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از رایزنیهای ظریف در لبنان تا نمایش شهرک موشکی و سالم نظامی خبرساز

ایرنا

ëëحاشیهسازی حسن عباســی با حمله دوباره
به مقامات
روز  21بهمنمــاه هــم بــار دیگر حســن عباســی
خبرســاز شــد .در حالی که رهبــر معظم انقالب
اخیــراً در ســخنانی مهــم خواســتار جلوگیــری
از حــرکات و اظهــارات ضــد وحــدت در آســتانه
ســالگرد انقالب شــده بودند ،حســن عباســی از
چهرههای تندرو در ســخنرانی ضمن تمجید از
لغو ســخنرانی علــی الریجانی در کرج ،بشــدت
به برخی مســئوالن کشــور حمله و توهیــن کرد.
او با اشــاره به لغو ســخنرانی رئیــس مجلس در
کرج به مناســبت ســالگرد انقالب گفت« :ملت
رشــید کرج در یــک حرکت انقالبی ،طومــاری را
امضا کرد که یکی از بانیان برجام را از ســخنرانی

در ســالگرد انقــاب در کــرج محــروم کردنــد .از
جریانات دانشــجویی که پیشتاز بودند ،قدردانی
میکنــم .از امام جمعــه محترم کرج کــه از این
موضع جوانــان انقالبی حمایــت کردند ،تقدیر
میکنــم ».وی در ادامــه خطاب به ســران ارشــد
کشــور اظهار داشــت« :آقای الریجانی ،شــخص
علــی مطهری ،حســن روحانی و ظریــف ،چهار
روز دیگر که مسئولیتتان در کشور تمام شود ،اگر
پایتان را در مســجد یا جامعه بگذارید ،به خاطر
اینکه از بانیان برجــام بودهاید ،مردم به صورت
شما تف میاندازند ».عباسی در ادامه اظهارات
توهیــن آمیز خود گفت« :آقای حســن روحانی،
آقای جواد ظریف وآقای علی الریجانی برید به
جهنم حاال که دارید میلرزید».

فارس

چهــار روز قبــل از  22بهمــن تقریبــاً ایــران در
تعطیــات به ســر بــرد امــا خبرهــا و خصوصاً
خبرهــای دنیای سیاســت تعطیــل نبودند .در
روزهایــی که شــاید اصلیترین ســر خــط اخبار
ایــران دعــوت تریبونهــای مختلــف ،از ائمــه
جمعــه گرفته تا احزاب و گروههای سیاســی به
دعوت مــردم بــرای شــرکت در راهپیمایی 22
بهمــن بــود ،اتفاقــات پر ســر و صــدای دیگری
هم در کشــورمان رخ داد .اتفاقاتی که گاه چون
نمایش شــهرک موشکی سپاه ابعادی جهانی
پیدا کرد و بســیار بیشــتر از ســر خطــر خبرهای
ایران در دنیا دیده شد .یا چون سفر وزیر خارجه
کشــورمان به بیروت که از جمله خبرهای مهم
منطقه در این روزها بود.
روز یکشــنبه  21بهمنمــاه ،یــک روز قبــل از
ســالگرد  40ســالگی انقالب اســامی وزیر امور
خارجه کشــورمان در رأس هیأتی سیاســی وارد
بیروت شــد .ظریف در بدو ورود به لبنان درباره
اهداف ســفر خود توضیــح داد« :این ســفر هم
برای اعالم همبستگی و هم اعالم آمادگی ایران
بــرای همکاری با دولت لبنــان در همه حوزهها
اســت ».ظریف در روز اول حضور خود در لبنان
با «زیاد َنخاله» ،دبیرکل جنبش جهاد اسالمی
فلســطین دیدار و گفت وگو کرد .دیروز هم وزیر

خارجــه کشــورمان بــا رئیــس جمهــوری ،وزیر
خارجه و رئیس مجلس لبنان دیدار و گفتوگو
کــرد .ظریف پیــش از این دیــدار در گفتوگو با
شــبکه روسیاالیوم در رابطه با اینستکس گفت:
«این سازوکار مالی نشان دهنده اراده و خواسته
اتحادیــه اروپــا اســت .بعد از خــروج امریــکا از
برجام ،ســه کشــور اروپایــی اعالم کردنــد که 12
تعهــد در برجام وجــود دارد که مهمترین آنها
عادیسازی روابط مالی با ایران ،سرمایهگذاری
در ایــران ،فــروش نفــت و دســتیابی بــه درآمد
حاصــل از آن از طریــق بانکهــا ،همــکاری در
حمــل و نقــل هوایــی و دریایــی و اینکــه انــواع
همکاریهــا بــا ایــران تــداوم یابــد؛ آنهــا وعده
دادند کــه بخوبی به این بندها پایبند باشــند».
وزیــر خارجــه ایــران همچنیــن اینســتکس را
روش هوشــمندی بــرای دور زدن تحریمهــا
دانست .ظریف در این گفتوگو تأکید کرد« :به
هیچ وجه از امضای توافق هســتهای پشــیمان
نیســتیم؛ اگر زمــان به عقــب بازگــردد ،باز هم
مذاکــره میکنیــم ».بــه اعتقاد ظریــف« ،ایران
بســیاری از اهــداف خــود را در توافق هســتهای
محقــق کــرد و آنهــا اهــداف بزرگی هســتند اما
اینکــه امریکا بــه برجام پایبند نبود ،این نشــان
میدهد که آنها قابل اعتماد نیستند».

ëëنمایش کارخانه موشکی زیرزمینی
روز  18بهمــن ســپاه پاســداران بــا حضــور ســردار
محمد علی جعفری فرمانده ســپاه و ســردار امیر
علی حاجیزاده فرمانده هوا فضای سپاه کارخانه
زیرزمینیتولیدموشکبالستیکخودرابهنمایش
گذاشــت و از موشــک بالســتیک زمیــن بــه زمیــن
«دزفول» با برد بلند رونمایی کرد .مســئوالن سپاه
گفتند اگر کشــورهای غربی و اســرائیل «شیطنت»
کنند ،در همان لحظه اول آنها را آماج موشکهای
خودقرارمیدهند.بهگزارشفارس،فرماندهسپاه
هم در جریان نمایش این کارخانه موشــکی گفت
که «رونمایی از این شــهر تولید موشــک در اعماق
زمین ،پاســخی به یاوهگوییهای غربیها است که
تصــور میکنند با تحریــم و تهدید میتواننــد ما را
محــدود کــرده و از اهــداف بلندمان بازدارنــد ».آن
طور که مسئوالن سپاه گزارش دادهاند ،این کارخانه
زیرزمینی در عمق  500متری زمین احداث شــده
اســت .بهگفته مســئوالن سپاه پاســداران ،موشک
دزفول نیز که در این روز رونمایی شد ،به لحاظ فنی
و هندسی به موشک ذوالفقار نزدیک است اما برد
آننسبتبهموشکذوالفقار ۳۰۰کیلومترافزایش
یافته و به یک هزار کیلومتر رسیده و قدرت انهدام و
تخریب آن دو برابر شده است.

کلید موشکی دست دولت نیست
در همــان روز  18بهمنمــاه هــم ســردار
حاجــیزاده ،فرمانده نیروی هوافضای ســپاه در
همایــش ملــی «مثبت چهــل» که به مناســبت
گرامیداشــت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب
اســامی برگزار شــد ،در پاســخ به ســؤالی درباره
شایعه مذاکرات موشــکی ایران و فرانسه توسط
دســتگاه دیپلماســی گفــت« :صحبتهایی بین
آنهــا در جریان بوده ،اما کلید موشــکی دســت
دولــت نیســت ».حاجــیزاده در ادامــه بــا تأکید

بر غیــر قابل مذاکــره بودن توان موشــکی گفت:
«این قدرت بازدارندگی برای کشــور ایجاد شــده
و بــه هیــچ وجه و با هیچ کس دربــاره آن مذاکره
نمیکنیــم ».در ایــن مراســم همچنیــن یکــی از
حضار ســؤال کــرد که «عامل بازدارنده کشــور در
برابــر امریکا که دارنده هزاران کالهک هســتهای
است ،چیســت؟» که حاجیزاده در پاسخ گفت:
«استفاده از سالح هستهای به دلیل خطوط قرمز
فراوان آن میســر نیست ،ولی در جنگ متعارف
ما توانستهایم بازدارندگی ایجاد کنیم».

ëëسالم نظامی خبرساز
امــا یــک روز بعــد از ایــن خبرهــای نظامی ،یک
حاشــیه نظامــی دیگــر بــه خبــر داغ روز تبدیــل
شــد؛ ســام نظامی فرماندهان ارتش در مشهد
بــه آیتاهلل علمالهــدی امام جمعه این شــهر.
ســامی بــه ســبک ســام نظامــی همافــران
نیــروی هوایــی در روز  19بهمــن  57به حضرت
امــام (ره) .پخــش تصاویــر ایــن ســام نظامــی
واکنشهــای انتقادآمیز زیادی در پی داشــت .از
جمله واکنشهایی که بســیار زیاد بازنشــر شــد،
انتقــاد حجتاالســام زائری به ایــن حرکت بود
که اعتقاد داشــت این سالم نظامی ضایع کردن
نمــاد اقتــدار و صالبت اســت .البتــه در روزهای
بعــد از آن توضیحاتــی دربــاره ایــن اتفــاق داده
شــد .از جمله تســنیم نوشــت که تصویر منتشر
شــده بیانگر سالم نظامی نیســت و صرفاً بیانگر
این اســت کــه در لحظه ثبت این عکس ،ســرود

جمهــوری اســامی خوانــده میشــده و بیانگــر
سالم نظامی نیست .البته روز  21بهمن هم خود
آیتاهلل علمالهدی با حضور در برنامه رادیویی
پارک شــهر در رادیو تهران ،بحث ســام نظامی

به دلیل پخش ســرود جمهوری اسالمی را تأیید
کرد و توضیح داد« :چون من کنار فرمانده بودم،
عدهای یا به اشــتباه یــا مغرضانه موضوع را طور
دیگری بیان کردند».

 ëëخبرهــای طائــب از گفتههای ترامــپ درباره
توان نظامی ایران
از چهرههــای خبرســاز ایــن چنــد روز یکــی هــم
مهــدی طائــب ،فرمانــده قــرارگاه عمار بــود که
گفــت« :برایرســیدن بــه شــرایط ظهــور امــام
زمان(عــج) بایــد رژیــم صهیونیســتی از بیــن

بــرود و ارتبــاط میان عربســتان ســعودی و رژیم
صهیونیســتی بــرای اســام خطرنــاک اســت».
بــه گــزارش انتخــاب ،طائــب گفت« :براســاس
گفتههای رئیس جمهوری امریکا ،ایران اسالمی
میتوانســت در کمتــر از  ۱۲دقیقــه خاورمیانه را
بگیرد و از زمانی که ایران در شــرایط تحریم قرار

گرفته ،درگیر کف خیابانها شده است ».فرمانده
قــرارگاه راهبــردی عمــار ادامــه داد« :مقصــود
ترامــپ از خاورمیانه رژیم صهیونیســتی اســت،
چــرا که اگر ایران اســامی با رژیم صهیونیســتی
درگیر شــود ،در کمتر از  ۱۰دقیقه میتوانیم رژیم
صهیونیستی را بگیریم».

انتخاب

در جلسه  16بهمن مجلس طرح حمایت و تشویق مطلعان
مفاسد اداری و اقتصادی اعالم وصول شد.
مجلس به گزارش «ایران» ،در این طرح  11مادهای که با امضای 94
نماینده تهیه شــده تشویقهای نقدی و ارتقای شغلی برای
افرادی که مفاسد اقتصادی و اداری را اطالع دهند ،پیشبینی شده است.
بر اساس این طرح« ،مطلعان» کلیه اشخاص مشمول این قانون اعم از اشخاص
حقیقی و حقوقی و سازمانها و تشکلهای مردم نهاد (سمنها) مبارزه با فساد و
رسانه که به طور داوطلبانه به ارائه گزارش از مفاسد موضوع بند «الف» این ماده
به دبیرخانه شــورا اقدام کنند یا در صورت حضور در مراجع رســیدگی ،اطالعاتی
در اختیار مراجع مذکور قرار دهند ،هستند و مؤثر بودن یا نبودن اطالعات مذکور
حسب تشــخیص و اعالم مرجع رسیدگی تعیین میشــود.بر اساس ماده  3این
طرح ،در راســتای تحقق اصل هشــتم ( )۸قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
و به منظور حمایت مؤثر و تشــویق مطلعان مفاســد اداری و اقتصادی ،شــورای
حمایت و تشویق مخبران و شهود مفاسد اداری و اقتصادی با ترکیب و وظایف و
اختیارات زیر تشکیل میشود:
الف -ترکیب اعضای شورا :رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده تاماالختیار
ایشان ،رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده تاماالختیار ایشان ،وزیر اطالعات
یا نماینده تاماالختیار ایشــان ،دادســتان کل کشــور یا نماینده تاماالختیار ایشان،
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح یا نماینده تاماالختیار ایشان ،رئیس کمیسیون
اصل  90مجلس شورای اسالمی و وزیر کشور یا نماینده تاماالختیار ایشان.
در توضیح اقدامات حمایتی از مطلعان و افشاکنندگان مفاسد هم آمده است:
الــف -عدم افشــای اطالعات مربوط بــه هویت و مشــخصات خانوادگی و محل
سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور ،مگر در مواردی که قاضی رسیدگیکننده به
لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه و تأمین حق دفاع متهم افشای هویت
آنــان را الزم بدانــد .چگونگی عدم افشــای هویت اشــخاص یادشــده و همچنین
دسترسی اشخاص ذی نفع در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.
ب -فراهم آوردن موجبات انتقال شغلی افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست
آنان به محل مناسب دیگر به گونهای که موجب تقلیل حقوق ،مزایا ،گروه شغلی
و حقوق مکتسبه مستخدم نگردد.
ج -جبران صدمات و خســارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان فوری آن از
ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد .در این صورت دولت جانشین
زیاندیده محسوب میشود و میتواند خسارت پرداختشده را مطالبه کند.
د -فراهم آوردن موجبات تغییر هویت یا انتقال محل سکونت افراد مذکور (حسب
مــورد) با درخواســت آنان به گونهای که عالوه بر تأمین امنیــت جانی و روانی افراد
مذکــور و افراد تحت تکفل ایشــان ،تغییر هویت یا تغییــر موقعیت صورت گرفته
موجب محرومیت ایشان از بخشی از حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان نشود.
بر اساس ماده دیگری اقدامات تشویقی هم شامل موارد زیر میشود:
الف) اعطای تقدیرنامه توسط شورا
ب) چنانچه فرد مطلع از کارمندان دستگاهها و مؤسسات موضوع بندهای «الف»
و «ب» و «ج» مــاده ( )۲ایــن قانــون باشــد ،به تشــخیص دبیر شــورا حســب مورد
مشمول یک یا چند مورد از موارد تشویقی ذیل میشود :اعطای یک گروه تشویقی
یا طبق و مانند آن ،حق تقدم در انتصاب به مشــاغل مدیریتی یا باالتر در شــرایط
مساوی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
ج) پرداخــت پنــج درصــد تا  20درصد (متناســب با نــوع ،میزان و اثــرات جرم و
تخلف (فســاد) به تشــخیص دبیرخانه) از منافع مکتســبه ناشــی از کشــف فساد
گزارششده به مطلعانی که اطالعات خود را برای پیشگیری ،کشف یا اثبات جرم
و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار شورا قرار میدهند.همچنین در این طرح
تأکید شده :هرگونه رفتار تبعیضآمیز از جمله اخراج ،بازخرید کردن ،بازنشسته
کــردن پیش از موعــد ،تغییر وضعیت ،جابهجایی ،ارزشــیابی غیرمنصفانه ،لغو
قرارداد ،قطع یا کاهش حقوق و مزایای مطلع و منبعی که اطالعات صحیح را به
مقامــات ذیصالح قانونی منعکس میکنند و یا ایجاد هرگونه موانع و محذورات
در استیفای حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان ممنوع است .تخلف از مفاد این
بند در حکم جرم موضوع ماده ( )۵۷۰قانون مجازات اسالمی محسوب میشود.
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بازداشت   7نفر مرتبط با داعش

وزیــر اطالعــات اعــام کــرد کــه شــب  19بهمــن مــاه
ســالجاری گــروه هفــت نفــره مرتبــط بــا گروهــک
اخـــــــبار تروریســتی داعش که برنامههایی داشــتند ،شناســایی
و دســتگیر شــدند .بــه گــزارش ایرنــا ،حجتاالســام
والمســلمین ســید محمــود علــوی در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه
دســتاوردهای دفاعی کشور در مصالی تهران در گفتوگویی تصریح کرد:
ما تاکنون با اشــراف و هوشــیاری کامل و با رصد فراگیر ،حرکت دشمنان را
مدنظر داشتهایم و همانطور که دیدید در این ایام ،اتفاق خاصی نیفتاد؛
البتــه بدین معنا نیســت که دشــمن برنامهای نداشــت ،ما با هوشــیاری و
اشــراف فراگیر ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) ،اقدامات ضــد امنیتی
دشــمنان را یکی پس از دیگری شناسایی کردیم.وی تصریح کرد :شب 19
بهمــن ماه هفــت نفر مرتبط با گروهک تروریســتی داعش که برنامههایی
داشتند ،شناسایی و دستگیر شدند.
وزیر اطالعات افزود :تیمهای متعدد دیگری هم بازداشت شدند و تاکنون
موفقیتی نداشــتهاند ،امیدوارم تا پایان دهه فجر ،پس از آن و تا پایان سال
و ســالهای آینده با مجاهدت ســربازان گمنام امــام عصر(عج) و همدلی
و همافزایــی نیروهــای ذیربط حــوزه امنیت کشــور از دیگر نهادهــا بتوانیم
امنیــت و آرامش را برای مــردم به ارمغان بیاوریم تا آنان بتوانند به برکت
انقالب از آرامش برخوردار باشند.

روایتها از ناآرامی در زندان قرچک

روز  19بهمنمــاه خبرهایــی دربــاره درگیری در زندان قرچک منتشــر شــد.
خبرهایــی مبنی بــر اینکه نیروهای یگان ویژه در این زنــدان با زندانیان بند
زنــان درگیر شــده و به ضرب و شــتم آنها پرداختند .پروانــه مافی ،نماینده
مجلــس یک روز بعد از انتشــار خبر این درگیریهــا توضیح داد :چون عفو
عمومــی شــامل زندانیانــی که جرمشــان مــواد مخدر بــوده نمیشــود ،در
نتیجــه تعــدادی از زنانی که مرتکب چنین جرمی شــدند ،شــروع به ســر و
صــدا کرده و نظم زندان را برهم ریختند .به گزارش برنا ،وی ادامه داد :در
نتیجه درگیریهایی که به وجود آمده ،چند نفر آسیب دیدند .اخبار کاملی
هنوز به دســت ما نرسیده اســت چراکه با رابط پارلمانی ســازمان زندانها
نتوانستیم صحبت کنیم.
وی در آن روز از بازگشــت اوضاع به حالت آرامش خبر داده بود .در همین
حال محمود صادقی ســاعاتی بعد از آنکــه در توئیتر خود درباره وضعیت
ایــن زندان ابراز نگرانی کرده بود ،نوشــت« :با فــردی مطلع تماس گرفتم
گفتند زنان زندانی مواد مخدر زندان قرچک به گمان اینکه عفو شاملشان
نمیشــود ،دســت به اعتراض زدند .اما پس از اینکه به آنها اعالم شد عفو
شاملشــان میشــود ،آرام شــدهاند ».محمــد فرهانی ،ســردبیر خبرگزاری
قوه قضائیه هم در رابطه با این ماجرا پســتی در صفحه توئیتر خود منتشــر
کرد و نوشــت« :در زندان قرچک تعدادی از زندانیان بند مواد مخدر شش
ملحفــه را بــه آتــش کشــیدند! نیروهای تأمیــن امنیت زندان هــم مداخله
کردنــد و آتــش قبــل از بزرگ شــدن خاموش و با کســانی که قصد داشــتند
زنــدان را به آتش بکشــند ،برخورد شــد .چه ارتباطی بیــن آتشافروزان در
زندان با موجسواران مجازی وجود دارد؟»

