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روزنامه صبح ايران

سرمقاله

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 7

صفحه 8

حمله هسته اي آمريكا به افغانستان

ديپلمات آلماني از جنايت هولناك واشنگتن پرده برداشت سردار دهقان:9 3

آمريكا با ميدان داری عربستان جنگ نفتی به راه انداخته است

حشره ای منحصر به فرد به نام مگس سفيد ايرانی 4

ريزگردهاي سفيد در پايتخت

خبر يك
  

 سمت وسوي 
سياست خارجي ايران

سرمقاله
1

سفر پوتين به چين يادداشت
8

غرب تاوان بحران سازي  
در سوريه را مي پردازد

شهر 
فرنگ

8

جزئيات انتخابات هيأت رئيسه شورای شهر

 جلوگيری از 
ورود افراد غيرمسئول

پايتخت
4

 آمريكايی ها نتيجه گرفته اند 
 به جای تقابل با ايران 

تعامل کنند
ديپلمات

7

نقدی بر فيلم »قندون جهيزيه«

 گمشده 
در هياهوی بزرگان

ميز 
منتقد

6

هميشه منتظر 
غيرمنتظره ها باش

پاورقی
3

چهارجوابي

مرد است و شكمش ننجون
3

ارزيابي کارشناسان از عملكرد دولت در عرصه سياست خارجي

نگاه دولت خوش بينانه است
برخي ناظران سياس��ي معتقدند كه دولت براس��اس نگرش بس��يار خوش بينانه به 

پرونـــــده
گروه سياست خارجه

مناس��بات بين المللي، سياست خارجي خود را سامان داده است و از اين رو علي رغم 
تمركز فعاليت هاي دولت يازدهم در اين عرصه، تاكنون هيچ نتيجه ملموسي از اين 

عملكرد براي اقتصاد كشور حاصل نشده است.
ديروز درحالي آخرين روز از هفته دولت را پشت سر گذاشتيم كه عملكرد دولت در عرصه سياست 

خارجي به دور از هرگونه تعصب، و غرض  ورزي در بخشي از عرصه ها قابل تامل است. 

سياست روز واردات بنزين را بررسی مي کند؛
اتكا به توليد داخل گام اول اقتصاد مقاومتی

 رئيس دفتر وزير خارجه پيشين اياالت متحده 
بر حاکميت اشرافي بر کشورش اذعان کرد

سياستمداران آمريكا بازيچه دست 400 سرمايه دار

روز گذش��ته رئيس فراكس��يون نف��ت و گاز مجلس در حالی از ع��دم تكميل پروژه 
پتـــــرول

گروه اقتصاد
س��تاره خليج فارس خبر داد و اب��راز نگرانی كرد كه هفته گذش��ته وزير نفت اعالم 
كرده بود كه اين پروژه از رش��د 84 درصدی برخوردار ش��ده اس��ت. در حدود يک 
هفته پيش وزير نفت در مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران از پيشرفت بيش از 84 درصدی پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس خبر داد و مدعی ش��د "پااليشگاه س��تاره خليج فارس به دليل توليد بنزين با كيفيت، 

اولويت نخست ماست.

پ��س از اذع��ان جيمي كارتر ب��ر حاكميت اليگارش��ي بر آمريكا، رئي��س دفتر وزير 
گـزارش آخر

گروه بين الملل
خارجه پيش��ين آمريكا اعالم كرد، حدود 400 س��رمايه دار بزرگ آمريكايی سياست 

خارجی واشنگتن را به كاخ سفيد ديكته و در واقع آن را اداره می كنند.
وابس��ته بودن سياس��تمداران آمريكايي به صاحبان پ��ول موجب گرديده تا س��رمايه داران همه امور 
 را در دس��ت داش��ته باش��ند چنانكه در س��ال 2011 م��ردم آمريكا خ��ود را 99 درصدي ب��دون حقوق 

عنوان داشتند. 

 سمت وسوي 
سياست خارجي ايران

كتاب ه��اي  در  گرچ��ه 

محمد صفري

دانش��گاهي، رواب��ط بين الملل 
چارچوب هاي خ��ود را دارد و 
حتي سازمان ملل متحد، براي 
همين منظور تأس��يس ش��ده 
اس��ت، اما در دني��اي كنوني، 
هيچ يک از قوانين بين المللي به درس��تي اجرا 

نمي شود.
در واق��ع س��ازمان ملل به عن��وان ابزاري 
براي س��لطه هر چه بيش��تر برخي كشورها كه 
اعضاي دائم شوراي امنيت آن را اداره مي كنند، 

محسوب مي شود.
در اين ميان كشورهاي غربي عضو اين شورا 
بيشترين سهم را در ايجاد ناآرامي ها و ناامني ها، 

نفوذ و سلطه بر كشورهاي جهان دارند.
كش��ورهاي دني��ا ب��ه ناچار خ��ود را عضو 
س��ازمان ملل كرده اند، تش��كيل اين سازمان، 
م��ردم دنيا را با ي��ک عمل انجام ش��ده روبرو 
س��اخت و مقامات اين كشورها را وادار ساخت 
تا تن به قوانين غيرعادالنه اين سازمان بدهند.

آمريكا كه مقر اصلي س��ازمان ملل در آن 
قرار دارد، اساس روابط خود را با ديگر كشورها 
برپايه روابط دوجانبه عادالنه و منطقي با ديگر 
كش��ورها بنا نك��رد بلكه، اين كش��ور به خاطر 
قدرتي كه پس از جنگ جهاني دوم به دس��ت 
آورد، ت��الش خود را معطوف به ايجاد س��لطه 
بر كش��ورهاي ضعيف نمود ت��ا آنها را تحت امر 

خود قرار دهد.
در اين ميان كشورهايي بوده و هستند كه 
در مقابل اين س��لطه گري ايس��تادگي كردند و 
زيربار يوغ آمريكا نرفتند، گرچه اين سياس��ت 
باعث شد تا فش��ارهاي زيادي را تحمل كنند، 
اما مقاومت آنها باعث تضعيف جايگاه پيش��ين 

آمريكا در دنيا شد.
جمه��وري اس��المي اي��ران از جمل��ه آن 
كش��ورهايي اس��ت كه پس از پيروزي انقالب، 
سياس��ت هاي بين المللي و منطقه اي آمريكا را 
ب��ه چالش جدي كش��يد. به همي��ن خاطر در 
طول 36 س��ال گذشته، آمريكايي ها تالش هاي 

بسياري كردند تا ايران را مهار كنند.
سياس��ت هاي ايران در منطقه، باعث ش��د 
تا معادالت غرب در نوع رفتارهاي آن، بس��يار 
تغيي��ر كند. اين تغييرات هم از نظر تاكتيكي و 

هم از نظر استراتژيكي بود.
اما همه اين تالش ها باعث نش��د كه ايران 
اسالمي تن به خواسته هاي آمريكا بدهد. يكي از 
داليل اصلي كه باعث تضعيف نفوذ و تأثيرگذاري 
آمريكا به ويژه در منطقه ش��د، انقالب اسالمي 
ايران بود. اين اتفاق ب��زرگ باعث تحوالتي در 
غرب آس��يا شده است كه آمريكايي ها را نگران 
ساخته، از دل اين تحوالت روابطي شكل گرفته 

است كه خوشايند آنها نيست.

گرچه آمريكايي ها بس��يار ت��الش كردند تا 
بتوانند جمهوري اسالمي ايران را در عرصه هاي 
بين المللي من��زوي كنند، اما سياس��ت انزواي 
ايران به خاطر عملكرد غلط آنها واقع نشد، بلكه 
باعث شد تا افكار عمومي جهان عليرغم تبليغات 
گسترده منفي رس��انه هاي غربي عليه ايران، به 
اقتدار جمهوري اسالمي مقابل آمريكا پي ببرند 
و درک كنند كه مي توان بدون سايه آمريكا هم 

روزگار گذراند و استقالل سياسي داشت.
افول ق��درت آمريكا در دنيا، دس��تاوردي 
اس��ت كه با ايس��تادگي و پايداري كش��ورهاي 
مس��تقل و ضدسلطه امپرياليس��م محقق شده 
اس��ت. آمريكا اكنون مانند گذشته در شرايطي 
ق��رار ندارد تا بتواند، قدرت و خواس��ته خود را 
تحميل كن��د، دوران تک قطبي ق��درت، پايان 
يافت��ه و فصل��ي ت��ازه از روابط سياس��ي ميان 

كشورهاي دنيا آغاز شده است.
جمهوري اسالمي ايران كه اكنون به خاطر 
اقتدار و نفوذ خود در منطقه توانسته است فضاي 
سياسي تازه اي را باز كند، روابطي را ايجاد كرده 
كه آمريكايي ها از آن ناخشنودند. گسترش روابط 
سياس��ي با كشورهاي منطقه و دنيا بدون توجه 
به خواس��ته هاي آمريكا، در دستور كار دستگاه 

سياست خارجي ايران بايد قرار گيرد.
اولويت با كش��ورهايي اس��ت كه دوس��تي 
خود را با ايران به اثبات رسانده اند و در شرايط 

سخت هم در كنار ايران قرار داشتند.
حمايت از مردم كشورهاي انقالبي منطقه، 
اولويت سياس��ت خارج��ي بايد باش��د، عالوه 
بر آن گس��ترش روابط سياس��ي با كشورهاي 
فرامنطق��ه اي كه مي توان به آنه��ا اعتماد كرد، 

در دستور كار قرار گيرد.
پيش از اين كش��ورهاي آمري��كاي التين 
در زمان دولت ده��م روابط نزديک و صميمي 
با ايران داش��تند، اي��ن روابط باي��د ادامه يابد 
و گس��ترش پي��دا كن��د، آمريكايي ه��ا ب��راي 
باز گرداندن كشورهايي همچون كوبا، ونزوئال و 
... به دامان خود در اين منطقه س��رمايه گذاري 
كرده اند، اما اين كشورها هم به خوبي مي دانند 

كه آمريكا غيرقابل اعتماد است.
سفرهاي مقامات كشورهاي اروپايي را نبايد 
زي��اد جدي گرفت. آنها در س��ال هاي گذش��ته 
امتحان خ��ود را پس داده ان��د و نبايد آزمون و 
خطاي ديگري در رابطه با آنها صورت گيرد. آنها 
در پي كس��ب سود از فضاي ايجاد شده سياسي 
در قبال ايران هستند. رفع تحريم هاي اقتصادي 
بيش��تر به سود كشورهاي اروپايي خواهد بود تا 
ايران. اگر بي گدار به آنها ميدان داده شود، بازار 
اقتص��ادي ايران براي آنها س��ودآور خواهد بود 
و در كن��ار آن، همچنان به ادامه سياس��ت هاي 

خصمانه خود عليه ايران خواهند پرداخت.
سياس��ت خارجي ايران اكنون بايد مبتني 
بر مقابله با نفوذ آمريكا در كشور باشد و سپس 
گس��ترش رواب��ط و تحكيم آن با كش��ورهاي 
دوس��ت منطقه اي و فرامنطقه اي استوار گردد. 
آفريقا، آمريكاي التين و ش��رق آس��يا مي تواند 

مورد توجه ويژه قرار گيرد.

عراقچي و تخت روانچي امروز در كميسيون برجام 
س��يد عباس عراقچی خبر داد امروز دوش��نبه به هم��راه مجيد تخت روانچی 
ديگر عضو تيم مذاكره كننده هسته ای كشورمان در كميسيون ويژه برجام مجلس 

شورای اسالمی حضور پيدا می كند.
اين عضو ارش��د تيم مذاكره كننده هسته ای كش��ورمان در گفت وگو با برنامه 
»ب��دون خط خوردگی« راديو گفت و گو، با بيان اينكه توافق وين و نتايج حاصل از 
آن بر روابط بين المللی، منطقه ای و دو جانبه ايران با ديگر كش��ورها تاثير خواهد 
گذاشت و ما در ديپلماسی اقتصادی با شرايط جديدی روبرو مي شويم، ادامه داد: 
اين ش��رايط فرصت جديدی را در راس��تای پيش��برد منافع ملی كشور در عرصه 

بين المللی برای ما فراهم می كند. 
وی با اش��اره به اينكه فرصت هايی كه در برابر سياست خارجی ايران به وجود 
آمده طاليی اس��ت و بايد با تالش مضاعف از اين فرصت ها به نحو كامل اس��تفاده 
كنيم و البته از ديگر س��و بايد جلوی نفوذ دش��من را نيز يگيريم در مورد تش��كيل 
كميس��يون ويژه بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی نيز گفت: اين كميسيون 
در مجلس تشكيل شده است. ما نيز در خدمت اين كميسيون هستيم؛ از من و آقای 
عراقچی دعوت شده كه در جلسه اين كميسيون در امروز دوشنبه حضور پيدا كنيم 
و اميدوارم با همكاری و تبادل نظر به برداشت هاي بهتر در ارتباط به برجام برسيم 

و انشاء اهلل مراحل قانونی مورد نياز طی شود.
عراقچی در اين گفت وگو خبر از برگزاری نشس��ت س��االنه س��فرای جمهوری 
اسالمی ايران در كشورهای مختلف تا دوماه آينده با محوريت مسائل اقتصادی داد 
و افزود: بعد از مذاكرات و تدوين متن برجام ما در ابتدای يک راه طوالنی هستيم، 
اين موضوع فرصت هاي زيادی را در برابر ما ايجاد مي كند و مابايد قدر اين فرصت ها 

در زمينه هاي مختلف سياسی، اجتماعی و اقتصادی را بدانيم.
وی با تاكيد بر اين كه بايد از اين فرصت ها به خوبی استفاده شود وگرنه تبديل به 
تهديد مي شود، ادامه داد: در اين سمينار ساالنه دستور كار مباحث اقتصادی است و 
فرصت هاي ناشی از برجام و برنامه كاری هيات هاي نمايندگی ايران در خارج از كشور 

برای استفاده از اين فرصت با تكيه بر مسائل اقتصادی تدوين و تهيه مي شود.

نشس��ت خبری قربانيان و خانواده شهدای 
ترور با حضور اعض��ای انجمن دفاع از قربانيان 

ترور و اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش تسنيم، نشست خبری قربانيان و 
خانواده شهدای ترور با حضور اعضای انجمن دفاع 
از قربانيان ترور همچون منصوره كرمی همس��ر 
شهيد هسته ای مسعود عليمحمدی، سخنگوی 
انجم��ن دفاع از قربانيان ت��رور، زهرا رويت فرزند 
ش��هيد ترور هوشنگ رويت و مدير مركز مشاوره 
آموزش و پرورش، محم��د صديقيان وكيل پايه 
يک دادگس��تری، جانباز ترور و برادر شهيد ترور 
علی صديقيان ديروز برگزار ش��د. اين نشست با 
موضوع بررس��ی س��ازمان های تروريستی دنيا و 
قربانيان ترور در جمهوری اس��المی ايران توسط 

اين سازمان ها با حضور اصحاب رسانه برپا شد.

همسر شهید علیمحمدی: ایران در پی 
دنیای صلح و جامعه ای بدون ترور است

منصوره كرمی در ابتدای اين نشست خبری 
گف��ت: انجمن قربانيان ترور در س��ال 86 با اين 
هدف حمايت و سازماندهی خانواده های قربانيان 
ترور تاس��يس شد. خانواده شهدا و قربانيان ترور 
كسانی هس��تند كه در هيچ بحثی سياست مدار 
نبودند و كاری به كسی نداشتند اين ها به صورت 
وحش��تناكی در مقابل دي��دگان اعضای خانواده 
ترور ش��دند ما در سال 86 آن ها را دور هم جمع 
كرديم تامشكالت آن ها را به حداقل برسانيم. اين 
انجمن س��ه هزار عضو دارد. ضمن اينكه دوازده 

هزار و 300 نفر توسط منافقين ترور شده اند.
سخنگوی انجمن دفاع از قربانيان ترور ادامه 
داد: بعد از اينكه خانواده قربانيان ترور را دور هم 
جمع كرديم متوجه ش��ديم اين افراد مشكالت 
روحی - روانی بس��ياری دارند و سعی ما بر اين 
بوده كه ب��رای آن ها كارهايی انجام دهيم كه از 
لح��اظ روحی به آن ها كمكی كند. تا چند وقت 
پيش هر دوس��ه ماه يكبار آن ها را دور هم جمع 
می كرديم اين افراد با نوعی گروه درمانی مواجه 
بودند و قرار گرفتن در ميان همنوعان خود كمی 

از دردهای آن ها را كم می كرد.
وی اف��زود: يكی ديگ��ر از اقدامات انجمن 
م��ا اين اس��ت كه ت��الش كرديم در خ��ارج از 
ايران هم كارهای بين لمللی داش��ته باشيم، در 
س��فرهايی كه به ژنو و پاريس در س��ال 2012 
داش��تيم توانس��تيم در اجالس��ی ك��ه درمورد 
قربانيان تروريسم بود شركت كنيم با كشورهای 
مختلف و گروه های مردمی مختلفی آشنا شديم 
آن ها وقتی می فهميدند ايرانی هس��تيم تعجب 
می كردند كه ايران هم قربانی ترور داشته باشد. 
می گفتند ش��ما خودتان تروريس��م هس��تيد و 
وقتی برايشان نوع شهادت همسرم و ديگر شهدا 

را توضيح می دادم شگفت زده می شدند.
همسر شهيد عليمحمدی اظهار داشت: دنيا 
از طريق حقوق بشر كش��ورهايی همچون ما را 
تحت فشار قرار می دهد در حالی كه دولت های 
مستكبر و جنايتكار خود جنايت های فراوانی را 

مرتكب می شوند و اما همين اقدام را به ما نسبت 
می دهند گروه هايی مثل داعش را ايجاد كرده اند 
ك��ه اين گروه عكس ها و تصاوير جنايات خود را 
منتش��ر می كنند و بچه های خردسال نيز شاهد 
اين جنايات هستند و خدا می داند اين كودكان 

چه آينده ای خواهند داشت.
منصوره كرمی در ادامه سخنان خود عنوان 
كرد: بايد در سازمان ملل اين را بگوييم كسانی كه 
تروريس��ت هستند به راحتی قدم بردارند و عليه 
ما اين واژه را به كار ببرند همين افراد جاسوسی 
همسر خود من را كردند و باعث شهادتش شدند 
و هنوز منافقين فعالند و در كش��ور ما به دنبال 
فرصتی هستند تا به اهداف شوم خود جامه عمل 

بپوشانند كه موفق نخواهند بود.
زهرا رويت فرزند شهيد ترور هوشنگ رويت، 
دارای مدرک فوق ليسانس روانشناسی بالينی و 
مدير مركز مش��اوره آموزش و پرورش با اشاره به 
روايت صحنه شهادت پدرش گفت: 14 ساله بودم 
كه پدرم به شهادت رسيد. مادر 9 ماهه باردار بود. 
پدرم در آن زمان ش��غل آزاد داش��ت و در مغازه 
روبروی منزل كار می كرد. دو نفر از منافقان پدرم 
را به ش��هادت رس��اندند. من با صدای تير اول به 
داخل مغازه رفتم . برادرانم 8 و 10 ساله بودند كه 

هنگام ترور داخل مغازه حضور داشتند.
وي گف��ت: خان��واده ش��هدای ت��روری كه 
فرزندانش��ان هنگام ترور كنارشان بودند امروزه 
مش��كل روحی پيدا كردند. اين روزها می بينيد 
كه داع��ش چطور جناياتی انج��ام می دهد اين 
اتفاقات در آن س��ال روبروی چش��مان ما انجام 
ش��د و مجامع س��ازمان ملل تاكنون هيچ كاری 
ب��رای ما نكردند. من به عن��وان يكی از فرزندان 
ش��هدای ترور تقاضايم اين است كه اين افراد به 
كشور ما برگردانده شوند زمانی كه پدر من ترور 
شد سر او را به بغل گرفتم در حالی كه خون او 
به صورتم فواره می كرد. پدرم يكی از برادرانم را 
از ترس داخل يخچال و يكی را هم داخل فر در 
مغازه خود پنهان كرده بود تا منافقين آسيبی به 
آنها نرس��انند چون می دانست آنها بچه ها را هم 
ترور می كنند و روز قبلش يكی از اعضای محل 
را به همراه دو فرزندش ترور كرده بودند. چنين 
اشخاصی هنوز دارند به راحتی زندگی می كنند.

محمدحس��ن صديقي��ان دارای دكت��رای 
حق��وق، وكيل پايه ي��ک دادگس��تری، جانباز 
ترور و برادر ش��هيد ترور علی صديقيان در اين 
نشس��ت با اش��اره به ترور در دنيا گفت: ما االن 
در دنيا در كش��ورهای مختلف قوانين متفاوتی 
داريم. حقوق بشر و حقوق شهروندی از قوانينی 
اس��ت كه تمام دنيا بايد به آن احترام بگذارند و 
س��ازمان ملل آن را تعريف كرده اس��ت. كشور 
ايران هي��چ وقت از اين قواني��ن تخطی نكرده 
است. طبق نظرات س��ازمان ملل همه كشورها 
حقوقی دارند از جمله حق آزادی، دموكراس��ی، 
رای دادن و... در جمهوری اسالمی در سال های 
گذشته به علت ظلم حكام مردم تصميم گرفتند 
حكومت جمهوری اس��المی را تش��كيل دهند. 

بي��ش از 98 درصد مردم انق��الب و حكومت و 
عوض كردند و به آن رای دادند. چندين س��ال 
كشورهای اروپايی نفت و معادن و مغزهای ما را 
می برد و از آن استفاده می كرد. اما بعد از آنكه ما 
انتخاب كرديم به ما هجوم آوردند اولين هجوم 
آن ها به وس��يله ترور بود و اكثرا هم ترورها كور 
انجام می ش��د. در هيچ جای دنيا چنين اتفاقی 
را نداشتيم كه هم مجلس و هم دولت همزمان 
ترور ش��ود. اما در ايران اين اتفاق افتاد و باز هم 
نتوانستند انقالب را به اين وسيله ساقط كنند. 

به همين دليل به جان مردم افتادند.
همسر شهيد هسته ای مسعود علی محمدی 
درمورد تعداد پرونده های ارائه شده از 17 هزار 
شهيد ترور ايرانی در مجامع بين المللی و مسير 
پيشرفت اين پرونده ها گفت: تعدادی از پرونده ها 
تشكيل شده است يكی از اعضای انجمن ما كه 
عضو هيئت مديره است جانبازی است كه بارها 
به خاطر پرونده اش به فرانسه رفته و در اين باره 
دادگاه هايی تش��كيل شده اس��ت كه او در آنها 
شركت كرده اس��ت پيگيری های ما هنوز ادامه 
دارد منافقين مخصوصا در فرانس��ه خيلی رشد 
كردند و توانس��تند جايگاهی به دست بياورند و 
خيلی از نماينده های اين كش��ور را خريدند به 
همين دليل ترتيب اثری به پرونده ها داده نشده 
اس��ت اما هنوز جوابی نگرفته ايم ولی به دنبال 
مدارک هستيم و اگر كسی خبر يا مدركی دارد 

می خواهيم كه آنها را ارائه كند.
كرمی در پاس��خ به يكی ديگر از س��واالت 
خبرن��گاران حاضر در نشس��ت مبنی بر ثبت و 
ضبط خاطرات قربانيان و خانواده شهدای ترور 
گفت: درحال نگارش چندين جلد كتاب به همت 
انتشارات مركز اس��ناد انقالب اسالمی هستيم. 
خاطرات 400 تن از خانواده های ش��هدای ترور 
را كام��ل كرده ايم و به دنبال شناس��ايی ديگر 
خانواده ها هس��تيم اما چون دسترس��ی به همه 
پرونده ها مقدور نيس��ت كار ما با سختی پيش 
می رود. گاه��ی خانواده ها با م��ا همكاری نمی 
كنن��د و م��ا را امين نمی دانند. طول می كش��د 
اين خانواده های معظم ش��هدا ما را ش��ناخته و 
به ما اعتماد كنن��د. برخی از بازماندگان از دنيا 
رفته اند و به جاماندگان خانواده شهدای ترور نيز 
اطالعات چندانی ندارند ادامه اين رويه ظلم به 

شهدای ترور و خانواده هايشان است.
همس��ر ش��هيد عليمحم��دی در خصوص 
برگزاری كنگره 17 هزار ش��هيد ترور ابراز نظر 
كرد و گفت: چني��ن برنامه هايی نوعی دلداری 
به خانواده های ش��هدای ترور است كه به مرور 
زمان م��ورد غفلت قرار گرفته ان��د اين برنامه ها 
روحيه ه��ا را تقويت می كن��د و می فهماند اين 
خانواده ها تنها نيس��تند ما تعداد زيادی قربانی 
ترور داش��ته ايم ام��ا تبليغ و فعاليت رس��انه ای 
ق��وی ای در اين خصوص نكرده ايم اين برنامه ها 

تاثير بسياری در ابعاد بين المللی دارد.
در پايان اين مراسم با حضور اصحاب رسانه 

از خانواده های شهدای ترور تقدير شد.

در نشست خبری قربانيان و خانواده شهدای ترور مطرح شد
مجامع بين المللی برای ۱۷ هزار شهيد مظلوم ترور در ايران کاری انجام ندادند
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سخنگوی قوه قضائيه خبر داد

کشف موبايل و سكه طال از مهدي هاشمي در اوين 
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