوده یا مســئول یکی از واحدهای
تهاجمــی نیروی قدس اســت یا آنکه در
بخــش لجســتیکی کــه مقــر آن در خاک
ســوریه اســت در قالــب انتقــال ســاح
و کمــک بــه تولیــد موشــکهای دقیــق
فعالیــت میکــرده اســت .اینتــل تایمــز
در ادامــه آورده اســت فرد ترور شــده در

معاونان وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در اجالسی دو روزه در تهران گرد هم آمدند

امکان گسترش ظرفیت مبادالت اکو به  ۵۰۰الی  ۶۰۰میلیارد دالر

گــروه سیاســی /معاونــان وزرای امــور
خارجــه کشــورهای عضــو ســازمان
همــکاری اقتصــادی اکــو در نشســتی دو
روزه کــه از دیــروز در تهــران آغــاز شــد،
دربــاره بررســی راههــای ارتقــای بیشــتر
همکاریهــای منطقــهای بــه گفتوگــو
نشســتند .موضوعــات مهمــی همچون
آزادســازیهای بیشــتر تجــاری بیــن
کشــورهای عضــو و تقویــت ترانزیــت و
حملونقــل درونمنطقــهای و پیگیــری
اجرای مؤثر توافقات نشســت ســران اکو
در عشــقآباد از جملــه دســتور کارهــای
مهم نشستهای این هفته در دبیرخانه
اکــو در تهــران اســت .شــرکتکنندگان
همچنیــن در مورد راههــای تأمین مالی
پروژههــای بــزرگ منطقــهای تبادلنظر
خواهند کرد.

ëëاکو؛ بزرگتر و مهمتر از همیشه
مهــدی صفری معــاون دیپلماســی
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه روز
گذشــته هدف از برگزاری این نشســت را
گســترش تعامــات تجــاری و اقتصادی
بیــن کشــورهای عضو دانســت و بــا بیان
اینکه سال گذشته حجم تبادالت تجاری
بین ۱۰کشور عضو حدود ۴۰میلیارد دالر
بوده اســت ،گفت« :ایــن ظرفیت وجود
دارد کــه این حجم مبــادالت به  ۵۰۰الی
۶۰۰میلیارد دالر برسد».
معــاون دیپلماســی اقتصــادی

وزارت امــور خارجــه با تأکیــد بر اهمیت
فعال شــدن هرچــه زودتــر ســازمان اکو
در حوزههــای تجــارت و بازرگانــی بیــن
کشــورهای عضــو تصریــح کــرد :در حال
حاضر شــاهد فعالیت بانک اکو هستیم
ولــی معتقدیــم کــه بایــد ایــن بانــک را
فعالتر کنیم تا روابط بانکی بین کشورها
را پشتیبانی و اجرایی کند .مثالً پروژههای
خدمات فنی و مهندســی بین کشورهای
عضو را فاینانس کند.
این بانک در حال حاضر پروژههای
کوچــک بین ســه کشــور ایــران ،ترکیه و
پاکســتان را فاینانــس میکنــد در حالی
کــه باید حوزه فعالیــت آن بین تمامی
کشــورهای عضو گســترش یابــد .وی با
بیــان اینکــه اکثر پروژهها بایــد در بحث
توسعه صادرات بیمه شود ،اظهار کرد:
اکنون در کراچی پاکستان صندوق بیمه
وجــود دارد و بایــد پولی در آن گذاشــته
شــود تا ایــن صنــدوق بیمــه ،اجرایی و
فعال شود.

ش رو
ëëترانزیت و گمرک؛ اولویت پی 
معــاون وزیــر امور خارجــه همچنین
بــه ظرفیتهــای ترانزیتــی موجــود بین
کشــورهای عضو اشــاره کــرد و افــزود :ما
اکنــون بــه دنبــال اجــرای کریدورهــای
شمال به جنوب و غرب به شرق هستیم
و خوشــبختانه ۱۰کشــور عضو شامل این
مســیرهای ترانزیتــی هســتند .مــا تأکید

خبــر اول اینکه،پایــگاه اطــاع رســانی «ایندیپندنــت فارســی»
وابســته به دســتگاه تبلیغاتی رژیم ســعودی در یک خبرسازی ادعا
کــرد کــه حقــوق مدیــران و ســردبیران روزنامــه ایــران از  47تــا 100
میلیون تومان است!
ایــن خبــر کــذب در حالی منتشــر شــد کــه حقــوق پرســنل و مدیران
مؤسســه مطبوعاتی ایران براســاس طبقهبندی مشــاغل و مصوبات
هیأتمدیــره پرداخــت میشــود و این رســانه احتمــاالً دریافتیهای
خود از دســتگاه تبلیغاتی عربستان سعودی را مبنای خبرسازی قرار
داده است .عجیب نیست که توسعه کمی و کیفی رسانههای متعلق
به مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در دوره جدید ،موجب نگرانی
و اقدامات کور رسانه سعودی و دنبالهروهای داخلی آن بشود.

داریــم فعالیتها در حوزه ترانزیتی بین
کشــورهای عضو گسترش بیشــتری پیدا
کند همچنیــن تعرفهها بین کشــورهای
عضــو ،همگــن و هماهنــگ باشــد و اگــر
بتوانیــم روی قیمتهــا و تعرفههــای
گمرکی هماهنگی الزم را داشــته باشیم،
ایــن امــکان وجــود دارد کــه موضــوع
همکاریهــای ترانزیتــی بین کشــورهای
عضــو افزایــش پیــدا کنــد .کشــورهای
ازبکســتان ،قزاقســتان ،ترکمنســتان،
قرقیزســتان ،ایــران ،افغانســتان ،ترکیه،
جمهوریآذربایجــان ،پاکســتان و
تاجیکســتان اعضــای اکــو را تشــکیل
میدهنــد7 .کشــور از 10کشــور عضــو اکو
محصــور در خشــکی هســتند و بــرای
دسترســی به بازارهــای جهانی به ســایر
کشــورها و مســیرهای ترانزیتــی متکــی
هستند.

گفتنی است در حاشیه اجالس روز
گذشــته «فرقــت صدیــقاف» معاون
وزیــر خارجــه جمهــوری ازبکســتان
نیــز بــا معــاون دیپلماســی اقتصادی
وزارت امــور خارجــه دیــدار کــرد.
طــرف ازبکســتانی در ایــن دیــدار بــر
عالقهمنــدی خــود بــرای بهرهگیری از
مسیرهای ترانزیتی ایران و بخصوص
ظرفیتهــای مناســب بندرچابهــار
تأکیــد کــرد و مقــرر شــد کارگروههــای
تخصصــی در این رابطه فعال شــوند.
معاون وزیر خارجه ازبکستان با اشاره
به ســفر آتی رئیسجمهور کشــورمان
به ازبکســتان برای شرکت در اجالس
ســران شــانگهای و دیــدار رســمی
دوجانبــه بــا همتای ازبکســتانی خود،
این ســفر را یک رویداد مهــم تاریخی
در روابط دو کشور خواند.

معراج شــهدا برگزار شد .همچنین محمد مخبر ،معاون اول رئیس جمهور
نیــز در این مراســم حضور پیدا کرد .شــهردار منطقه  ۱۲روز گذشــته با اعالم
اینکه مســیر مراسم تشییع شهید صیاد خدایی بهطور ویژه پاکسازی و آماده
پذیرایی از تشییعکنندگان شد از پیشنهاد نامگذاری خیابان قائن در نزدیکی
محل سکونت شهید به نام شهید پاسدار حسن صیاد خدایی خبر داد.
تهران احتمــاالً در فعالیتهای پهپادی
مشارکت داشته ،همچنین احتماالً عضو
واحد  ،840یگان اصلی فعال در ســوریه
بوده است.
کانــال  12اســرائیل نیــز در پوشــش
متناقض خود با دیگر رســانههای عبری
مدعــی شــد ســرهنگی کــه در تهــران
تــرور شــد مســئول طراحــی حمــات به
صهیونیســتها و ربایــش آنهــا بــوده
اســت .سرتیپ کوپر فایســر رئیس سابق
سرویس اطالعات ارتش اشغالگر هم در

توگو با یسرائیل هیوم گفت :خدایی
گف 
بهشــکل غیررســمی در برنامه هستهای
تهــران دخالــت داشــت امــا بهرغــم آن
تــا مدت کوتاهــی قبل در ســوریه حضور
داشــت از ایــنرو مشــخص نیســت کــه؛
آیــا او در انتقــال ســاح از ایــن کشــور بــه
ســوریه نقش داشته اســت یا خیر؟ الون
بــن دیوید خبرنــگار شــبکه  13تلویزیون
اســرائیل هم مدعی شــد صیــاد خدایی
عامل اصلی ترور اتباع اســرائیل و ژنرال
امریکایی در آلمان بود!

خبــر دیگر اینکــه« ،حمید نوری» شــهروند ایرانی که از ســال ۹۸
در ســلول انفرادی سوئدیها بســر میبرد ،پس از برگزاری جلسات
دادگاه فرمایشــی در حالی که در انتظار صدور حکم دادگاه سوئدی
است ،از  ۲۰روز قبل امکان تماس تلفنی با خانواده را از دست داده
است.
بــه گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه ،دســتگاه قضایی ســوئد محل
نگهــداری «حمید نوری» را تغییر داده اما شــرایط وی تغییر نکرده
اســت .خانــواده «حمید نــوری» در طول  ۲۰روز گذشــته تالشهای
فراوانی کردند تا با وی تماس داشــته و از وضعیت ســامتی او آگاه
شــوند ،اما دستگاه قضایی کشور ســوئد هر بار با بهانهای از برقراری
این تماس خودداری میکند« .حمید نوری» بنا بر شکایت تعدادی
از اعضای گروهک تروریســتی منافقین و به اتهامات واهی در کشور
ســوئد مورد محاکمه قرار گرفته و در طول دو ســال و نیم گذشــته با
نقض مکرر حقوق شهروندی از جمله نگهداری در سلول انفرادی،
ضــرب و شــتم ،عریان کــردن اجباری ،عدم دسترســی به پزشــک و
مواردی از این دست روبهرو بوده است.

ویزای زائران اربعین حذف میشود

دســت آخــر اینکه،معــاون امنیتی انتظامی وزیر کشــور با اشــاره
به گزارش ســفیر ایران در عراق از مذاکرات با نخســتوزیر و دولت
این کشــور گفت :دولت عراق اعالم کرد برای اربعین ویزا نخواهیم
داشــت و وزیر کشــور عراق هــم بزودی بــه تهران ســفر خواهد کرد.
مجید میراحمدی همچنین گفت :عراقیها گفتهاند که در چند روز
آینــده موافقت خــود با حضور محــدود بدون ویزای زائــران عتبات
عالیــات از مرز زمینــی را نیز اعالم میکنند .همچنین به گفته ســید
صــادق حســینی رئیــس ســازمان حــج و زیــارت ،انتظار مــیرود با
بازگشــایی مرزهای زمینی ،بخش اعظمــی از زائران عتبات عالیات
از مبادی مرزی شلمچه ،چزابه و اروندرود به عراق سفر کنند که در
این راســتا باید برنامهریزیهای دقیق و مناســب برای تســهیل امور
زائران اندیشــیده شــود .گفتنی اســت ســتاد مرکزی اربعیــن برآورد
کرده امسال بیش از  ۴میلیون زائر ایرانی در این ایام داشته باشیم.

