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رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی:

سیانان :ایران برای
پرتاب ماهواره آماده میشود

فضای مجازی در شرایط تحریم به تولید و اشتغال کمک کند
رئیس جمهوری روز گذشــته در شورای عالی
فضای مجازی ،قیام مردم شــریف قم در 19
دی ســال  56را در آن مقطــع مهــم ،تاریخی
و آغــازی مهم برای بیداری مــردم و پیروزی
انقالب اســامی دانســت و گفت :مــردم قم
حــق بزرگی بر گردن حــوزه علمیه ،انقالب و
کشــور دارند.به گــزارش پایگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام حســن

روحانــی افــزود :مــردم قــم از آغــاز نهضــت
اســامی و تــا فروردیــن  42و حملــه رژیــم
ستمشــاهی بــه مدرســه فیضیــه 15 ،خــرداد
و ســخنرانی تاریخــی حضــرت امــام(ره) در
عاشــورای ســال  42نقش ارزنــدهای ایفا و در
کنــار روحانیت و طــاب وفــاداری کردند.وی
اظهار کرد :قیام  19دی مردم قم در حمایت
از حضرت امام(ره) به فرآیندی تبدیل شد که

واکنش وزارت خارجه به تحریم اتحادیه اروپا علیه وزارت اطالعات:

اقدام متقابل میکنیم

دادستان کل کشور:

به دنبال محروم کردن مردم
از فضای مجازی نیستیم

موضوع فیلترینگ را بحث انحرافی میدانم

ایران به برنامههای هوافضای خود ادامه میدهد

وزیــر امور خارجه کشــورمان که در رأس
هیأتی سیاســی -اقتصادی به هند سفر
کرده بود درباره تحریمهای امریکا علیه
تهــران و تأثیــر آن برخرید نفــت هند از
ایــران گفت :ما قادریم بــا یکدیگر حتی
در شــرایط ســختتر تعامل کنیم و من
اطمینــان دارم ایــران و هنــد بهویــژه در
بخــش خصوصــی میتواننــد راههایــی
بــرای پرهیز از این اقدامــات غیرقانونی
بیابند .اجازه دهید به خودمان یادآوری
کنم که این اقدامات غیرقانونی هستند.
مــا نمیخواهیــم قانــون را دور بزنیــم،
بلکه تالش میکنیم از بیقانونی پرهیز
کنیم ،ما تالش داریم از قلدری (امریکا)
طفره برویم.
ظریف با یــادآوری اینکه موضع اصولی
هند تنها تبعیت از تحریمهای مصوب
ســازمان ملــل اســت و از تحریمهــای
یکجانبــه تبعیــت نمیکند ،افــزود« :به
خاطــر فشــارهای امریــکا ،اقدامــات
اروپاییهــا کــه قــرار بــود در راســتای
وظایف آنها در زمینه برجام و همچنین
قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل
( )2231انجام شوند ،هنوز تحقق نیافته
اســت .آنها وعدههای کالمــی دادند اما
متأســفانه از منظــر اقدامــات عینی این
وعدههــا را عملــی نکردهانــد البتــه مــا
با دیگــر کشــورها اقداماتمــان را پیش
بردهایــم ،بویــژه در رابطــه بــا شــرکای
ســنتیمان ،کشــورهای همســایهمان
عــراق ،افغانســتان ،ترکیــه ،روســیه و
همچنین با چین و هند و دیگر کشورهای
آسیایی (کارمان را به جلو بردهایم)».
وزیر امور خارجه همچنین در مصاحبه
بــا رویتــرز در هنــد گفــت کــه بــهرغــم
هشدارهای امریکا ،ایران به برنامههای
هــوا فضای خــود ادامــه میدهد و هیچ
قانــون بینالمللــی چنین برنامــهای را
ممنــوع نکــرده اســت .او در عیــن حال
تأکید کرد :خروج از برنامه هســتهای که
در ســال  2015بــا قدرتهــای جهان به
امضا رسید گزینه کنونی تهران است اما
تنها گزینه روی میز ما نیست.

دیدار وزرای امور خارجه ایران و هند در دهلی نو

وزیــر امــور خارجــه ایــران تأکید کــرد که
آینده افغانســتان و نقش طالبان در این
کشور را خود مردم افغانستان مشخص
میکنند .محمدجواد ظریف در گفتوگو
با شــبکه « »NDTVهند با بیان مطلب
فوق به موضوع مذاکرات ایران و طالبان
نیز اشــاره کرد و گفت« :ایــران ارتباطات
اطالعاتــی با طالبان داشــته اســت ،زیرا
الزم اســت از این طریــق امنیت مناطق
مــرزی تحــت کنتــرل طالبــان در طــرف
افغانســتان تضمیــن شــوند ».ظریف با
اشاره به روند مذاکرات صلح افغانستان
ایــن را هم افــزود« :من فکــر میکنم که
آینده افغانســتانی بدون نقــش طالبان
نخواهیم داشت؛ اما ما بر این باوریم که
نقش آینده طالبان نباید نقشی غالب بر
افغانستان باشد» .اظهارات ظریف کمی
پس از آن مطرح شــده اســت کــه وزارت
خارجــه ایــران هفتــه گذشــته بــه دنبال
اعالم خبر دبیر شورای عالی امنیت ملی
مبنی بر مذاکره ایــران با گروه طالبان ،از
سفر هیأتی از این گروه به تهران و مذاکره
بــرای یافتــن راهــکار و مســاعدت بــرای
پیشــبرد روند صلح افغانستان خبر داد.
بهــرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه ایران گفته بود که هیأت طالبان
روز (یکشــنبه  ۹دی) در تهــران با عباس
عراقچــی معــاون وزارت خارجه به طور
مفصل گفت وگو کرده است.
وزیــر خارجــه ایران همچنین در پاســخ

ســؤالی دربــاره حمایــت پاکســتان از
گروههــای تروریســتی گفت« :پاکســتان
موضــع خــود در قبــال افغانســتان را
تغییر داده و ما بر این باوریم که اســام
آبــاد در حــال حاضــر ســعی بــر ایفــای
نقــش مثبت در ایجاد صلــح و ثبات در
کشور افغانســتان دارد .ما فکر میکنیم
کــه پاکســتانیها نیــز خواهــان ســلطه
گروههــای افراطــی بر آینده افغانســتان
نیســتند ،اما برای آنــان تهدید جدی به
حساب میآیند ».ظریف در بخشهای
دیگــری از ایــن مصاحبــه افــزود« :مــا
نمیتوانیــم زندانــی گذشــته باشــیم.
مــا بــا پاکســتان در دهــه  90و زمانــی که
آنهــا طالبــان را ایجــاد کرده یا بــه ایجاد
آن کمــک کردند،مخالــف بودیم.مــا
نخســتین قربانــی طالبان بودیــم و من
 11نفــر از همکارانــم را در حمله طالبان
(بــه کنســولگری ایــران در مزارشــریف)
از دســت دادم .امــا بایــد بــرای آیندهای
بهتــر تالش کنیم و ایران آماده اســت با
پاکســتان در زمینــه مبــارزه بــا گروههای
تروریستی همکاری کند».
ëëدست دوستی به سوی همسایگانمان
در منطقه خلیج فارس دراز میکنیم
وزیــر امــور خارجــه ایــران در ادامــه
برنامههای خود در جریان سفر به دهلی
نو با «سوشــما ســواراج» ،همتای هندی
خــود دیــدار و پیرامــون ابعــاد مختلــف
مناسبات دوجانبه از جمله در حوزههای

اقتصــادی و بانکــی ،پتروشــیمی ،نفت،
انــرژی و حمــل و نقــل گفــت وگــو کرد.
مسائل بینالمللی و منطقهای از جمله
برجــام و شــرایط افغانســتان از دیگــر
محورهــای گفتوگوهــای دو وزیــر بــود.
وزیــر خارجه ایــران همچنین بــا جوزف
بــورل ،وزیر امــور خارجه اســپانیا درباره
آخرین تحــوالت روابط دوجانبه مذاکره
کرد.وزیــر خارجــه ایــران همچنیــن در
کنفرانس بینالمللی ساالنه گفتوگوی
رایســینا ( )RAISINAدر ســخنانی بــا
اشــاره بــه لــزوم گفتوگــو دربــاره نظم
مجدد جهانی گفــت« :گفتوگو و نظم
مجدد جهانی مباحث مهمی هســتند.
گفتوگــوی واقعــی نیازمنــد برابــری و
احترام متقابل است ».وزیر امور خارجه
کشــورمان در ادامــه گفــت« :مــا امــروز
به جــای ســلطه مــردان قــوی ،نیازمند
منطقــهای قــوی هســتیم .از دیــدگاه ما
منطقــهای قوی شــامل مؤلفههــای زیر
اســت -1 :ثبــات سیاســی و ســرزمینی
بومــی -2 ،اتکا به مــردم به عنوان منبع
مشــروعیت ،امنیــت و کامیابــی-3 ،
هماهنگی هویتهای ملی و شهروندی
منطقهای -4 ،مشارکت همه کشورهای
مرتبط منطقــهای در تضمین صلح در
منطقه از طریق سازمانهای منطقهای
یــا ترتیبــات مقتضــی -5 ،اطمینــان،
تجارت و تعامل بیشــتر میان کشورهای
منطقه به جای قدرتهای خارجی-6 ،
روابط اقتصادی و تعامالت مردممحور
کــه روی آوردن بــه جنــگ را هزینهبــر
و غیرقابــل دفــاع کنــد -7 ،فرهنــگ
منطقــهای که امنیت ملــی را منطبق بر
امنیت منطقهای کند -8،محیط منطقه
ای پایدار» .رئیس دســتگاه دیپلماســی
کشــورمان همچنیــن افــزود« :بــا هنــد
اشــتراکات زیــادی در شــکلدهی چنین
همسایگی ،در جنوب ،مرکز و غرب آسیا
داریم .همچنین ما برای حرکت در این
مســیر ،مجدد دستدوســتی ،خود را به
ج فارس
همسایگانمان در منطقه خلی 
دراز میکنیم».

محمود واعظی:

ادعاهای اسماعیل بخشی به هیچ وجه درست نبود

اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر
هفــت تپــه بــه مجلــس رفت.فاطمــه
ســعیدی ســخنگوی فراکســیون امیــد
صبــح دیــروز با اعــام این خبــر گفت
کــه وی همــراه وکیلــش در فراکســیون
امیــد حضور یافتــه تا در جلســهای که
بــا حضــور وزیــر اطالعات و مســئوالن
اطالعــات اســتان خوزســتان برگــزار
شده بود ،شــرکت کند.پیشتر وکیل او
خواستار حضور او در جلسات رسیدگی
مجلــس شــده بود.فاطمــه ســعیدی
همچنیــن خبــر داد کــه فراکســیون
امیــد ســخنان وی را شــنیده اســت اما
پیگیریهــا همچنــان ادامــه خواهــد
داشــت و نتیجه بررســیها نیــز بعد از
بررسی قوه قضائیه و کمیسیون امنیت
ملی مجلس اعالم خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا ،او همچنیــن خبــر
داد :فراکســیون امیــد در راســتای
بررســی ادعاهــای آقــای بخشــی قرار
اســت ســفری بــه اســتان خوزســتان و
شهرســتان شــوش داشــته باشــد تــا با
حضــور در محــل بــه ارزیابــی نهایــی
بپــردازد و گــزارش از ارگانهــای
مربوطــه را دریافــت کند.ســخنان
وی در حالــی مطــرح شــد کــه روز
ســه شــنبه حشــمتاهلل فالحــت
پیشــه رئیس کمیســیون امنیــت ملی
مجلــس اعالم کرد بر اســاس فیلمها
و مســتندات وزارت اطالعــات کــه
در جلســه کمیســیون متبوعــش بــه
نمایــش درآمــد ،ایــن نتیجــه حاصل
شــد کــه ادعــای شــکنجه وی صحــت
نــدارد .او در عیــن حــال گفــت کــه در
جریــان بازداشــت و انتقــال بخشــی
درگیریهایی به وجود آمده است.

ایرنا

دادســتان کل کشــور با اشــاره به حادثه ســیرجان و اینکه فضای مجازی بســتر
وقــوع برخــی جرایم اســت ،گفت :اگــر فضای مجــازی را مدیریــت نکنیم روز
بــه روز وضعمان بدتر خواهد شــد .وی تاکید کرد :البته بایــد از این فناوری روز
استفاده کرد ،ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسالمی فضای مجازی مدیریت
ت االســام منتظری در جلســه بررســی
صحیح شــود؟ به گزارش میزان حج 
تهدیــدات حــوزه فرهنگــی و اجتماعی عنوان کــرد :تا بحــث مدیریت فضای
مجــازی و فیلتر برخی فضاهایی که جز ضــرر چیزی ندارد را مطرح میکنیم،
عــدهای از رســانهها و بخشهای مختلف ما را متهــم میکنند که قوه قضائیه
نمیخواهد از این فضا اســتفاده شــود که این برداشــت نادرســت است ،هیچ
کشــوری اجازه نمیدهد فضای مجازیش رها باشــد و فیلتر برخی شــبکهها و
کانالهــا بــه معنای چشمپوشــی از امکانات خوب و ارزشــمند فضای مجازی
نیســت ،آنچــه ما را بــه صدور حکم قضایــی در برخی موارد متوســل میکند،
آسیبهایی است که متوجه جامعه میشود.
دادســتان کل کشــور گفت :اعتقاد نداریم که باید فضای مجــازی را به گونهای
بســت که مردم نتوانند از آن اســتفاده کنند .منتظری با اشــاره به دغدغههای
مقام معظم رهبری نســبت به مسائل فضای مجازی ،تصریح کرد :مسئوالن
امــر و متولیــان مدیریت فضــای مجازی بایــد بدانند که وظیفه آنها اســت که
فضــای مجــازی را مدیریــت کننــد از دولت تا شــورای عالی فضــای مجازی و
وزارت ارتباطات و دستگاههای دیگر که مسئولیت دارند اگر کوتاهی کنند باید
روزی در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشند.
ی گوییم مردم از تئاتر و فضاهای شــاد اســتفاده نکنند،
وی ادامــه داد :مــا نمــ 
مردم باید شاد باشند و کسی مخالف شادی مردم نیست و کسی القا نکند که
ما با شادی مردم مخالف هستیم چراکه مردم باید شاد باشند؛ اما باید خطوط
قرمز رعایت شــود و قانون نقض نگردد .وی افزود :دســتگاه قضایی به دنبال
این نیست که با مسائل فرهنگی برخورد فیزیکی و تشکیل پرونده داشته باشد
و عمدتاً تالشمان این است که مسائل فرهنگی را با تعامل حل کند.
وی با بیان اینکه شــورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشــته اســت که این
مصوبــات بایــد اجرا شــود ،افــزود :بخشــی از مصوبات شــورای عالــی فضای
مجازی هنوز اجرا نشده است.
وی یادآور شد :بحث فیلتر کردن را یک بحث انحرافی میدانم بحث اساسی
این است که فضای مجازی را سالم کرده و آسیب ها را بشناسیم.
دادســتان کل کشــور افزود :برخی به مجرد اینکه بحث فیلتر مطرح میشــود
فکــر میکنند که ما میخواهیم در دنیای صد ســال قبل زندگی کنیم درحالی
که به جامعه نباید آدرس غلط داد و دستگاه قضایی و دست اندرکاران دلسوز
فضای مجازی به دنبال این نیستند که مردم را از فضای مجازی محروم کنند
ولی معتقدیم باید ســالم سازی شــود و امکان سالمسازی وجود دارد و دولت
باید تمام امکانات و توان را در اختیار قرار دهد تا جوانان ما بتوانند یک فضای
مجازی متناسب با خواست مردم و نظام جمهوری اسالمی به وجود بیاورند.

ظریف در حاشیه سفر به هند مطرح کرد:

وزارت امور خارجه

وزارت امــور خارجــه ایران بــه تحریمهــای جدید اتحادیــه اروپا علیــه ایران
واکنــش نشــان داد و اعــام کــرد ایــن تحریمها بــا تالفی جمهوری اســامی
روبهرو خواهد شــد .اتحادیه اروپا دو روز پیش اعالم کرد که بخشــی از وزارت
اطالعات ایران و دو ایرانی بهنامهای سعیدهاشمی مقدم بههمراه اسداهلل
اســدی در فهرســت تروریســم اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند .این تصمیم پس
از آن گرفته شــد که چند کشــور عضو ایــن اتحادیه از جملــه دانمارک ،هلند
و فرانســه مدعی شــدند که ایــران در عملیات ترور یا برنامهریــزی برای ترور
مخالفانش در این کشورها نقش داشته است.
در واکنــش به چنین اتهاماتی بود که وزیر خارجــه ایران ،اروپاییها را به پناه
دادن بــه تروریســتها متهــم کرد و در صفحــه توئیتر نوشــت« :اروپاییها از
جملــه دانمارک ،هلند و فرانســه بــه منافقین -گروهی که  12هــزار ایرانی را
بــه قتل رســاند و بــه صدام برای جنایــت علیه کردهای عــراق کمک کرد -و
تروریســتهای دیگــری پنــاه میدهند که قتــل ایرانیهای بیگنــاه را از اروپا
صحنــه گردانی میکنند .اتهــامپراکنی علیه ایران ،اروپا را از مســئولیت پناه
دادن به تروریســتها مبرا نمیکند ».بهرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت امور
خارجــه نیــز اعــام کرد که جمهوری اســامی در پاســخ بــه اقــدام اروپا و در
چارچــوب عمــل متقابل ،اقدامــات مقتضــی را اتخاذ میکند .اما مســئوالن
بلندپایه دیپلماتیک کشورمان در حالی علیه تحریمهای جدید موضعگیری
کردنــد که منابــع آگاه دیپلماتیک فراتر از آن از جلســه فــوری و کوتاه وزارت
خارجه با دیپلماتهای کشــورهای اروپایی تحریم کننده خبر دادند و اعالم
کردنــد این نشســت تحت تأثیر دالیل توجیهناپذیــر دیپلماتهای حاضر در
این نشســت ،ناتمام پایان یافت .یک مقام آگاه دیپلماتیک هم خبر داد که
جمهوری اسالمی با توجه به حمایت کشورهای اروپایی از گروههای شناخته
شــده تروریســتی ،در رویکرد همکاری اطالعاتی و امنیتی خود با این کشورها
تجدیــد نظــر خواهد کــرد و بــزودی تصمیمات مهمــی در این زمینــه گرفته
خواهد شد.
در همیــن حــال وزیر امور خارجه امریکا با ارســال پیامــی در توئیتر ،حمایت
خــود از تحریمهــای اتحادیــه اروپــا علیــه ایــران را اعــام کرد .مایــک پمپئو
نوشت« :اتحادیه اروپا برای نخستین بار از زمان توافق هستهای تحریمهایی
را علیــه ایــران اعالم و هلند نیز افشــا کــرد که ایران قتل دو شــهروند هلندی
در ســالهای  2015و  2017را هدایــت میکــرده اســت .ایــن موضــوع در پی
خنثیســازی دو حمله تروریســتی ایران در فرانسه و دانمارک در سال 2018
صورت میگیرد».
بــا وجود اینها خبرگــزاری رویترز تحریمهــای اروپا علیه ایــران را تا اندازهای
نمادین دانســته اســت زیرا معتقد اســت یکی از افراد تحریم شــده در حال
حاضر نیز در بازداشــت بهســر میبــرد و همچنین این اولین باری اســت که
اروپــا از زمــان لغــو تحریمهایش علیــه ایران در پــی اجرای توافق هســتهای
 ،2015تحریمی را علیه جمهوری اسالمی وضع میکند.

به پیروزی کل ملت در انقالب اسالمی رسید
و از جملــه مردم تبریز در چهلم شــهدای 19
دی حماسه دیگری در مبارزه آفریدند.رئیس
شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری
از ســخنان خود با اشــاره به جایگاه و وظایف
مهــم ایــن شــورا و نیــز تحــوالت گســترده در
حوزه ارتباطات اجتماعی گفت :فرصتهای
بــزرگ فضــای مجــازی و شــبکههای نویــن

اطالعرسانی باید در شرایط تحریم به سمت
کمــک بــه تولیــد و ارتقــای اشــتغال هدایت
شــود.روحانی همچنیــن با تأکید بــر مطالبه
مهــم رهبــر معظــم انقــاب بــرای حضــور
پرشــور و آگاهانــه جوانان در فضــای مجازی
بــرای خنثــی کــردن توطئههــای دشــمنان،
تقویــت روحیه امید به آینده ،اتحاد و اعتماد
عمومــی را مهمتریــن اقدام بــرای مقابله با

یأسآفرینی و ترویــج مطالب خالف واقع از
سوی بدخواهان ارزیابی و خواهان توجه ویژه
و هوشیاری رسانهها در این زمینه شد.
روز گذشــته در شــورای عالی فضــای مجازی
بخشــی از نظــام هویــت معتبــر در فضــای
مجــازی کشــور مــورد بررســی قــرار گرفــت و
مفاهیم و الزامات زیســت بوم هویت فضای
مجازی کشور به تصویب رسید.

اســماعیل بخشــی کارگــر کارخانــه
نیشــکر هفت تپه اســت که در جریان
اعتراضــات کارگران بازداشــت شــد و
اخیراً در صفحه شــخصی خود پستی
درباره شــکنجه در دوران بازداشــتش
و شــنود تماسهــای تلفنی شــخصی
خود منتشر کرد.
این اما همه اتفاقات درباره اسماعیل
بخشــی نبــود؛ روز گذشــته محمــود
واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهوری
خبــر داد وزیــر اطالعــات در جلســه
هیــأت دولت گزارشــی از بررســیهای
خــود در مــورد ادعاهــای اســماعیل
بخشــی را ارائه کرد و مشخص شد آن
چه که بخشــی ادعا کرده به هیچ وجه
درست نبوده است.
بــه گــزارش ایســنا ،وی در حاشــیه
جلســه دیروز هیأت دولت اظهار کرد:
براســاس دســتور هفتــه پیــش رئیس
جمهــوری ،وزیــر اطالعــات هیأتــی را
به اســتان خوزستان فرســتاد و از همه
بخشهــای ذیربــط بررســی بــه عمل
آمد .دیروز (چهارشنبه)وزیر اطالعات

گزارش خــود را به دولت ارائه کرد .در
این بررســیها حتی با خود اســماعیل
بخشی هم صحبت شده است.
بــه گفته وی ،آنچه اســماعیل بخشــی
اظهار کــرد به هیچ وجه درســت نبود
و در ایــن زمینــه کار تبلیغاتــی انجــام
شده است.
رئیس دفتر رئیــس جمهوری تصریح
کرد :موضع دولــت حمایت از حقوق
شــهروندی و خــود وزارت اطالعــات
هم تــاش زیادی میکند تا در مســیر
قانــون مــداری حرکت کنند .قرار شــد
این حق برای وزارت اطالعات و نظام
در نظــر گرفتــه شــود کــه از اســماعیل
بخشــی شــکایت شــود و قــوه قضائیه
نیز بررســی میکند .این موضوع برای
رئیــس جمهــوری خیلی مهــم بود که
دســتور رســیدگی دادند؛ اما نمیشود
کــه همیــن طــور بعضــی ادعایــی
مطــرح کننــد و نظــام زیر ســؤال برود.
لعیــا جنیــدی معاون حقوقــی رئیس
جمهــوری هــم بــا بیــان اینکــه دولت
باید درباره ادعای اســماعیل بخشــی

اطالعرســانی کنــد ،گفــت :رســانهها
هــم نبایــد در این زمینــه زود قضاوت
کنند .وی افزود :هیأت رســیدگی که از
ســوی رئیس جمهوری تشــکیل شــده
اســت کار خــود را انجــام میدهــد و
گــزارشاش را اعــام خواهد کرد .فکر
میکنــم وزیــر اطالعــات هــم نتیجــه
بازرســی خــود را اعــام کنــد .هــدف
هیــأت رئیســه مجلــس این اســت که
حرفهای اسماعیل بخشی را بشنود.
از وی در مجلس شــورای اسالمی هم
دعوت شده است تا صحبتهایش را
مطرح کند.
 ëëدیدار مطهری و اسماعیل بخشی
علــی مطهــری بــا اســماعیل بخشــی
دیــدار کــرد .فرزانــه زیالیــی وکیــل
مدافع اســماعیل بخشی با اعالم این
خبر گفــت که دیدار علــی مطهری با
موکلــم به درخواســت وکیل مطهری
صــورت گرفتــه اســت .بهگفتــه وی
ایــن دیــدار روز سهشــنبه  18دی بنــا
بــه درخواســت وکیــل آقــای مطهری
انجام شد.
زیالیــی درباره محتــوای صحبتهای
انجــام شــده بیــن بخشــی و مطهری
حرفــی نزد اما تأکید کــرد :اظهار نظر
وکیــل علــی مطهــری در خصــوص
پرونده موکلم مانند اظهار نظر ســایر
اشــخاص ،مســئوالن و افــراد دیگــر
اســت .بهگــزارش ایرنــا ،مصطفــی
تــرک همدانــی وکیــل علــی مطهری
روز گذشــته اعالم کــرده بود که در پی
درخواست اسماعیل بخشی دیدار او
با مطهــری در مجلس انجام شــده و
مستنداتی از ماجرا ارائه شده است.

خبر اول اینکه،شــبکه ســیانان مدعی شد که ایران
دیـــگه
علیرغــم تهدیــدات امریــکا در حــال آماده ســازی
چه خبر
بــرای پرتاب ماهواره اســت .بــه گزارش ایســنا ،این
شــبکه خبری امریکایی گزارش داد که تصاویر جدید نشان میدهد
ایــران در حال آماده ســازی برای پرتاب یک ماهواره به فضاســت و
ایــن نشــان میدهد که علیرغــم تهدیدات اخیر مایــک پمپئو وزیر
امورخارجــه امریــکا در ایــن زمینه ،ایــران در حال حرکت در مســیر
تعیین شــده خود اســت .بنابر ادعای ســیانان ،ایــن تصاویر که در
روزهــای چهارم ،شــش و هفت ژانویه تهیه شــده ،حاکی از فعالیت
در مرکــز فضایی امام خمینی و در ادامه پرتاب قبلی ایران در ســال
 2017اســت .ســیانان در ادامه گزارش داد :اگرچه وزیر امورخارجه
امریــکا گفته که فناوری اســتفاده شــده بــرای این پرتاب بــا آنچه در
موشکهای بالســتیک استفاده میشود یکی اســت ،هیچ نشانهای
دال بــر اینکــه پرتــاب آتی ایــران برای اهــداف نظامی اســت وجود
ندارد.
پمپئو پنجشــنبه گذشته مدعی شــد که پرتاب ماهواره از سوی ایران
خالف قطعنامه  2231است و امریکا در برابر این فعالیتهای ایران
که امنیت و ثبات جهان را به خطر میاندازد ،ساکت نمیماند .وی
همچنین از ایران خواست تا از انجام فعالیتهایی که به ادعای او با
موشکهای بالستیک ارتباط دارد ،پرهیز کند.

محکومیتوزیراسرائیلی
به اتهام جاسوسی برای ایران

خبر دیگر اینکه ،یک وزیر پیشــین اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای
ایران به یازده ســال حبس محکوم شــد .به گزارش ایســنا به نقل از
شبکه آی 24نیوز ،رژیم صهیونیستی پس از بازداشت «گونن سگو»
وزیــر انرژی پیشــین مدعی شــده بود کــه او گزارشهایی را با هدف
آســیب زدن بــه امنیت این رژیم به ایران ارائــه داده و یکی از عوامل
وزارت اطالعــات ایــران بوده اســت .ایــن اطالعات دربــاره زیربنای
انــرژی رژیم صهیونیســتی ،تأسیســات امنیتــی ،نظامــی و مقامات
سیاســی بوده اســت .سگو اتهامات مطرح شــده علیه خود را بهطور
قوی رد کرده است.
محمدباقر نوبخت در زمانی که سخنگویی دولت را بر عهده داشت
در واکنش به اخبار مربوط به وزیر انرژی پیشین رژیم صهیونیستی،
ی اهمیــت دانســته و گفته بود کــه رژیم صهیونیســتی از هر
آن را بــ 
ابزاری برای اتهام به جمهوری اسالمی ایران استفاده میکند.

سوء قصد علیه رئیس کل دادگستری
کهگیلویهوبویراحمد

دســت آخر اینکه ،رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ظهر
دیــروز مورد ســوء قصــد قرار گرفــت .به گــزارش تســنیم ،غالمرضا
مزارعــی درباره جزئیــات حادثه تیراندازی به خــودروی خود گفت:
«بعد از بازگشت از محل کار هنگامی که میخواستم از خودرو پیاده
شده و وارد منزل شخصیام شوم خودرو را به گلوله بستند».

واکنش وزارت کشور به تقاضای
برگزاری تجمع از سوی احمدینژاد

معــاون سیاســی وزارت کشــور در واکنــش بــه تقاضــای
اخبار
احمدینژاد برای برگزاری تجمع در میدان انقالب گفت:
ایــن تقاضا قابل بررســی اســت .به گــزارش ایســنا ،احمد
مالنــوری با اشــاره بــه اینکه هرکســی میتوانــد تقاضــای برگــزاری تجمع یا
راهپیمایی را به وزارت کشور بدهد ،اظهار کرد :وزارت کشور بررسی تقاضای
برگــزاری تجمعــات را بــه اســتانداری واگذار میکنــد ،اما تقاضــای برگزاری
راهپیمایی در کمیســیون ماده  10احزاب بررســی میشــود .وی ادامه داد :تا
ایــن لحظه من تقاضای برگزاری تجمع توســط احمدینــژاد را ندیدهام .اگر
تقاضا به دست ما برسد ،آن را بررسی میکنیم .کانال دولت بهار ادعا کرده
است که احمدینژاد با ارسال نامهای به وزیر کشور ،خواستار برگزاری تجمع
در میــدان انقــاب به دلیل آنچــه این کانال خبری اعتراض به سیاســتها و
عملکردهای مسئوالن نامیده ،شده است.

سفر جابری انصاری به روسیه برای پیشبرد
مذاکرات صلح آستانه

دســتیار ارشــد وزیر امور خارجه ایران با هدف گفتوگو و رایزنی با مقامهای
روســیه به مســکو ســفر کرد .به گزارش ایرنا ،حســین جابری انصاری در این
ســفر مســائل مهم منطقهای بویژه موضوع ســوریه را با همتایان خود مورد
گفتوگو و رایزنی قرار میدهد .پیشبینی میشود جابری انصاری به عنوان
مذاکره کننده ارشــد ایران در مذاکرات بینالمللی صلح ســوریه درخصوص
مقدمات دور بعدی مذاکرات صلح آستانه با مقامات روسی گفت وگو کند.
دور بعدی مذاکرات ســران آســتانه قرار اســت بزودی میان والدیمیر پوتین،
حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در روسیه برگزار شود هر چند که هنوز
زمان دقیق این نشست اعالم نشده است.

آغاز مرحله اصلیرزمایشبزرگ نیروی هوایی

جانشــین فرمانده نیروی هوایی ارتش از آغاز هشتمین رزمایش اقتدار هوایی
فداییــان حریم والیت  97خبر داد و گفت :مرحله اصلی و عملیاتی رزمایش
اقتــدار هوایــی فداییــان حریــم والیــت  97از روز پنجشــنبه بــه مــدت  2روز با
حضور تمامی پایگاهای نیروی هوایی ارتش در منطقه عمومی اصفهان آغاز
میشود.
به گزارش تســنیم ،امیر حمید واحدی با بیان اینکه اجرای عملیات شناســایی
با اســتفاده از هواپیماهای شناســایی و پهپادهای نهاجا در این رزمایش انجام
میشــود ،اظهار داشــت :در این رزمایش ســعی شــده از خلبانان جوانی که در
داخل کشور آموزش دیدهاند به همراه مهمات و بمبها و موشکهای ساخت
داخل استفاده میشود.
امیر واحدی افزود :این رزمایش هیچ تداخلی با پروازهای مســافربری ندارد و
این یکی از ویژگیهای این رزمایش است .جنگنده کوثر که چند وقت پیش از آن
رونمایی شــد و خط تولید آن هم افتتاح شــد در این رزمایش شرکت ندارد و در
آینده خلبانان ما از این جنگنده استفاده میکنند.
جانشــین فرمانده نیــروی هوایی ارتش تصریح کــرد:در روز اول این رزمایش از
مهمات مشــقی اســتفاده میشــود و در روز دوم رزمایش پروازها با اســتفاده از
مهمات جنگی صورت میگیرد .جنگنده های سوخو ، 24اف ،14اف ،4اف،5اف
 ،7میــگ  29و جنگنــده صاعقه بــه همراه هواپیماهای سوخترســان بویینگ
 707و هواپیمای ترابری سی  130در این رزمایش حضور خواهند داشت.
امیر واحدی تأکید کرد :اگر شــرایط آب و هوایی مســاعد نباشــد ،مرحله اصلی
رزمایش در روزی که به عنوان رزرو در نظر گرفته شده اجرا میشود.

