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سیاسی

وطن امروز شماره 1734

اخبار

هنوز مانده تا انبارهای مدرن
موشکی را نشان دهیم

جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه گفت هنوز
زم��ان نش��ان دادن انبارهای مدرن موش��کی
ایران فرا نرس��یده است .سردار حسین سالمی
در گفتوگ��و با بخش گفتوگوی ویژه خبری
شبکه  2سیما ،با اشاره به توان نظامی کشورمان
اظهار داش��ت :از بعد از خاتمه دفاعمقدس ما
فرض اساسی و راهبردی توسعه قدرت دفاعی
و تهاجمیمان براس��اس جنگ ب��ا ائتالفی از
قدرتهای جهان��ی و منطقهای بود .ما همواره
با این واقعیت زندگی کرده و خودمان را تطبیق
دادهایم که باید تضمین عمیق و اطمینانبخشی
از توان خود در برابر دش��من داش��ته باشیم .با
احساس و شعار نمیتوانیم در برابر قدرتهای
جهانی بایستیم .سردار سالمی تأکید کرد :وقتی
صنایع دفاعی ما موشکهای  ۲۰۰۰کیلومتری
با خطای صفر را تولی��د میکند یعنی در این
ش��عاع عملیاتی هر پایگاه ثابت و متحرکی را
میتوانیم با دق��ت صددرصدی و خطای صفر
مورد هدف قرار دهیم .وی با اش��اره به نمایش
اخیر انبار موشکی سپاه در زیر زمین گفت :این
یکی از قدیمیترین انبارهای ما بود و حاال مانده
است تا انبارهای موشکی با سطوح مقطع بزرگ
و مدرن خود را نش��ان دهیم .سردار سالمی در
پایان اظهار داش��ت :م��ا قطعنامهها را مطالعه
نمیکنیم ،وظیفه ما توسعه قدرت است و هیچ
کس نمیتواند برای ما دیکته بگوید؛ ما انش��اء
مقاومت و مبارزه با استکبار را میکنیم.

بروجردی و تکرار ماجرای احتمال
ربایش رکنآبادی

عالءالدی��ن بروجردی ک��ه چندی پیش از
احتمال ربایش غضنف��ر رکنآبادی در جریان
فاجعه منا خبر داده بود ،روز گذشته باز هم این
موضوع را مطرح کرد.
به گزارش مهر ،بروجردی در مشهد مقدس
پیرام��ون وضعیت نامش��خص برخی چهرهها
همچ��ون غضنف��ر رکنآبادی س��فیر س��ابق
جمهوری اسالمی در فاجعه منا گفت :با توجه
به وضعیت نامشخص ایشان احتمال سوءقصد
و ربای��ش این افراد در نظر مدیران کش��ور ما
وجود دارد که دولت و مس��ؤوالن عربستان در
اینباره باید پاسخگو باشند .رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی از ارس��ال نامه رئیس مجلس شورای
اسالمی به رؤسای مجالس کشورهای مرتبط
با فاجع��ه منا و همچنین ارس��ال نامه رئیس
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس به کمیس��یونهای سیاست خارجی
مجالس دیگر کشورها بویژه کشورهای عراق و
لبنان برای ورود جدی و هماهنگ به قضیه منا
خبر داد .وی با اش��اره به فرمایش مقام معظم
رهبری مبنی بر زنده نگه داش��تن یاد قربانیان
فاجعه منا به عنوان وظیفهای جدی گفت :این
فاجعه نیازمند پیگیری جدی همه کشورهای
اس�لامی اس��ت چراکه حج یکی از مهمترین
اعمال و مناسک همه مسلمانان با هر مذهبی
اس��ت و نباید از کنار آن به راحتی عبور کرد و
سیاست سکوت کشورهای اسالمی در اینباره
جای انتقاد دارد.

بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا
در کمیسیون قضایی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت:
ابعاد حقوقی فاجعه منا در کمیسیون قضایی
بررسی و مقرر شد نشستی به همین منظور در
سازمان حج و زیارت با حضور حقوقدانان برگزار
ش��ود .محمدعلی اس��فنانی با اشاره به جلسه
دیروز کمیسیون قضایی مجلس به فارس گفت:
در جلسه طرح اصالح ماده  241قانون تجارت
اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث
و بررس��ی قرار گرفت و تبص��ره  2آن که مورد
ایراد ش��ورا قرار گرفته بود با رأی اکثریت اعضا
حذف ش��د .وی افزود :همچنین در این جلسه
ابعاد حقوقی فاجعه منا با حضور رئیس سازمان
حج و زیارت ،معاون حقوقی رئیس قوهقضائیه و
کارشناسان حقوقی وزارت امور خارجه ،سازمان
حج و زیارت و س��ایر سازمانهای مربوط مورد
بحث و بررس��ی قرار گرفت و به دلیل طوالنی
شدن بحث بنا شد بررسی این موضوع در جلسه
بعدی کمیس��یون ادامه پیدا کند .سخنگوی
کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت :طبق
اعالم رئیس س��ازمان حج و زیارت نشستی به
منظور بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا در این
سازمان برگزار میشود که این نشست با حضور
حقوقدانان از دانش��گاههای مختل��ف و ادارات
حقوقی س��ازمان ح��ج و وزارت امور خارجه و
قوهقضائیه و نمایندگانی از اعضای کمیسیون
قضایی برگزار خواهد شد.
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مقاومت

سرنشین بیامو جنجالی کدام عضو خاندان هاشمی بود؟

رمزگشایی از هفتتیرکشی سهراه یاسر

گروه سیاسی :هفتتیرکشی محافظ
ع  -م برای فرزند ش��هید الجوردی
خب��ری ب��ود ک��ه روز دوش��نبه،
رس��انههای داخل��ی را مبه��وت
خود کرد!
سیداحس��ان الج��وردی ،پس��ر
ش��هید سیداس��داهلل الجوردی در
صفحه ش��خصی اینس��تاگرام خود
این ماجرا را روایت کرد .او در ش��رح
ماجرا نوشت که یک خودروی بیامو
در نیاوران و قبل از س��ه راه یاس��ر،
با ماش��ین او برخورد ک��رد .او برای
ممانعت از فرار بیامو که سرنش��ین
آن یک خانم جوان بود ،از ماش��ین
پیاده ش��د و با پلی��س راهنمایی و
رانندگی تم��اس گرفت .با این حال
پس از مدتی قصد انصراف از پیگیری
موضوع را داشت اما ادبیات نامناسب
خان��م ب��یامو س��وار او را مصمم به
پیگیری شکایت خود کرد.
در ای��ن میان قبل از رس��یدن افس��ر پلیس
راهنمای��ی و رانندگی و تنها چن��د دقیقه پس از
تماس سرنش��ین بیامو ،یک خودروی پژو س��ر
رس��ید و راننده آن فرزند شهید الجوردی را مورد
ضرب و ش��تم ق��رار داد و در روز روش��ن برای او
هفتتیر کشید!
اما اینکه این فرد چه کس��ی ب��ود ،در روایت
احس��ان الجوردی ماهیت او تا حدودی مشخص
ش��د! به گفته الجوردی ،در صندلی عقب ماشین
پژو خانم ع  -م حضور داشت که این موضوع نشان
میدهد فرد هفتتیرکش ،محافظ بوده است! البته
اصط�لاح «ع  -م» در روایت احس��ان الجوردی
آم��ده اس��ت و قاعدتا در نگارش ای��ن گزارش به
همان استناد میشود .به هر حال باز هم با ادبیات
نامناس��ب خانم بیامو س��وار ،ماجرا تمام ش��د و
عابران و ش��اهدان ماجرا ،با چش��مهای خود یک
صحنه گانگس��تری را در نیاوران مشاهده کردند!
بدون آنک��ه عواقبی برای این فرد هفتتیرکش و
دیگران داشته باشد!
■■محافظ عروس!

اق��دام عجی��ب محاف��ظ خان��م ع  -م در
هفتتیرکشی برای یک جوان در روز روشن یک

اقدام قابل تأمل است! مهمترین نکتهای که در این
میان وجود دارد این است که وظیفه و تکلیف این
محافظ چه بوده است! و او چرا باید برای سرنشین
یک خودروی دیگ��ر اینگونه دیگران را به رعب و
وحش��ت بیندازد و به یک مرد ج��وان در مقابل
دیدگان خانواده او بیحرمتی کند؟!
سرنخ ماجرای اقدام عجیب این محافظ همان
سرنشین خودروی بیامو است! سرنشین خودروی
بیامو چه کسی بود؟
پیگیریهای «وطن امروز» ،البته حلقه وصل
ای��ن ماجرا را روش��ن کرد .نقطه ش��روع ماجرای
هفتتیرکشی نیاوران ،از تصادف خودروی بیامو
آغاز ش��د و براس��اس پیگیریهای انجام ش��ده،
خ��ودروی بیامو مذکور ،به اس��م خان��م «مریم
س��االری» ثبت ش��ده اس��ت؛ اما مریم س��االری
کیست؟
ی��ک جس��توجوی س��اده هوی��ت صاحب
خودروی ب��یامو و نقطه وصل او با خانم ع  -م را
به خوبی مش��خص میکند .مریم ساالری یکی از
عروسهای حجتاالسالم اکبر هاشمیرفسنجانی
و خانم عفت مرعشی و همسر یاسر هاشمی است!
البت��ه این عروس خانواده آقای هاش��می ،یکی از

اعتراض علمای اهل سنت ایران به حکم اعدام آیتاهلل نمر

جامعه مدرسین :جهان اسالم باید بخروشد

گروه سیاسی :پس از مراجع عظام تقلید و هشدار
آنان نس��بت ب��ه اجرای حک��م اعدام ش��یخ نمر
باق��ر النم��ر ،روحانی ش��یعه عربس��تانی ،جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم نیز نسبت به این موضوع
واکنش نشان داد .همزمان علمای اهل سنت ایران
نیز با اظهارنظرهای خود ،اعتراض خود را نس��بت
به صدور این حکم اعالم کردند! در همین راس��تا
دیروز جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با انتشار
اطالعیهای در اعتراض به تایید حکم اعدام ش��یخ
نمر باقر النمر ،خواستار آزادی شیخ نمر و خروش
همه مسلمانان و علمای جهان اسالم در برابر رأی
اعدام وی شد .در این اطالعیه آمده است :تایید رأی
ننگین دادگاه سعودی به اعدام روحانی مبارز جناب
آقای شیخ نمر خشم مسلمانان جهان را برانگیخت.
بیتردید این رأی در حالی صادر میشود که رژیم
سفاک آلسعود روزانه دهها مسلمان بیگناه را در
یمن به خاک و خون میکش��اند و نیز بیکفایتی
خود را در فاجعه دردناک منا و جان باختن هزاران
زائ��ر بیتاهللالح��رام نمیپذیرد .بهراس��تی اعالم
این حکم ،جز برای س��رپوش نه��ادن بر جنایات
این رژیم در یمن و منا اس��ت؟! نیز آیا گناه شیخ
نمر و ش��یخ نمرها جز ت�لاش برای احقاق حقوق
انسانی و اسالمی شیعیان مظلوم عربستان است؟!
و همچنی��ن آیا چنی��ن رژیمی میتوان��د خود را
کلی��ددار کعبه و خادم حرمین ش��ریفین بنامد؟
به گزارش نس��یم ،این اطالعیه تاکید کرده است:
آنچه مس��لم است آن اس��ت که رژیم سعودی –
ک��ه خوشخدمتی خود را ب��ه آمریکای جنایتکار
و رژیمصهیونیس��تی در سالها و حوادث مختلف
بر هم��گان ثابت کرده – اکنون در آس��تانه زوال
قرار گرفته اس��ت و به سنت الهی ،مظلومیت این
روحانی مبارز و خون به ناحق ریخته هزاران یمنی
مظلوم و غرب��ت اندوهبار هزاران زائر جانباخته در
منا ،روزی دامن این رژیم منحوس را خواهد گرفت
و زمینهه��ای ناب��ودی آن را فراه��م خواهد کرد؛

انشاءاهلل .در این اطالعیه تاکید شده است :جامعه
مدرس��ین حوزه علمیه قم ضم��ن محکوم کردن
تایید رأی دادگاه س��عودی به اعدام روحانی مبارز
جناب آقای ش��یخ نمر ،آزادی وی و خروش همه
مسلمانان و علمای جهان اسالم را در برابر این رأی
خواس��تار است .خبرگزاری صدا و سیما نیز دیروز
گ��زارش داد جمعی از علمای اهل س��نت مهاباد
تایید حکم اعدام ش��یخ نمر از روحانیون برجسته
عربس��تانی را محکوم کردند .در همین راستا امام
جمعه ش��هر خلیفان گفت :این اقدام غیرانسانی و
غیراسالمی را محکوم میکنم .ماموستا مالمحمد
آغار افزود :آلسعود با اعدام شخصیتهای برجسته
انقالب��ی و دینی بویژه روحانیت مبارز نمیتواند از
ماندگاری خود محافظت کن��د ،چون محکوم به
رفتن اس��ت .ماموس��تا عثمان نادری ،یکی دیگر
از علم��ای مهاباد هم ضمن محک��وم کردن اقدام
آلس��عود در تایید حکم اعدام ش��یخ نمر گفت:
ای��ن اقدام به دور از عدالت اس��ت .وی اضافه کرد:
ما این اقدام را که بر خالف قوانین اسالمی و مدنی
است محکوم میکنیم .ماموستا باقی حسنزاده ،از
دیگر علمای مهاباد هم با اش��اره به اینکه این اقدام
س��عودیها حرکت غلطی است ،تایید حکم اعدام
ش��یخ نمر را محکوم کرد .روحانیون شیعه و سنی
استان گلس��تان نیز تایید حکم اعدام شیخ نمر را
نشان بیعدالتی حکومت آلسعود دانستند و تاکید
کردند :اعدام ش��یخ نمر ضربه س��نگینی بر پیکره
حکومت آلسعود وارد خواهد کرد و زمینه نابودی و
سقوط آلسعود را فراهم میکند .مدیر حوزه علمیه
فاروقیه سقریلقی آققال نیز در گفتوگو با تسنیم
اظهار داشت :شیخ نمر یک روحانی مبارز است که
حکام س��عودی از ترس حرفهای ایش��ان دست
به صدور حکم اعدام ای��ن روحانی بزرگوار زدهاند.
آخوند س�لاق افزود :این نشان بیعدالتی حکومت
آل سعود دارد و اعدام شیخ نمر ضربه سنگینی بر
پیکره حکومت آلسعود وارد خواهد کرد.

بستگان نسبی آنها نیز هست.
ب��ه ه��ر ح��ال ب��یامو جنجال��ی ماج��رای
هفتتیرکشی س��هراه یاسر متعلق به خانم مریم
ساالری ،همسر یاسر هاشمی بوده است!
اکنون میتوان یک ش��رح دقیقتر از ماجرای
هفتتیرکش��ی نیاوران داش��ت .در واق��ع ماجرا
اینگونه اس��ت که بیامو متعلق به همس��ر یاسر
هاش��می با یک خودروی دیگ��ر تصادف میکند.
(از قضا سرنش��ین خودروی دیگر ،سیداحس��ان
الجوردی ،فرزند ش��هید اسداهلل الجوردی است)
سرنش��ین خودروی دیگ��ر (الج��وردی) منتظر
رسیدن افس��ر راهنمایی و رانندگی برای تعیین
خسارت است اما با تماس سرنشین بیامو ،فردی
مسلح به همراه خانم ع  -م فرا میرسد و برای او
هفتتیر میکش��د! و خانواده احسان الجوردی با
مشاهده این صحنه باالجبار ناچار به انصراف خود
از پیگیری ماجرای تصادف میشوند!
■■سلوکاعلیحضرتی!

ماج��رای هفتتیرکش��ی محاف��ظ خان��واده
هاش��می در روز روشن در پایتخت ایران بهخاطر
خودرویی که متعلق به همسر یاسر هاشمی ،فرزند
حجتاالسالم اکبر هاشمیرفسنجانی است؛ برای

افکار عمومی در ایران مذموم است!
ظاهر ماج��را حقیقتا هیچ تفاوتی با
روایات��ی که درباره س��لوک و رفتار
اشراف و شاهان در میان مردم گفته
شده ،ندارد! در کنار تبعیض آشکار،
ب��رآورد دیگر جامعه ایرانی از چنین
رفتارهای��ی« ،نبود امنیت» اس��ت!
چراکه بدون تردید مش��اهده چنین
رفتارهایی ،جامعه ایرانی را به قیاس
با وضعیت برخی کشورهای همسایه
و رانته��ای سیاس��ی ،اقتصادی و
امنیتی اش��راف و ثروتمندان نسبت
به س��ایر طبقات جامع��ه میاندازد!
خودروی متعلق به همس��ر یاس��ر
هاشمی آیا حقوق فراقانونی نسبت به
سایر ش��هروندان دارد که در صورت
تصادف با خودروی دیگر ،نباید مورد
پیگیری و تعقیب ق��رار گیرد! و اگر
شهروندی خواستار گرفتن حق خود
از این افراد ش��ود؛ باید اینگونه مورد
بیحرمتی قرار گیرد؟!
ام��ا نکته دیگ��ر ماجرا رفت��ار عجیب محافظ
خانم ع  -م اس��ت .باید چند مورد درباره این فرد
مشخص شود .اول اینکه آیا او محافظ رسمی بوده
اس��ت یا به صورت شخصی استخدام شده است؟
اگر محافظ رس��می بوده باش��د  -که احتمال آن
بیشتر است  -قطعا باید درباره این ماجرا پیگیری
ش��ود که آیا حمایت مس��لحانه از ع��روس خانم
عفت مرعش��ی نیز در شمول تکالیف یا اختیارات
وی است؟ اگر هم این فرد ،محافظ شخصی بوده
باشد که قطعا باید یک برخورد محکم قانونی با او
صورت گیرد!
در ه��ر حال��ت قطعا یک��ی از وظای��ف مهم
دس��تگاههای مربوط بویژه دستگاههای امنیتی و
قضایی ،تامین امنیت و حراس��ت از امنیت روانی
در جامعه است! آنگونه که فرزند شهید الجوردی
ماجرای هفتتیرکش��ی نی��اوران را روایت کرده،
قطعا این اتفاق مستوجب یک رسیدگی و برخورد
عبرتآمیز اس��ت چراکه خدای ناک��رده میتواند
منجر به ایجاد بدعتهایی ش��ود که البته ش��اید
از قبل نیز وجود داش��ته و مظاهر آن برای عموم
آشکار نشده باشد!

رویترز برای دوران پس از نقض احتمالی برجام نسخه پیچید

گزینه ترور دانشمندان روی میز اوباما

گروه سیاسی :رسانه انگلیسی رویترز روز دوشنبه در
گزارش��ی نوشت که اجرای موثر توافق هستهای بین
ای��ران و گروه  5+1کماکان معماس��ت .خبرگزاری
رویترز ،ماده بازگش��تپذیری خ��ودکار تحریمها یا
«مکانیس��م ماش��ه» در صورت نقض توافق از سوی
ای��ران را از جمل��ه ابزارهای تعبیه ش��دهای در این
توافقنامه دانس��ته که با توجه به هجوم شرکتهای
اروپایی ،روس��ی و چینی به سمت بازار ایران پس از
رفع تحریمها عم ً
ال کارآمدی خود را از دست میدهد.
این رسانه انگلیسی بر همین اساس نوشته ،مقامهای
آمریکای��ی در ماههای گذش��ته با آگاه��ی از اینکه
فشارهای اقتصادی نمیتواند تنها ابزار بازدارنده باشد،
بر گزینههای نظامی تأکید کردهاند .به گزارش فارس،
بیش��تر مقامات آمریکایی از ارائه جزئیات درباره این
گزینهها خودداری کردهاند ،اما در ماههای گذش��ته
س��خنهایی درباره استفاده واش��نگتن از بمبهای
بتنشکن مطرح شده است .به نوشته رویترز ،اینگونه
صحبتها به این گمانهزنیها منجر شده که واشنگتن
در صورت تخطی ایران از «برجام» ،به حمالت هوایی
متوسل خواهد شد .رویترز در ادامه میافزاید« :با این
وجود ،تاریخ نشان میدهد که گزینههای مبتنی بر
زور یا کارآمد نیس��تند یا بی��ش از اندازه خطرناک و
هزینهبر هستند ».این رسانه انگلیسی بر همین مبنا،
خواستار توجه تصمیمگیران سیاسی به گزینههایی
که واش��نگتن قب ً
ال آنها را مورد اس��تفاده قرار داده،
مانند ترور دانش��مندان هستهای ،شده است« :عالوه
بر این ،حمالت هوایی قبلی ،غیرقابل اعتماد بودهاند.
بنابراین ،سیاستگذاران باید در واقع همه گزینهها را
مد نظر قرار دهند .تاکتیکه��ای قبلی ،اعم از ترور،
کارشکنی با نیروهای ویژه ،خرابکاریهای تکنولوژیک،
بس��یج نیروهای مس��لح ،بمبگذاریهای گسترده
و جنگ ،ش��ایان بررس��ی دوباره هس��تند ».رویترز
در ادامه به تش��ریح تکتک ای��ن گزینهها پرداخته
و ترور دانشمندان هس��تهای ایران ،حمله با ویروس
اس��تاکسنت به تأسیسات هستهای نطنز ،تهدید به

حمله نظامی و موارد دیگر را اقداماتی دانسته که قب ً
ال
هم علیه ایران یا کشورهای دیگر به کار گرفته شدهاند.

■■تحریمسوئیفتماند!

همین خبرگزاری رویترز همزمان از برجا ماندن
تحریمهای سوئیفت علیه ایران نیز گزارشی منتشر
کرد .پس از آنکه اقدامات مرتبط با توافق هس��تهای
ایران م��ورد تایید آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار
گرفت ،اکثر بانکهای ایرانی قادر خواهند بود مجددا
به سیس��تم تراکنشهای مالی س��وئیفت بپیوندند.
به گزارش تسنیم ،سوئیفت یا همان جامعه ارتباطات
مالی بین بانکی جهانی ،ارائه دهنده خدمات مربوط
به انتقال اعتبارات اسنادی ،پرداختها و تراکنشهای
مرب��وط به اوراق بهادار بین  ۹ه��زار و  ۷۰۰بانک در
 ۲۰۹کش��ور جهان است .ایران و کشورهای  5+1در
ماه جوالی به توافقی دس��ت یافتند که براساس آن
تحریمهای اقتصادی علیه این کشور در قبال محدود
شدن برنامه هستهای تهران ،لغو میشود .انتظار میرود
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ماههای آینده اعالم
کند آیا ایران به تعهدات خود براس��اس توافق جامع
هستهای عمل کرده است یا نه .اتحادیه اروپا روز ۱۸
اکتبر با تصویب طرحی ،مطابق مفاد توافق هستهای،
اج��ازه لغو تحریمهای ایران را صادر کرد .این مصوبه
تحریمها در زمینه سیستمهای مالی نظیر سوئیفت را
نیز در بر میگیرد .اتحادیه اروپا همچنین اعالم کرده
بانکهای تحت تحریمی که نام آنها در توافق هستهای
آمده «پس از تکمیل فرآیند معمول برقراری ارتباط
ما که عبارت است از کنترلهای اداری و سیستمی،
ترتیبات ارتباطاتی و فنی» به صورت اتوماتیک قادر
به اتصال مجدد به س��وئیفت خواهند بود .یک مقام
ارشد ایرانی در ماه جوالی گفته بود ،برقراری مجدد
ارتباط با شبکههای مالی جهانی مشارکت شرکتهای
خارجی در روند خصوصیس��ازی در ایران را آسانتر
خواهد کرد .اتحادیه اروپا گفته ،برخی بانکهای ایرانی
به موجب تحریمهای دیگر همچنان از برقراری ارتباط
با این شبکه محروم خواهند بود.

وداع خانوادههای شهیدان «باقری»
و «کریمی» با پیکر فرزندانشان

مراس��م وداع ب��ا پیکرهای ش��هیدان عبداهلل
باقری و امین کریمی از شهدای مدافع حرم عصر
دیروز در محل معرا ج ش��هدای تهران و با حضور
خانوادههای  2شهید ،جمع کثیری از مردم و نیز
کارکنان سپاه حفاظت انصارالمهدی برگزار شد.
قرار است مراسم تش��ییع پیکر شهیدان عبداهلل
باقری و امین کریمی امروز ساعت  9صبح از مقابل
سپاه انصارالمهدی در میدان پاستور برگزار شود.
مراسم تشییع دیگری نیز از مقابل منزل این دو
شهید در روز پنجشنبه  7آبانماه برگزار میشود.
پیکر شهید عبداهلل باقری در گلزار شهدای تهران
و پیکر شهید امین کریمی با تصمیم خانواده این
ش��هید در محل صحن امام��زاده صالح به خاک
س��پرده خواهد ش��د .به گزارش تسنیم ،عبداهلل
باق��ری و امین کریمی طی روزه��ای اخیر و در
آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی در درگیری با
گروه تروریس��تی داعش در شهر حلب سوریه به
شهادت رسیدند.

توضیحات شمشادی درباره افزایش
تعداد شهدای ایران در سوریه

حسن شمشادی ،خبرنگار باسابقه صداوسیما
که بیش از  4سال در مناطق جنگی سوریه حضور
فعال داش��ت ،توضیحاتی درباره آخرین وضعیت
س��وریه و چرایی باال رفتن آمار شهدای ایرانی در
صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده
است .به گزارش نسیم ،متن نوشته شمشادی به
این شرح است:
«بهنام خدا
در پاسخ به سواالت شما درباره علت افزایش
شمار ش��هدای ایرانی و غیرایرانی در نبرد سوریه
در چن��د روز اخیر باید عرض کنم ،همونطوری
که قبال گفتم ،نبرد س��ختی این روزها در حومه
شمالی و جنوبی و جنوب غرب حلب و نیز شمال
استان الذقیه در جریانه که عملیاتی است به نام
«انتقام سخت» .برنامهریزی و طراحی این عملیات
و تجهیز نیروی انسانی و جابهجایی و آموزش اونها،
نزدیک به  5ماه طول کشیده و یک هفتهای هست
که این عملیات مهم که از بزرگترین عملیاتهای
نظامی ارتش س��وریه و نیروهای مقاومت در این
کشوره ،آغاز شده .تاکنون  ١٦٠کیلومتر مربع از
مناطق جنوب و جنوبغرب حلب که سالهاست
در دست تروریستهای تکفیری بوده و دستکم
 ١٤روس��تا و ش��هرک این منطقه هم از دس��ت
تروریس��تها باز پس گرفته شده .دستکم ٥٠٠
تروریست داعشی و غیرداعش��ی در این مناطق
و ش��مال الذقیه به هالکت رسیدند .نبرد بسیار
سختی است و هدف نهایی اون عالوه بر پاکسازی
حومه حلب ،نزدیک ش��دن به دو ش��هر فوعه و
کفریاست ،جایی که ماههاس��ت  ٣٠هزار شیعه
در محاصره کامل داعشیهایی هستند که قسم
خوردن��د به محض ورود به این  2ش��هر ،همه رو
قتلعاممیکنند.
هموطنانارجمندم!
جوانان و س��رداران و پاسداران ایرانی که به
حکم وظیفه «مستشاری» در سوریه هستند و
تعدادشون هم به درخواست طرف سوری ،نظر
مسؤوالن و شرایط حس��اس سوریه و منطقه
در ای��ن کش��ور ،افزایش یافت��ه ،نقش مهم و
تعیینکنندهای در «مستشاری عملیاتی» این
نبرد دارند .این حضور پررنگ تر ،در نبرد سخت
با تروریس��تها که تا بن دندان مسلح هستند
و هر روز بیش��تر از قبل از ترکیه و عربستان و
قطر و آمریکا ،تجهیز و حمایت میشن ،طبیعتا
باعث احتمال باال رفتن شمار شهدا و مجروحان
میشه و این مساله مهمترین علت افزایش شمار
شهدای عزیز در سوریه است .به شرط حیات،
در روزهای آین��ده از این عملیات و جزئیات و
فتوحات مدافعان حرم ،بیشتر خدمتتان عرض
خواهم کرد
انشاءاهلل.
امان از شام».
دفاع

ایران شکایت از روسیه را پس میگیرد

مدیرعامل ش��رکت صادرکننده تسلیحات
روس��یه میگوی��د ته��ران پ��س از دریاف��ت
سیس��تمهای پدافند هوایی اس 300شکایت
خ��ود از این ش��رکت را پس خواه��د گرفت.
بهگزارش تسنیم ،آناتولی اسایکین ،مدیرعامل
شرکت روزبورناکس��پورت میگوید« :زمانی
که ق��رارداد فروش سیس��تمهای اس 300به
ایران عملی شود این کشور شکایت خود علیه
روزبورناکس��پورت را پس خواهد گرفت» .وی
در کنفرانسی خبری گفت « :به محض اینکه
قرارداد اجرایی شده و تعهداتمان را به صورت
کامل انجام دادیم ،طرف ایرانی از دعوی قضایی
صرفنظر خواهد کرد».

