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همزمــان بــا دومیــن ســالگرد 
جانباختــگان هواپیمــای اوکراینی، 
اظهارات خانواده یکــی از خانواده های 
داغدار درباره دالیل وقوع این حادثه و 
روند بررسی پرونده در دادگاه منجر به 
واکنش های جدید مقامات در روزهای 
اخیر شــده است. ســخنگوی سپاه با 
نقل روایت دیدار حســین ســامی، 
فرمانده ســپاه با خانواده اسدی الری 
)جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی( 
گفته اســت: روایت خانم اسدی الری 
از این دیدار ناقص، جهت دار و تحریف 
شده اســت. ماجرا از انتشار گفتگوی 
زهرا مجد و محسن اسدی الری مادر و 
پدر  محمد حسین و زینب اسدی الری  
از  جانباختــگان هواپیمای اوکراینی و 
انتساب سخنانی به سرلشکر حسین 
ســامی، فرمانده کل سپاه شروع شد. 
محسن  اســدی الری و زهرا مجد، پدر 
و مادر دو مســافر هواپیمای اوکراینی، 
ســه روز پیش در مصاحبه با ســایت 
انصاف نیوز گفتند:به این نتیجه رسیدیم 
که اینها به عنوان سپر انسانی هواپیما 
را زدند... شاید می خواســتند بزنند و 
بیندازند گردن آمریکا. این کار را قبا در 

اقدامات مشابهی هم انجام داده بودند
آنها همچنین در گفت و گوی دیگری 
عنوان کرده بودند:حســین سامی، 
فرمانده سپاه پاسداران، نزدیک چهلم 
با اصرار به خانه ما آمد و گفت که اگر این 
اتفاق نمی افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت 
کشته می شدند و این واقعه باعث شد که 

این جنگ رخ ندهد.
روز گذشته سردار رمضان شریف، 
سخنگو و مســئول روابط عمومی کل 
سپاه با تکذیب این سخنان گفته است:  
اینکه مــادر گرامی شــهیدان به طور 
نادرست سخنانی مبنی بر اینکه سردار 
ســامی گفتند  اگر اینهــا نبودند چه 
جنگی می شد؟ و اگر این اتفاق )سانحه( 
نمی افتاد ۱۰ میلیون جمعیت کشته 
می شدند و این واقعه باعث شد که این 

جنگ رخ ندهد !!  را به فرمانده کل سپاه 
نسبت داده اند ؛ امری خاف واقع و به دور 

از انصاف است.
سردار شریف با تاکید بر این که خانم 
اسدی الری در مصاحبه خود با روزنامه 
شرق از اصرار زیاد ســپاه برای دیدار با 
خانواده و عدم قبول آن و واسطه شدن 
یکی از اعضای خانواده برای آمدن سردار 
سامی خبر می دهد، افزود: هرچند سپاه 
دیدار با خانواده های این شهدای عزیز را 
برای خود افتخار و تکلیف می داند و در 
این راستا اراده خود را با حضور فرماندهان 
و مســئولین در منازل آنان نشان داده 
است، اما نقل خانم اسدی الری درست 
و دقیق نبوده و همانگونه که گفته شد 
پدر ارجمند شهیدان دیدار با فرمانده 
کل سپاه را از سردار سلیمانی )معاون 

بازرسی سپاه ( خواسته بودند.
انتشار ویدئوی شائبه  برانگیز 

بدون نشان سازنده
همزمان با اظهارات خانواده اسدی 
الری یک ویدئوی شــائبه برانگیز در 
خصــوص هواپیمــای اوکراینــی در 

شبکه های اجتماعی منتشر شد که با 
واکنش انتقادی کاربران شــبکه های 
اجتماعی همراه بــود. در این ویدئو که 
سازندگان آن مشخص نیستند از چند 
جوان و نوجوان درباره شــلیک پدافند 
پرسیده می شود که اگر شــما اپراتور 
پدافند بودید و بین هواپیما و موشــک 
شک می کردید، دســت به چه کاری 
می زدید؟! در این ویدئو تاش می شود 
به نوعی شلیک به هواپیمای اوکراینی 

یک تصمیم عامدانه نشان داده شود.در 
ابتدای این کلیپ نوشته شده دیدن این 
کلیپ صرفا برای انتقال نظر مردم درباره 
یک حادثه است لذا هرگونه سوء استفاده 
از آن پیگرد قانونی دارداما  اطاعات به 
کار رفته در این کلیپ دقیقا با ماجرای 
هواپیمای اوکراینی شباهت دارد. در این 
ویدئو از چند جوان دختر و پسر پرسیده 
می شود که نظرشان را درباره یک حادثه 
بد و بدتر بگویند .انتشــار این کلیپ در 
فضای مجازی با واکنش های تندی از 
سوی کاربران همراه بود. بسیاری انتشار 
همزمان این کلیپ با اظهارات خانواده 
اسدی الری را عمدی و برای جهت دهی 
به ماجرا توصیف کردند؛ اما برخی آن را 
زمینه سازی برای اعام روایت دیگری 
از حادثه هواپیمای اوکراینی دانستند. 
با این حال روز گذشته سخنگوی سپاه 
تاکید کرددشمنان ملت ایران که همواره 
درصدد تضعیف اقتدار، امنیت و وحدت 
ملی کشور عزیزمان بوده و با دستاویز 
قرار دادن هر ماجرایــی، به عنوان دایه 
مهربان تر از مادر به تشویش اذهان و افکار 

عمومی می پردازند، بدانند با هوشمندی 
ملت فهیم ایران از جمله خانواده های 
معظم شهدای پرواز هواپیمای اوکراینی 
در این عرصه راه به جایی نخواهند برد و 
کلید واژه سپر انسانی ! که از آغاز انقاب 
تاکنون علیه فرزندان ملت ایران در این 
نهاد انقابی و دیگــر مدافعان وطن به 
کار گرفته شده است، نخ نما و شکست 

خورده است.
محسنی اژه ای: با دقت و سرعت 

بررسی می کنیم
بخــش دیگــری از انتقــادات 
خانواده هــای جانباختگان هواپیمای 
اوکراینی نحوه رسیدگی به شکایت آنها 
در دادگاه بود که معتقدند اوال اتهام قتل 
غیر عمد باید به قتــل عمد تغییر کند 
و اینکه متهمان اصلی بایــد در دادگاه 
حاضر شده و به اتهامات آنها رسیدگی 

شود.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل 
خانــواده  تعــدادی از جان باختگان 
هواپیمای اوکراینی، چهارم آذر گفت 
که خانــواده جان باختگان از مقام های 
دیگری نیز شــکایت کرده بودند اما به 
شکایت آنان رسیدگی نشــده یا منع 
تعقیب خورده و منع تعقیب به ما اباغ 

نشده است.
او اعام کرد که این پرونده شــش 
هزار صفحه است اما در اختیار وکا قرار 
نگرفته و رییس دادگاه پذیرفته که پس 
از قرائت کیفرخواســت، وکا پرونده را 

مطالعه کنند.
در همیــن خصــوص محســن 
اسدی الری و زهرا مجد، پدر و مادر دو 
مسافر هواپیمای اوکراینی به روزنامه 
شرق گفتند که از علی شمخانی، رییس 
شــورای عالی امنیت ملی، حســین 
ســامی، فرمانده ســپاه و امیرعلی 
حاجی زاده، رییس سازمان هوا و فضای 
ســپاه شــکایت کرده اند. به گفته آنها 
حاجی زاده تفهیم اتهام شــد ولی منع 
تعقیب شده است اما منع تعقیبش به 
ما اباغ نشــده بود و اباغیه اش را بعدا 

گرفتم.
با این حال رئیس قــوه قضاییه روز 
گذشته ضمن تسلیت به همه بازماندگان 
آن حادثه تلخ افزود: دســتگاه قضایی 
پرونده ســقوط هواپیمای اوکراینی را 
تاکنون با جدیت پیگیری کرده است؛ با 
این حال تأکید داریم که بیش از گذشته 

نســبت به این پرونده دقت و سرعت  
لحاظ شــود و همه جوانــب و ابعاد آن 

دنبال شود.
محسنی اژه ای ابراز امیدواری کرد 
با یک رسیدگی دقیق، عادالنه، منطبق 
با موازین و به دور از مسائل حاشیه ای، 
پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و 
اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته 
بخشی از تسای خاطر بازماندگان این 

سانحه باشد.
از سوی دیگر چهار کشــور  کانادا، 
ســوئد،  اوکراین و بریتانیــا که گروه  
هماهنگی و واکنــش بین المللی برای 
قربانیان پرواز پی اس ۷۵۲ را تشکیل داده 
اند  اعام کرده اند که جمهوری اسامی 
تا ۱۵ دی ماه امســال فرصت داشته به 
سواالت مربوط به سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی پاسخ دهد. آنان پس از پایان 
این فرصت مدعی شدند که تاش بیشتر 
برای مذاکره با ایران بی فایده است و این 
گروه بر اقدامات بعدی بر اساس قوانین 
بین المللی تمرکز خواهد کرد. پیش از 
این محســن بهاروند، معاون حقوقی 
وزیر خارجه گفته  جمهوری اســامی 
از ارجاع احتمالی موضوع به دادگاه الهه 

بیمی ندارد.
وزارت خارجــه ایران  نیــز روز ۱۷ 
دی در اطاعیــه ای در واکنش به این 
تهدیدات گفت آمادگــی دارد تا با هر 
یک از این کشورها به صورت دوجانبه و 
با احترام به حاکمیت کشورها و قوانین 
داخلی و تعهدات بین المللی دولت ها 

مذاکره کند.

روایتی جدید درخصوص پرواز752 واکنش سخنگوی سپاه را  برانگیخت

هواپیمای اوکراینی» سپر انسانی« بود؟

خبر

دبیــر کل حزب اتحــاد ملت معتقد اســت 
اصاح طلبان هم اشتباه داشته اند و از نقد منصافه 

و حتی غیرمنصفانه استقبال می کنند.
به گــزارش ایلنــا آذر منصــوری، دبیر کل 
حزب اتحاد ملت ایران اســامی در نخســتین 
نشســت خبری خود گفت: ما اصاح طلبان هم 
اشتباه داشته ایم، دست هرکس که ما را نقد کند 
می فشــاریم، چراکه یک جریان تشکل و نیروی 
سیاسی برای آنکه بتواند اثرگذاری داشته باشد 
باید امکان نقد منصفانه علیه خود را فراهم کند. 
ما مقید به رعایت اخاق هســتیم و هر ســتم و 
اجحافی که به ما بشــود باز باعث نمی شود که از 
حرکت مســالمت آمیز اجتناب کنیم و دست به 

خشونت بزنیم.دبیر کل حزب اتحاد درباره موضع 
سید محمد خاتمی نسبت به نوع کنشگری جبهه 
اصاحات گفت:آقای خاتمــی گفته اند جریان 
اصاحات رهبر نمی خواهد بلکه تشکیات کارآمد 

و کارا می خواهد. 
وی افزود: از این یکدستی در حاکمیت استفاده 
می کنم و از آن ها می خواهم حاال که یکدســت 
شده اید باهم افزایی، برای اصاح امور کشور گام 
بردارید و به فکر بســتن و حذف نباشید.  به طور 
مثال محدود کردن شــبکه های اجتماعی با نام 
طرح صیانت از حقوق کاربــران و اصرار بر تداوم 
فیلترینگ، اصرار بر حبس ها و حصرها نمونه ای از 
این نوع رفتارها است که نمی تواند هیچ دستاوردی 

برای حاکمیت یکدست داشــته باشد. ما بدون 
تنش زدایی با جهان، نمی توانیم از توسعه صحبت 
کنیم، بدون تنش زدایی این توسعه محقق نخواهد 

شد. این تجربه کشورهای مختلف است. 
منصوری ابراز داشت: توســعه بدون ایجاد 
فرصت های برابر برای زنان امکان پذیر نیست. 
به باور ما مهم ترین مسئله کشور بحث سیاست 
خارجی و برداشــتن تحریم هاست که آثار آن 
غیرقابل انکار اســت. اگر تاریخ خــود را مرور 
کنیم نشان می دهد اتکای مطلق به هیچ کدام 
از قدرت های جهانــی نمی تواند تأمین کننده 
منافع ملی ما باشد. ایران کارت بازی دیگران در 
پروژه ها نشود. باید از مجموعه ظرفیت ها برای 
بهبود وضع اقتصادی رفع تحریم ها اســتفاده 
کرد. چــرا نباید وارد گفت و گوی مســتقیم با 

امریکا شویم؟ 
دبیر کل حــزب اتحاد ملت ایران اســامی 

هم چنین در نشست خبری روز جاری خود اعام 
کرد دبیر کلی اش قانونی است و کسانی که شبهه 
افکنی کرده انــد بهتر بود پیــش از اظهارنظر از 

قوه قضاییه استعام می گرفتند. 
وی درباره نقش جوانان در فعالیت های حزبی 
گفت: ترکیب شورای مرکزی حزب اتحاد نشان 
می دهد که چــه رویکردی در حزب نســبت به 
جوانان وجود دارد، اگر نگویم اکثریت اما نسبت 
به دوره های گذشته جوان شده است. وی اضافه 
کرد: به طور جد بــاور داریم که یــک حزب اگر 
می خواهد منشأ اثر باشد باید رفتارهای دولت را 
رصد کند و ما رفتارها را رصد می کنیم، آماده ایم که 
پیشنهاد بدهیم، آماده ایم نقد خود را ارائه کنیم، از 
هر اقدامی که به نفع مردم باشد به رقم نقدهایی که 

به یکدست شدن حاکمیت و ... داریم.
منصوری همچنین در خصوص رابطه میان 
این حزب و حزب کارگزاران سازندگی ابراز داشت: 

حزب کارگزاران مؤتلف ما است، اختاف هست اما 
موجودیت خود را حفظ کردیم. 

وی در پایــان گفت : امیــدوارم اصاحاتی 
که قرار اســت در قوه قضاییه رخ دهد مشمول 
زندان های کشور شود، معتقدم می شد از فوت 
بکتاش آبتین جلوگیری کــرد. اگر اصاحاتی 
در قوه قضاییه صورت نگیــرد، بکتاش آخرین 

زندانی نخواهد بود.

دبیرکل اتحادملت ایران اسالمی:

اصالحطلبانهماشتباهداشتهاند
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سخنگوی سپاه: اینکه مادر 
گرامی شهیدان به طور 

نادرست سخنانی مبنی 
بر اینکه سردار سالمی 

گفتند  اگر اینها نبودند چه 
جنگی می شد ؟ و اگر این 
اتفاق )سانحه( نمی افتاد 

۱۰ میلیون جمعیت کشته 
می شدند و این واقعه باعث 
شد که این جنگ رخ ندهد 

!!  را به فرمانده کل سپاه 
نسبت داده اند ؛ امری خالف 
واقع و به دور از انصاف است.

محسنی اژه ای: دستگاه 
قضایی پرونده سقوط 
هواپیمای اوکراینی را 

تاکنون با جدیت پیگیری 
کرده است؛ با این حال 
تأکید داریم که بیش از 

گذشته نسبت به این 
پرونده دقت و سرعت  لحاظ 

شود و همه جوانب و ابعاد 
آن دنبال شود

رئیس دســتگاه قضا با انتقاد از استفاده 
نابجا از پابند برای زندانیان گفت: در مواردی 
شاهد بودیم و هستیم که عاوه بر دستبند، 
در جایی که اصا طرف یک فرد شرور نیست 
و یک فردی نیســت که فرار کند، پابند هم 
می زنند. وقتی طرف شــرور و تروریست 

نیست چرا پابند می زنید؟
به گزارش عصر ایران، رئیس دســتگاه 
قضا گفت: ضابط به دستور قاضی و یا احیانا 

در جرایم مشــهود راسا برای دســتگیری کسی اقدام 
می کند. حتما الزم اســت همه افراد را دستبند بزند؟! 
حتما الزم هســت در حضور خانواده اش، زن و بچه اش 
و همسایه  اش و ... بافاصله تا حکم جلب را نشانش داد،  
دست هایش را هم بگیرد از پشــت دستبند بزند؟! واقعا 

همه موارد ضرورت ندارد.
رییس قوه قضاییه هم چنین درباره تجمعات کارکنان 
قوه قضاییه گفت: در مسیر تاش ها برای بهبود وضعیت 
پرداختی ها به کارکنان دســتگاه قضایی به هیچ وجه 

نباید اقدامی صــورت گیرد که زمینه های 
سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان 

را فراهم آورد.
وی ادامه داد: همچنین از ســال ۹۹ نیز 
یک تاش فوق العاده ای برای ســاماندهی 
وضعیت استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی 
همکاران فعال در شــورا های حل اختاف 
صــورت گرفت که این تاش هــا کماکان 
ادامه دارد.وی افزود: من بــه یاد ندارم که 
هیچ موضوع و مسئله ای در دســتگاه قضایی به اندازه 
ترمیم پرداختی به همکاران قضایــی مورد اهتمام قرار 

گرفته باشد.
اژه ای بــا تأکید بــر اینکــه تاش ها بــرای ترمیم 
فوق العاده های پرداختی به کارکنان دســتگاه قضایی، 
کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز موردتوجه 
قرارداد که دولت و مجلس هــم دارای محذوریت هایی 
هســتند و بســیاری از طرح ها و لوایح در مجلس رد یا 

تعدیل می شوند.

سعید حجاریان گفت: بعد از نماز جمعه 
۲۹ خرداد و اعــام قرابت رهبری به آقای 
احمدی نژاد از یک ســو و ضربه  شــورای 
نگهبان در سال ۹۲، هاشمی دیگر پی برد 
کشتی بان را سیاســتی دیگر آمده است، 
چرا که ایشان به نفر ســوم کشور تبدیل 

شده است!
به گزارش جماران، ســعید حجاریان 
به مناسبت ســالگرد رحلت اهلل هاشمی 

رفسنجانی در پاسخ به سواالتی گفت: زمانی که پرده های 
قدرت کنار رفت و تــا حد زیادی واقعیت هــا بر آقای 
هاشمی مکشوف شد، ایشان به اصاح  وضع موجود-نه 
لزوماً اصاح طلبی به معنای مصطلح- گرایش پیدا کرد. 
در یک گزاره کوتاه می خواهم بگویم، آقای هاشــمی 
تن به وضع موجود و جریان هژمون می داد، مشــروط 
به آنکه خود محور امور باشــد و این دلیل وجود چند 

هاشمی است.
وی هم چنین خاطرنشــان کرد: گمان می کنم اگر 

خود آقای هاشــمی اکنون در قید حیات 
بود، درمی یافت برای اصاحات اقتصادی 
و پیشــبرد برنامه توســعه اش به زمین با 
ثبات سیاست نیاز دارد، چون نمی توانست 
با وضــع هرج ومرج کنار بیایــد؛ چنانکه 
مشکات زیادی با دولت محمود داشت، 
چون فکر می کرد آن دولت همه چیز را از 
وضع طبیعی خارج کرده و کشور غیرنرمال 

شده است.
به گفته حجاریان مرحوم هاشمی در لفظ و معنا با 
توسعه سیاسی همدل نبود، اما نیک می دانست سرانجام 
اطاق قدرت و حاکمیت یکدســت چیست؛ بنابراین 
حتماً پروژه اش را به گونه ای بازتعریف می کرد که پایی 

محکم در سیاست و توسعه سیاسی داشته باشد.
وی ادامه داد:؛ شما اگر کابینه اول ایشان را با کابینه 
دولت آقای رئیســی مقایســه کنید، می بینید چقدر 
تراز آن باالســت و این امر برآمده از یکی از ابعاد توسعه 

سیاسی، یعنی شایسته ساالری است. 
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آیدا فراهانی

خطیب زاده:
درسفرهیاتطالبانمیزبان
گفتوگوهایبینافغانیبودیم

سخنگوی دولت درمورد دیداراسماعیل خان، از 
رهبران جهادی و احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت 
ملی افغانســتان  با امیرخان متقــی، وزیر خارجه 
طالبان در تهــران، گفت: ایــران در موقعیت های 
مختلف میزبان گروه های مختلف افغانستانی بوده 
اســت و در این ســفر هم جمهوری اسامی ایران 
میزبان این گفت وگو بوده اســت.به گزارش ایسنا 
سعید خطیب زادهافزود: گفت وگوهای خوبی بین 
گروه های افغانستانی انجام شده است و امیدواریم 
که نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان 
به همراه داشته باشد.وی همچنین در باره وضعیت 
افغانســتان گفت:  نگاه جمهوری اسامی ایران به 
وضعیت مردم افغانستان یک نگاه شمول گرا است، 
فارغ از منطقه و قومیت آن ها. نگاه ما این اســت که 
تمام اقوام در داخل جغرافیای افغانستان باید صدا و 
خواسته شان شنیده شود. خطیب زاده درباره شایعه 
توافق دوساله نیز گفت : ما به دنبال رسیدن به یک 
توافق پایدار و قابل اتکا هستیم و هیچ توافقی که در 
آن این دو مولفه وجود نداشته باشد در دستور کار 
ما وجود ندارد. ما باید مطمئن شــویم که بازگشت 
آمریکا به برجام با اخذ تضامین الزم و راستی آزمایی 
و تحریم ها به صورت موثر رفع شده است و این ها با 

هیچ توافق موقتی حاصل نمی شود.
    

واکنشکاخسفیدبهتحریمهای
ایرانعلیهبرخیآمریکاییها

مشــاور امنیت ملی آمریکا در بیانیه ای به اعمال 
تحریم ایــران علیه ۵۱ شــخص آمریکایی واکنش 
نشان داد.جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا 
در بیانیه ای با اشــاره به تحریم هایی که ایران علیه 
۵۱ شخص آمریکایی اعمال کرده مدعی دخالت آن 
چه شبه نظامیان نیابتی ایران در حمله به نظامیان 
آمریکایی در خاورمیانه می خواند، شد.به گزارش فرارو 
وی گفت: اگر ایران به هر یک از شهروندان ما حمله 
کند، از جمله هر یک از این ۵۱ نفری که دیروز از آن ها 

نام برده شده، با عواقب سختی رو به رو خواهد شد!
    

ممنوعالتصویری
آیتاهللهاشمیدرصداوسیما

محمد هاشــمی، رئیس دفتر آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری درپاسخ به 
این سوال که آیا صداوسیما هم برنامه ای برای رحلت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی داشــت، توضیح داد: 
اصا. صداوسیما که آقای هاشمی را ممنوع الصدا 
و ممنوع التصویر کرده و هیچ چیز در مورد ایشــان 
نمی گوید. مثا وقتی هفته دفاع مقدس اســت با 
این که آقای هاشــمی فرمانده جنگ بوده، اما یک 
کلمه راجع به او چیزی نمی گویند. گا ها ایشــان را 
تحریف می کنند. همچنین در دهه فجر با این که 
آقای هاشمی از استوانه های انقاب بود یک کلمه 
از ایشان گفته نمی شود. این تحریف ها در مورد همه 
مناسبت ها وجود دارد و در مراسم رحلت ایشان نیز 
همچنین. صداوسیما و رسانه های وابسته به جریان 
اصولگرا نسبت به آقای هاشمی یا سکوت می کنند یا 
ایشان را تحریف می کنند. شاید ممنوعیتی دارند که 

نمی دانم از کجاست.
    

ابقایبادامچیان
دردبیرکلیحزبموتلفه

اعضای شــورای مرکزی حزب موتلفه اسامی 
دوره سیزدهم در جلســه اخیر خود دبیرکل این 
حزب را انتخاب کردند.به گزارش ایسنا، در جلسه 
اخیر شورای مرکزی دوره سیزدهم این حزب، اعضا 
پس از بررسی برنامه های ارائه شده توسط نامزدهای 
دبیرکلی،  اســداهلل بادامچیان را به عنوان دبیرکل 
حزب موتلفه اسامی انتخاب کردند.بادامچیان در 
دوره دوازدهم نیز دبیرکلی حزب را برعهده داشت.
در جلسات پیشین، اعضای هیات رییسه شورای 

مرکزی انتخاب شدند.
    
بنت:

اسرائیلبههیچتوافقیباایران
پایبندنخواهدبود

نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی در ادامه 
تاش هایش بــرای کارشــکنی در مذاکرات وین 
گفت: ما از مذاکرات هسته ای وین ناراضی هستیم، 
اما اسرائیل بخشی از توافقات هسته ای با ایران نیست 
و ملزم به اجرای آن نخواهد بود.به گزارش ایسنا به 
نقل از آر تی عربی، نفتالی بنت، دیروز )دوشنبه( در 
نشست کمیسیون امنیت و روابط خارجی پارلمان 
این رژیم گفت: ما به هیچ توافق هســته ای با ایران 
پایبنــد نخواهیم بود و آزادی عمــل خود را حفظ 
خواهیم کرد.وی تاکید کــرد: ما با ایران و نیروهای 
نیابتی آن مواجه هستیم و ساح های آن ها شب و 

روز در اطراف ما است.

روی موج کوتاه


