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غریبآبادی نماینده دایم ایران
در سازمانهای بینالمللی در وین شد

...

در جزئیات جدید پرونده «سگو» مطرح شد

اخبار

روایت یک شاهد از قصاص «محمد ثالث
پای چوبه دار هم گفت «پشیمان نیستم»!

»

یک شاهد عینی لحظه قصاص «محمد ثالث» ،گفت :وقتی
سرپرست دادسرای جنایی پای چوبه دار از وی سوال کرد
که آیا از این اقدامش پشیمان است یا نه؟ صراحت ًا گفت
«نه! اص ً
ال پشیمان نیستم» .به گزارش تسنیم پدر شهید
محمد علی بایرامی از شهدای ناجا در غائله پاسداران که در
حمله وحشیانه اتوبوس مرگ به ماموران پلیس به شهادت
رسید با اشاره به اظهارات محمد ثالث در جلسات دادگاه
گفت :محمد ثالث  2بار در دادگاه به صراحت اعالم کرد
که راننده اتوبوس بوده و دست به این اقدام زده است؛ او
حتی تاکید داشت که از روی عصبانیت دست به این اقدام
زده و حتی اگر  50نفر هم کشته میشدند ،در راه خدا جان
داده بودند.وی در پاسخ به این سوال که آیا طی این مدت
و در جلسات دادگاه ،محمد ثالث تقاضای بخشش یا عفو
را از شما داشته یا خیر؟ گفت :او نه تنها هیچ وقت تقاضای
بخشش نکرد بلکه  2بار در پاسخ به دادگــاه که از وی در
خصوص پشیمانیاش از این اقدام سوال کرد اعالم کرد:
«پشیمان نیستم».پدر شهید محمد علی بایرامی ادامه
داد :لحظه اجرای حکم قصاص محمد ثالث و قصاص او،
من در محل اجرای حکم حاضر بودم؛ وقتی آقای شهریاری
(سرپرست دادسرای جنایی) پای چوبه دار از وی سوال کرد
که آیا از این اقدامش پشیمان است یا نه؟ به صراحت گفت:
«نه! اص ً
ال پشیمان نیستم».

ادعای الحیات درباره سفر سردار سلیمانی
به عراق
یک رسانه عرب زبان مدعی سفر سردار سلیمانی به عراق
احتمالانتقالپیامیازسویایرانبرایمقتدیصدروهادی
عامری شد .به گزارش انتخاب ،روزنامه الحیات چاپ لندن
در مطلبی به قلم حازم األمین نوشت :مقتدی صدر بسیاری
ازکسانیراکهگمانمیکردندپیروزیویدرانتخاباتاخیر
عراق به معنای شکستتهران است ،نا امید کرد و آرزوهای
آنهادراینبارهرانقشبرآبکرد.اینمطلبافزود:شیعیان
عراق می دانند که عرب هستند و از تفاوت هایبین تشیع
عراقی و تشیع ایرانی و تفاوت های فرهنگی،اقتصادی،
حیاتیوزبانیآگاهند؛امادرمقابلمیدانندکهعمقمذهبی
آنهابرعمققومیوملیشانمقدماست .الحیاتدرادامهبا
تأکیدبراینکهاتفاقنظریبینمقتدیصدروواشنگتنوجود
نداردوجوانباختالفاتبینآنهابسیاربیشترازاختالفات
بین صدرو تهران است ،ادعا کرد :در حالی که صدر و عامری
درنجفبایکدیگردیدارکردند،قاسمسلیمانیبهکربالسفر
کردتاتفاصیلایندیدارراازنزدیکرصدکندوپیامهایالزم
رابهآنهابرساند.

مطالبه ایکه به سرانجام رسید

دریافت اطالعات دیپلماتهای اسرائیلی
از طریق معاینه و درمان

ستاد اجرایی فرمان امام
ویالی لواسان را پسگرفت

در حالـی کـه برخـی پیـش بینـی مـی کننـد «گونـن سـگو» وزیـر انـرژی
اسـبق رژیم صهیونیسـتی ممکن اسـت به اتهام جاسوسـی بـرای ایران
به اعـدام محکـوم شـود ،ابعاد جدیـدی از پرونـده اتهامات او رسـانه ای
شـده است.
بـه نوشـته یدیعـوت آحارونـوت ،سـگو در نیجریـه بـه عنـوان پزشـک
مشـغول کار بـود و دیپلماتهـای اسـرائیلی بـه بهانـه بیمـاری و معاینـه
شـدن ،نـزد او رفتـه و اطالعاتـی را در اختیـارش میگذاشـتند .شـبکه
 ۱۰تلویزیـون رژیـم صهیونیسـتی نیز گـزارش داد کـه این وزیر اسـبق،
بـا نـام مسـتعار «گونـن واندرمـن» بـه عنـوان یـک تاجـر اسـرائیلی در
نیجریـه فعالیـت میکرده و بـا چندیـن دیپلمـات خارجی بـرای مقاصد
اطالعاتـی خـود ارتبـاط برقـرار کـرده اسـت.
▪سفر به ایران با پاسپورت آلمانی

بـه گـزارش فـارس و بـه ادعـای ایـن شـبکهِ ،س ِ
ـگو از یـک پاسـپورت
دیپلماتیـک آلمانی برای سـفر به ایـران و ارائه اطالعات بهدسـت آمده
به ایران ،اسـتفاده کـرده بود .وی ایـن پاسـپورت و یک خـودرو با پالک
آلمانـی را بعـد از ازدواج صـوری بـا یـک دیپلمـات آلمانـی در نیجریه به
دسـت آورده بـود .ایـن ازدواج بعـد از پایـان ماموریـت ،بـه پایان رسـید.
بنا بـر این گـزارش جزئیـات جدیـد منتشـر شـده از بازجوییهای سـگو
در رسـانههای صهیونیسـتی نشـان میدهـد کـه وی ادعا کـرده زمانی
که از سـوی سـفارت ایران برای ارائه خدمات پزشـکی فراخوانده شده
بود ،بـرای اولین بار مـورد ارتباط عوامـل اطالعاتی ایرانـی قرار گرفت
و از آن زمـان فعالیتهـای مخفیانـه خـود را آغـاز کـرد .او همچنیـن
تالش کـرده بود کـه عاملان ایرانی خـود را بـه عنـوان تجـار خارجی به

میزان-بهپیشنهادوزیرخارجهوتأییدرئیسجمهور،کاظمغریبآبادیبهعنوانسفیرونمایندهدایمایراننزدسازمانهایبینالمللیدروینمنصوبشد.مرکزدیپلماسیعمومیو
رسانهایوزارتخارجهبااعالماینخبر،تصریحکرد:غریبآبادیپیشازایندرسمتهایمختلفازجملهمعاوناموربینالمللستادحقوقبشرقوهقضاییهوسفیرجمهوریاسالمی
ایراندرهلندونمایندهدایمنزدسازمانمنعسالحهایشیمیاییخدمتکردهاست.پیشازاین،رضانجفیازشهریور ۱۳۹۲مسئولیتنمایندگیایراندروینرابرعهدهداشت.

سـتاد اجرایی فرمان امام (ره) از تحویل گرفتن ویالی لواسـان به این نهاد از سـوی
سرلشـکر فیروزآبادی خبر داد .به گزارش تسـنیم ،سـتاد اجرایی فرمان امـام (ره)
اعالمکرد:ملکامانیتحویلیبهسرلشکرسیدحسنفیروزآبادیواقعدرمنطقه
لواسـان روز گذشـته چهارشـنبه مـورخ 30خـرداد 1397توسـط ایشـان تحویـل
نماینـده سـتاد اجرایی فرمـان حضرت امام (ره) شـد .براســـاس گــــزارش خــبـــر
گـــزاری فـــارس ،سرلشکر فیروزآبادی سه شنبه شب این مکان را تخلیه و ساعت
 8:30صبح روز چهارشـنبه ایـن ویال را تحویـل داده اسـت .سرلشـکر فیروزآبادی
رئیسسابقستادکلنیروهایمسلحچندیپیشدرواکنشبهاعتراضاتدرباره
این ویال گفته بود که این مکان دفتر سـری رئیس سـتاد کل نیروهای مسلح بوده و
حکمی قضایی یا والیـی دربـاره تخلیه این مـکان دریافت نکرده اسـت.
دیپلماتهـای اسـرائیلی معرفـی کنـد.
همچنیـن منابعـی کـه در نیجریـه بـا ِس ِ
ـگو در ارتبـاط بودنـد بـه نشـریه
عبـری زبـان «واال» گفتنـد وی گاهـی بـا «گای فلدمـن» سـفیر رژیـم
صهیونیسـتی در نیجریـه دیـده شـده بـود و برخـی از کارمنـدان
سـفارتخانه نیـز بـا او در ارتبـاط بودنـد.
در نهایــت یکــی از ایــن دیپلما تهــا بــه تال شهــای مکــرر وی
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ایرانیهــا مشــکوک شــده و بــه ســازمان
اطالعــات ایــن رژیــم گــزارش داده اســتِ .س ِ
ــگو در نیمــه مــاه مــی
 ۲۰۱۸هنگامــی کــه قصــد داشــت از فــرودگاه ابوجــا بــه کشــور گینــه
اســتوایی بگریــزد ،توســط پلیــس بازداشــت و بــه فلســطین اشــغالی
اســترداد شــد.

▪دبیر جنبش عدالتخواه :چــاره ای جز طرح موضوع در افکارعمومی
نداشتیم

در همیــن حال محمدجــواد معتمــدی نژاد دبیر جنبــش عدالتخواه دانشــجویی
نیــز کــه تشــکل متبوعــش پیگیــر تخلیــه ایــن ویــا بــود در گفــت و گــو بــا آنــا دربــاره
رونــد پیگیــری ایــن موضــوع بــا اشــاره بــه جلســاتی کــه در ایــن بــاره برگــزار شــده
اســت ،گفــت :مــا ابتــدا از نهــاد مســئول و متصــدی مطالبــه کردیــم ،بــا ســتاد
اجرایــی فرمــان امــام بــه عنــوان متولــی ،موضــوع را مطــرح کردیــم کــه آن هــا نیــز
پیگیــری کننــد و تــا جایــی کــه بنــده اطــاع دارم ســتاد هــم پیگیریهایــی کــرده
تا موضــوع به ایــن جا کشــیده شــده اســت .وی ادعــا کــرد :آقــای فیروزآبــادی هم
چندیــن بــار قــول تخلیــه دادهانــد امــا عمــل نکردهانــد و مــا چــارهای جــز مطــرح
کــردن موضــوع ،در افــکار عمومــی نداشــتیم.

واکنش وزیر علوم به درخواست دانشجویان برای احکام قضایی  3دانشجو
عارف :انتظار بود در دولت تدبیر و امید شاهد اعمال سلیقه در دانشگاه نباشیم

وزیــر علوم با اشــاره به تجمعات اخیر دانشجویان در
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در اعتراض
به احکام بدوی  3دانشجوی فعال در اغتشاشات دی ماه
بوده ،گفت« :شخصا با رئیس قوه قضاییه برای رفع مشکل
این دانشجویان صحبت کردهام ».در روزهای گذشته چند
دانشجوی تجمع کننده ،طی تجمعات خود به وزیر علوم
وقت داده بودند تا روز چهارشنبه بین آن ها حاضر شود در
غیر این صورت برخی امتحانات را تحریم خواهند کرد.
وزیر علوم در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به این که هم
اکنون برای توسعه همکاریهای بینالمللی در فرانسه
به سر می برد ،افزود :همکاران من در دانشگاه تهران و
ستاد وزارت علوم پیگیر حل مشکل دانشجویان از راههای
قانونی بودهاند .وی همچنین از دانشجویان خواست در

مهلت قانونی ،با مراجعه به مراجع قضایی درخواست
تجدید نظر خود را تسلیم کنند.
▪فارس :امتحانات تا کنون برگزار شده است

فــارس دربـــاره تهدید اخــیــری کــه دانشجویان تجمع
کننده مطرح کرده بودند ،نوشت :به رغم این که عدهای
دانشجویان را به حضور نداشتن در جلسه امتحان تشویق
می کردند ،امتحانات طبق رونــد تا کنون برگزار شده
اســت .پایگاه روزنــامــه فرهیختگان هم در گزارشی با
عنوان «نیروی اجــارهای هم برای لغو امتحانات جواب
نداد» نوشت :تنها تعدادی از دانشجویان از شرکت در
امتحانات خــودداری کرده اند و امتحانات در روزهای
مقرر برگزار شد.

▪عارف :انتظار بود در دولت تدبیر و امید شاهد اعمال
سلیقه نباشیم

در یک خبر دیگر مرتبط با فضای دانشگاه ،دیروز محمدرضا
عارفکهدرروزهایاخیررئیسکمیسیونآموزشوتحقیقات
مجلسشده،بابیاناینکهبرخیافرادسعیدرمحدودسازی
فضایدانشگاهدارند،گفت:تالشمیکنیمبانظارتجدی
در آینده شاهد تضییع حقوق فعاالن دانشجویی و استادان
دانشگاه ،معلمان و دانشآموزان نباشیم .به گزارش ایسنا
وی با بیان این که در مقطع فعلی دانشگاه در جایگاه اصلی
خودقرارنداردوهنوزبااعمالسلیقهبرخیافرادکهسنخیتی
با دانشگاه ندارند ،سعی در محدودسازی فضای دانشگاه
دارند،افزود:انتظاربوددردولتتدبیروامیددیگرشاهداین
گونهاعمالسلیقههانباشیم.

...

خارج از دستور
محمداکبری

info@khorasannews.com

تذکر یک نماینده به بی سواد
خواندن منتقدان FATF
نصرا ...پژمانفر نماینده مردم مشهد و کالت طی تذکری
شفاهی ،گفت :کسانی که ادعا دارنــد ما سواد اظهارنظر
دربــاره  FATFرا نداریم ،بدانند که ما آماده مناظره درباره
این موضوع هستیم و حاضریم در جلسهای با موافقان این
طرح مناظره کنیم .وی با انتقاد از روزنامه هایی که فهرستی
با عنوان اسامی نمایندگانی را که "سواد اظهارنظر درباره
 FATFرادارندیاندارند"منتشرکردند،گفت:دربارهموضوع
 FATFنقطهنظراتمتعددیازناحیهشخصیتهایمختلف
بیان میشوداما با این وجود افرادی هستند که حتی اجازه
اظهارنظردربارهاینموضوعرابهدیگراننمیدهند.
تشکرعارفازهمکارانپارلمانیخود
محمدرضا عــارف رئیس فراکسیون امید یک روز پس از
انتخابش به عنوان رئیس کمیسیون آمــوزش و تحقیقات
مجلسدرصفحهشخصیتوئیترخودچنیننگاشت:ازحسن
اعتمادهمکارانعزیزمدرسپردنمسئولیتاینکمیسیون
تشکر و قدردانی میکنم .امیدوارم با همکاری همه اعضای
محترم کمیسیون و تعامل با نهادهای مربوط در پاسخ به
مطالبات به حق دانشجویان ،استادان دانشگاه ،معلمان و
دانشآموزانعزیزاقداماتشایستهوبایستهراانجامدهند.
طرحافزایشاقتدارمجلستهیهمیشود
شهباز حسن پور عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
در جمع خبرنگاران پارلمان از مهلت دو هفته ای به معاونت
نظارت مجلس برای تهیه و ارائه گزارش جامعی به همراه
راهکارها برای کارآمدتر شدن بعد نظارتی و اقتدار مجلس
خبرداد .وی با اشاره به برگزاری نشست بررسی راهکارهای
افزایش انضباط و اقتدار مجلس که با حضور رؤســای سه
فراکسیون،معاونتهایرئیسمجلسورئیسمرکزپژوهش
ها برگزار شــد ،گفت :معاونان مجلس عقیده دارنــد باید
ابزارهایقانونیبراینظارتنمایندگانکارآمدتروقدرتمندتر
باشدتااقتدارمجلسافزایشیابدبرایناساسمعاونتنظارت
ماموریتیافتگزارشجامعیدراینزمینهتهیهکند.
مواجههزنگنهبا 2طرحاستیضاح
در حالی که طی روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس
از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر نفت با محوریت "قرار
داد کرسنت" خبر داده بودند روز گذشته هدایت ا ...خادمی
عضوکمیسیونانرژیمجلسازجمعآوریامضابرایطرح
استیضاح جداگانه بیژن نامدار زنگنه در مجلس با موضوع
"اجرای تعهدات شرکت توتال فرانسه در میدان  11پارس
جنوبی"خبرداد.ویخاطرنشانکرد:تدوینوتهیهاینطرح
در روزهای آینده پایان می یابد و برای اعالم وصول دراختیار
هیئترئیسهپارلمانقرارمیگیرد.

...

در حاشیه
انتقال محل برگزاری نماز جمعه به مصالی
امام خمینی تا پایان فصل گرما
باشگاه خبرنگاران  -مراسم عبادی سیاسی
نماز جمعه تهران ،برای رفاه حال شهروندان
تهرانی از ابتدای تیر ماه تا پایان فصل گرما در
مصالی امام خمینی(ره) برگزار میشود.

بازنگری لبنان در طرح ورود بدون روادید
اتباع ایرانی به این کشور
فارس-یکمقاموزارتکشورلبنانازتصمیم
این کشور بــرای بازنگری طرح ورود بدون
ی به فرودگاههای این کشور
روادید اتباع ایران 
از سوی دستگاه امنیتی این کشور  ،خبر داد.

پنجمین دور گفتوگوهای سیاسی ایران و
فرانسه در تهران
فارس -پنجمین دور گفتوگوهای سیاسی
ایران و فرانسه روزگذشته به ریاست عراقچی
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و «موریس
گوردو مونتاین» دبیرکل وزارت خارجه فرانسه در تهران
برگزار شد.

راهاندازیهشتگحمایتازروابطایرانوقطر
ایرنا–کاربرانفضایمجازیدرقطروکشورهای
حاشیه خلیج فــارس بــا راه انـــدازی هشتگ
«#ادعم_عالقه-قطر_بایران»ازگسترشروابط
قطر با جمهوری اسالمی ایران حمایت کردند و تهران را برای
مردمقطرشایستهترازاماراتوعربستاندانستند.راهاندازی
این هشتگ پس از آن صورت گرفت که دوشنبه هفته جاری
حجتاالسالمروحانیو'شیختمیمبنحمدآلثانی'امیرقطر
بهمناسبتفرارسیدنعیدسعیدفطرتلفنیگفتوگووبرلزوم
توسعهروابطدرهمهزمینههاتاکیدکردند.
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