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روی موج کوتاه

شامگاه پنجشنبه دو فروند جنگنده 
اف – 15 آمریکا در اقدامی جنون آمیز 
بیش از حد به یک هواپیمای مسافربری 
ماهان، نزدیک شــده و با گرفتن حالت 
تهاجمی، موجب هراس مسافران این 

هواپیما شدند. 
پرواز 115۲ هواپیمایــی ماهان از 
تهران به مقصد بیروت در حرکت بود که 
به دلیل حرکت خطرناک و تهدیدآمیز 
دو جنگنده بر فراز آسمان سوریه مجبور 
به کاهش سریع ارتفاع شد و در این بین 

برخی مسافران این پرواز آسیب دیدند.
خلبان پــس از حصــول اطمینان 
از ایمن بودن هواپیما، به ســامت در 
فرودگاه بیروت فرود آمد و زخمی ها تحت 
مداوا قرار گرفتند. متعاقب آن تصمیم 
درباره بازگشــت هواپیمای مذکور به 

تهران اتخاذ شد.
مســئوالن آمریکایی تایید کردند 
که جنگنده هایی که در مســیر پرواز 
هواپیمای ماهان از تهران به لبنان ایجاد 

مزاحمت کردند، آمریکایی بوده اند.
بازرسی بصری،  در فاصله ای ایمن!

نخســتین واکنش آمریکا به ایجاد 
مزاحمت جنگنده های این کشور برای 
هواپیمای ایرانی تأیید ماجرا ازســوی 
مقامات آمریکایی بود؛ به طوری که، »بیل 
اوربان« سخنگوی فرماندهی مرکزی 
تروریستی آمریکا در این باره مدعی شد: 
دو جنگنده اف-15 در ماموریت هوایی 
همیشگی خود بر فراز پایگاه التنف در 
سوریه اقدام به بازرسی بصری هواپیمای 
مسافربری ماهان ایران کردند و این اقدام 
در فاصله ای ایمن با هواپیما انجام شد و 
خلبان جنگنده ها پس از اطمینان از آن 

هواپیما فاصله گرفتند.
ستاد تروریستی فرماندهی مرکزی 
ارتش آمریکا نیــز در واکنش به ایجاد 
مزاحمت جنگنده های این کشور برای 
هواپیمای ایرانی بیانیه ای صادر و تصریح 
کرد که این جنگنده هــا از نوع اف-15 

بوده اند.
ســنتکام در این بیانیــه همچنین 
مدعی شد که این جنگنده ها از فاصله 
یک کیلومتری و بنا به اســتانداردهای 

بین المللی هواپیمای ایرانی را اسکورت 
کردند.

این بیانیه مدعی شد: »جنگنده های 
اف-15 در جریان دورزنی همیشــگی 
خود در قالب نیروهای ائتاف بوده و طی 
عملیات بازبینی معمول، یک هواپیمای 
مســافربری ماهان را از فاصله امن یک 

کیلومتری مورد بررسی قرار داده اند.«
این بیانیه در ادامه مدعی شــد که 
خلبان جنگنده پس از تعیین هویت از 
هواپیمای ماهان، از آن فاصله گرفته اند 
و این اقدام در چارچوب »استانداردهای 

بین المللی« صورت گرفته است.
  ضروت مقابله جهانی با 

یاغیگری آمریکا 
وزیر امــور خارجه کشــورمان روز 
جمعه در پــی تعــرض جنگنده های 
آمریکایــی به هواپیمای مســافربری 
ایران در آسمان سوریه، خواستار مقابله 
جامعه جهانی با یاغی گری های آمریکا 

در منطقه خاورمیانه شد.
محمدجواد ظریــف طی پیامی که 
روز جمعه در توئیتر به انگلیسی منتشر 
کرد، نوشــت: ایاالت متحده به صورت 
غیرقانونی ســرزمین کشــور دیگری 
را اشــغال می کند و ســپس به ایجاد 
مزاحمت برای یک هواپیمای مسافربری 
غیرنظامی می پردازد که طبق برنامه از 
پیش تعیین شده پرواز می کند و جان 
مسافران بی گناه سرنشین آن را به خطر 

می اندازد.
 ظریف در پیــام خود ایــن اقدام را 
گستاخی واشنگتن برای برتری دادن 
بی قانونی بــر قانون مندی دانســت و 
خواســتار رویارویی جامعــه جهانی با 

رفتارهای واشنگتن شد.
وی نوشت: این افراد یاغی و مخالف 
قانون باید پیش از اینکه فاجعه ای به بار 

آورند، متوقف شوند.
اعتراض ایران به ایکائو

سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
تعرض هواپیماهــای جنگنده ایاالت 
متحده آمریکا به پرواز 115۲ شــرکت 
هواپیمایی ماهان اطاعیه ای صادر کرد.

در این اطاعیه آمده است: سازمان 

هواپیمایــی کشــوری ایــران، اقدام 
هواپیماهای جنگنده امریکایی در تعرض 
به هواپیمای مسافربری ایرانی را مصداق 
بارز نقض حقوق بین الملل و مقررات و 
استانداردهای هوانوردی می داند و مراتب 
اعتراض جدی خود را رسما به شورای 
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 
)ایکائو( ارائه و خواستار رسیدگی فوری 

به موضوع است.
 پیگیری حقوقی انجام می شود

معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز 
در این راستا اعام کرد: توضیحاتی که 
تاکنون در رابطه با ایجاد مزاحمت برای 
هواپیمای مسافربری ماهان ارائه شده 

غیرموجه و فاقد وجه اقناعی است.
لعیا جنیدی در یادداشــتی نوشت: 
رفتار هواپیماهای جنگنــده در قبال 
پرواز 115۲ هواپیمایی ماهان و ایجاد 
مزاحمت برای یک هواپیمای مسافربری 
آن هم در خاک کشــور ثالــث  نقض 
آشــکار امنیت هوانــوردی، تخلف از 
اصــل آزادی پــرواز هواپیماهای غیر 
نظامی و به عاوه در مغایــرت با مواد ۳ 
مکرر و ۴۴ پیمان هواپیمایی کشوری 
بین المللی)کنوانســیون شیکاگو( و 
ضمیمه هــای مربوطه و کنوانســیون 
مونترال 1۹۷1 و نیز زیر پا گذاشتن اصول 
مسلم حقوق بین الملل است، توضیحاتی 
که تاکنون ارائه شــده غیرموجه و فاقد 
وجه اقناعی اســت لذا اقدامات صورت 
گرفته توســط این جنگنده ها موجب 
مسئولیت بین المللی دولت متبوع آن ها 
بوده و قابلیت تعقیب حقوقی را از جمله 
در شــورای ایکایو و دادگاه دادگستری 

بین المللی به دنبال خواهد داشت.
ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز 
در رابطه با حادثه پنجشنبه شب برای 
هواپیمای ماهان که عــازم بیروت بود، 
گفت: جزئیــات این حادثه در دســت 
بررسی است و پس از تکمیل اطاعات 
اقدامات الزم سیاسی و حقوقی به عمل 

خواهد آمد.
سید عباس موسوی افزود: در عین 
حال در تماس مجید روانچی ســفیر و 
نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان 

ملل متحد با آقای گوترش دبیرکل آن 
ســازمان، صریحا تاکید شده است که 
چنانچه هر حادثه ای در مسیر برگشت 
برای این هواپیما اتفاق افتد جمهوری 
اســامی ایران  آمریکا را مســئول آن 
خواهد شناخت. این پیام همچنین به 
سفیر سوئیس در تهران داده شده است.

 تعرض امریکا را 
اقدام تروریستی می دانیم 

همچنین وزیر راه وشهرســازی در 
گفت وگــو با ایلنا دربــاره مزاحمت دو 
جنگنــده امریکایی بــرای هواپیمای 
مســافری ماهان بر فراز آسمان سوریه 
که منجر به فرود اضطــراری و مصدوم 
شدن چند مســافر از جمله دو کودک 
شــد، گفت: هواپیمای ماهان در مسیر 
تجاری بین المللی در حال حرکت بوده و 
این تعرض امریکا اقدام تروریستی است.

محمد اسامی افزود: از ایکائو انتظار 
داریم علیه این اقدام آمریکا بیانیه بدهد 
و نسبت به این اقدام اعتراض کند. ما هم 
به طور جدی پیگیری می کنیم تا ایکائو 
وادار شود و نسبت به این تعرض امریکا، 

اعتراض کند.
وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه 
مزاحمت هــای دو جنگنده آمریکایی 
برای هواپیمای مسافربری کشورمان 
تعرض آشکار به حقوق قانونی و واضح 
بین المللی و علیه امنیت مسافران بوده 
اســت، گفت: طبق ضوابط ایکائو همه 
کشورها وظیفه دارند که ایمنی پروازها را 
در فضای کشورها رعایت کنند و این الزام 

برای همه کشورهاست.
وزیر راه وشهرسازی درباره اظهارات 
مقامــات آمریکایــی مبنی بــر اینکه 
جنگنده ها فاصله استاندارد از هواپیمای 
ماهان را رعایت کرده اند، تاکید کرد: آنها 
غلط کرده اند، هیچ حقی نداشــتند که 

وارد مسیر هواپیمای تجاری شوند.
 واکنش  تند مقامات ایران 
 به اقدام خطرناک آمریکا 

حســام الدین آشــنا، مشــاور 
رئیس جمهــوری دربــاره مزاحمت 
جنگنده های آمریکایی برای هواپیمای 
مســافربری ایران در حساب توئیتری 

خود نوشت: »کسی که جان رهبرانش 
را دوست دارد با جان مسافران ما بازی 

نمی کند.« 
تعــرض جنگنــده آمریکایــی به 
هواپیمایی مســافربری ماهان ازسوی 
سخنگوی شورای نگهبان نیز واکنش 
تندی در پی داشت. عباسعلی کدخدایی، 
در توئیترش نوشت: در مقابل تخلفات 
کشورها عاوه بر پیگیری حقوقی، الزم 
اســت از اقدام متقابل نیز استفاده شود 
چراکه ذات اقدامات حقوقی مســتلزم 

طی زمان طوالنی است.
همچنین اردشیر مطهری،  نماینده 
گرمســار در مجلس تصریــح کرد: »با 
تهاجم به هواپیمای مسافربری ایرانی 
می خواهند ایــران را تحریک کنند، اما 
خبر ندارند ایرانی ها فقط موشک های 
خوبی نمی ســازند، بلکه شطرنج بازان 

خوبی هم هستند.«
وی ادامه داد: »منتظر انتقام سخت 
باشید، اما زمان و مکانش با ماست. ایران 

می داند چه می کند.« 
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی  هم در 
توئیتر خود نوشت: »تعرض جنگنده های 
آمریکایی - اســراییلی بــه هواپیمای 
مسافربری ایران بار دیگر هویت وحشیانه 

کشورهای مهاجم را آشکار کرد.  
این نماینده مجلس با بیان اینکه »این 
اقدام وحشیانه و ایجاد رعب و وحشت 
میان مسافران ایرانی بی شک بی پاسخ 
نخواهد ماند«، خاطرنشان کرد: »عامان 
این تهاجم منتظر سیلی محور مقاومت 
باشند و آمریکایی ها سریعتر منطقه را 

ترک کنند.«
علی نجفی خوشــرود، مشاور وزیر 
امور خارجه نیز در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: »تعرض به هواپیمای 
مســافری ایرانی، یکبار دیگر وضعیت 
تأسف بار نقض موازین حقوق بین الملل 

را آشکار ساخت.«
وی اضافــه کــرد: »این اقــدام که 
امنیت هوانوردی را مختل کرد، مغایر 
کنوانســیون های بین المللی از جمله 
مقررات ایکائــو و فعلــی متخلّفانه به 
شــمار می رود و واجد مسئولیت است. 

آنارشیسم بین المللی پایانی ندارد!« 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل 
متحد هم اعام کرد عاوه بر گفت وگوی 
تلفنی »مجید تخت روانچی« سفیر و 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
به زودی طی نامه ای به شورای امنیت 
و دبیرکل ســازمان ملل متحد مراتب 
اعتراض خــود را از تهدیــد هواپیمای 

مسافربری ماهان اعام می دارد.
دالیل محتمل اقدام تهاجمی 

جنگنده های آمریکا
کارشناســان اقــدام دیشــب 
جنگنده های آمریکایی علیه هواپیمای 
ایران را از زوایــای گوناگونی تحلیل و 

ارزیابی کردند.
رضا نصــری،  حقوقدان بین المللی 
نیز در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشــت: »از ۲ ســال پیــش آمریکا و 
البی هــای اســرائیل کارزار حقوقی و 
روانی حساب شده ای را علیه »ماهان« 
آغاز کردند تا با القا اینکه کارکرد اصلی 
این هواپیمایی »نظامی« است و از این رو 
می تواند یک هدف مشروع نظامی باشد- 
ایران را تحت فشــار قــرار دهند. امروز 
دارند از این زمینه ســازی بهره برداری 

می کنند.«

برخی بر این باور هســتند که این 
گونه اقدامات پیگیــری بیش از پیش 
کارزار فشــار حداکثری در فاز شوآف 
نظامی و عملیات روانی علیه جمهوری 
اســامی ایران، در جهت ناامن نشان 
دادن کریدورهــای پروازی بین المللی 
برای خطوط هوایی ایران اســت و این 
اقدام را می توان روی دیگر سکه تحریم 
شــرکت ماهان توســط آمریکا و ملزم 
کردن کشورهای گوناگون به پیروی از 

آن ارزیابی کرد.
برخی دیگر نیز این حرکت جنون آمیز 
جنگنده های آمریکایی را با هدف کاهش 
حداکثری آســتانه تحمل جمهوری 
اسامی ایران و بروز یک درگیری میان 
ایران و آمریکا و حمله هرچند کم دامنه 
آمریکا به جمهوری اســامی ایران، به 
منظور دستاوردســازی بــرای دونالد 
ترامپ در آســتانه انتخابات ریاســت 

جمهوری آمریکا ارزیابی کردند.
عده ای دیگر اما معتقدند که با توجه 
به انتشار  مانیفســت سیاست خارجی 
حزب دموکرات در انتخابات پیش رو که 
بر اساس این مانیفست، حزب دموکرات 
اعام کرده اســت در صورت در اختیار 
گرفتن مقام ریاست جمهوری آمریکا، به 
دنبال تغییر نظام در ایران نبوده و دولت 
آمریکا را به توافق برجام باز می گرداند؛ 
دولت ترامپ به منظور تخریب مانیفست 
سیاســت خارجی حزب دموکرات، با 
دســت زدن به اقداماتی از این دست، 
به دنبال این اســت تا آســتانه تحمل 
جمهوری اسامی ایران را کاهش داده 
و مجبور به انجام واکنش دفاعی در این 
خصوص کند. چرا که ترامپ می خواهد 
از این رهگذر به افــکار عمومی آمریکا 
اینطــور القاکند که دولــت جمهوری 
اســامی ایران یک بازیگر ستیزه جو 
است و هرگونه مماشــات با آن، بدون 

نتیجه است.
 با تصمیم دمشق، جعبه سیاه 

بازخوانی می شود
به هر حال ابعاد این رویداد از سوی 
ایران در حال پیگیری است  و از آنجا که در 
فضای سوریه رخ داده، مسئولیت اصلی 
بررســی با هواپیمایی کشوری سوریه 
خواهد بود و گزارش رســمی بر اساس 
ضمیمه 1۳ پیمان توسط آن کشور باید 
به ایران و ایکائو و سایر ذینفعان ارائه شود.
یک منبع آگاه در گفــت وگو با ایلنا 
از تشــکیل کمیته کارشناســان فنی 
برای بررســی این رخداد خبــر داد و 
گفت: با توجه به اینکه رویداد منجر به 
مصدومیت شده، براساس ضمیمه 1۳ 
پیمان شیکاگو باید موضوع بررسی شود 
و بر همین اســاس تیم بررسی سانحه 

سازمان به موضوع ورود کرده است.
به گفتــه این منبــع آگاه، خوانش 
جعبه سیاه هواپیمای ماهان بستگی به 
تصمیم سوریه دارد. با بازخوانی جعبه 
ســیاه هواپیما می توان اعام کرد که 
خلبان از ســوی جنگنده های مزاحم 
تهدید به شلیک شده است. وی با تاکید 
بر اینکه فقط کشور ســوریه حق دارد 
هواپیمای مسافربری را رهگیری کند، 
گفت: رهگیری قواعــدی دارد که مهم 
ترین آن حفظ فاصله ی ایمن با هواپیما و 
عدم به مخاطره انداختن ایمنی هواپیما و 
مسافرین است. در فیلم های منتشر شده، 
عدم رعایت ایمنــی و اصول رهگیری 

کاما مشهود است.

اعتراض گسترده ایران به حرکات تهدیدآمیز جنگنده های آمریکایی علیه هواپیمای ماهان 

مزاحمت از نوع شوآف نظامی 

خبر

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاســخ به برخی ادعاها در 
باره خرابکاری و حمات سایبری علیه کشورمان، گفت: برعهده 
گرفتن غیررسمی یا بلوف های توخالی در انتساب هر حادثه ای که 
در کشور ما رخ می دهد توسط دیگران نشان دهنده اوج استیصال 
و دست بسته بودن آنهاســت و آتش سوزی های اخیر ربطی به 

حمات سایبری نداشته است.
به گزارش اداره کل اطاع رســانی و امور سخنگویی وزارت 
امور خارجه، سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگاران افزود: 
آتش ســوزی محدود در جنگل و پاالیشــگاه و غیره در فصول 

تابستان نه عجیب است و نه مختص به امسال بوده است. 
وی ادامه داد: هزاران حمله ســایبری به صــورت روزانه به 
زیرساخت های کشور می شود که چیز جدیدی نیست، اکثر این 
حمات بدون هیچ تاثیری توسط سامانه های پدافند و »تیم های 

واکنش به حوادث کامپیوتری«  ما دفع می شوند. در چندماه اخیر 
چند حمله سایبری با ابعاد گسترده تر هم به زیرساخت های کشور 
رخ داده که با تحلیل ابعاد و فناوری به کار رفته می توان گفت از 

ناحیه دولت ها پشتیبانی یا انجام شده است.
موسوی با بیان اینکه مهاجمان در این حمات به اهداف 
اصلی خود نرســیده اند، تصریح کرد: بررســی های فنی و 
الکترونیک فارنزیک توسط متخصصان داخلی انجام شده و 
دولت های حمایت کننده و هدایت کننده حمات )در بعضی 
موارد دولت حامی( به همراه گروه های مباشــر این حمات 

شناسایی شده اند.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، حجم ارتکاب به جرایم و 
اعمال نقض مقررات بین المللی که اکثر اعمال این مورد اخیر 
توسط دولت آمریکا صورت می گیرد یک مساله نگران کننده 

برای همه جهان است که جامعه بین المللی باید پاسخ مناسبی 
به آن بدهد.

موســوی در واکنــش به خبــری کــه در مورد دســتور 
رئیس جمهوری آمریکا  برای حمله ســایبری به ایران و چند 
کشور دیگر منتشر شده است؛ نیز تصریح کرد:  در مورد دستور 
آقای ترامپ خیلی طبیعی است که بگوییم از این پس هر حمله 
سایبری به ایران بشود مظنون اصلی دولت آمریکا خواهد بود مگر 

اینکه خاف آن ثابت شود.
وی ادامه داد: ما پیگیری بین المللی این دستور غیرقانونی 
و مجرمانه و اثبات مسئولیت دولت آمریکا را در دستور کار قرار 
خواهیم داد. همچنین حق را برای دفاع مشروع و پاسخ متناسب 
و مقتضی به تجاوز و لطمه به کشورمان را به حمات سایبری و 

غیر سایبری محفوظ می داریم.

موسوی در پاسخ به این پرســش که »آیا ایران پاسخی به 
این حمات داده یا قصد دارد که بدهد؟« نیز تصریح کرد: ایران 
حق خود در انجام عمل متقابِل مناســب و متناسب را در زمان 
مقتضی محفوظ می داند. ما ممکن است در دفاع از خود در مقابل 
حمات سایبری از هر وســیله ای اعم از فضای سایبری یا سایر 
جنگ افزارها استفاده کنیم.  عاوه بر این، ما همه تاش خود را به 
کار خواهیم بست تا مسئولیت بین المللی کشوری که آغازکننده 
یا تسهیل کننده چنین حماتی باشد را اثبات کرده و آنها را در 

مقابل اعمال غیرقانونی خود پاسخگو کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه با »بلوف خواندن« برخی ادعاها:

آتش سوزی های اخیر ربطی به حمله سایبری ندارد 
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رئیس جمهور:
 آیین های سوگواری محرم با 

رعایت پروتکل ها برگزار می شود 
رئیس جمهوری گفت: آیین های ســوگواری 
سیدالشهدا)ع( نیاز روحی غیرقابل انکاری است که با 
رعایت پروتکل ها برگزار خواهند شد. حسن روحانی 
روز پنجشــنبه در جلســه کمیته های تخصصی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن تأکیــد بر اینکه 
دستورالعمل های مناســب برای برگزاری مراسم 
عزاداری ایام محرم و صفر طراحی شود، افزود: قطعا 
اطاع رسانی و اقناع مردم بر اساس پیوست رسانه ای 
که کمیته اطاع رسانی در این زمینه تهیه می کند، 

موثر خواهد بود.
    

سازمان ایمنی حمل ونقل کانادا خبر داد:
 پایان تحلیل اولیه اطالعات 

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
رئیس سازمان ایمنی حمل ونقل کانادا از پایان 
روند تحلیل اولیه اطاعات جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی در فرانسه خبر داد. به گزارش ایلنا، »کتی 
فاکس« گفت که یــک تیم بین المللی بررســی 
داده های جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی در 
تهران را انجــام داده و تحلیل اولیــه این اطاعات 
تکمیل شده اســت. فاکس همچنین گفت که با 
این وجود بررسی ها هنوز فاصله زیادی تا به نتیجه 
رسیدن دارد و پرسش های کلیدی بسیاری باقی 

مانده است که باید به آن پاسخ داد.
    

سیدعباس موسوی، سفیر ایران 
در آذربایجان شد

ســخنگوی کنونی وزارت امور خارجه ایران به 
عنوان سفیر جدید کشورمان در جمهوری آذربایجان 
منصوب شد. عباس موسوی تا شهریور ماه در سمت 
سخنگویی وزارت خارجه ایران انجام وظیفه خواهد 
کرد. وی دیروز در دیدار با محمدرضا پورمحمدی، 
استاندار آذربایجان شرقی، توسعه روابط اقتصادی 
تهران و باکو را هدف و اولویت اصلی ماموریت کاری 

خود عنوان کرد.
    

سفیر ایران در مسکو اعالم کرد
عزم جدی ایران و روسیه برای 

انعقاد قرارداد بلندمدت همکاری
سفیر ایران در روسیه گفت: تهران و مسکو برای 
انعقاد قرارداد بلندمدت همکاری های مشترک و 
همه جانبه، عزم جدی دارند.  به گزارش ایسنا، کاظم 
جالی درخصوص معاهــده همکاری های جامع 
ایران و روسیه در توئیتی نوشــت: معاهده اساس 
روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه نزدیک 
به ۲0 سال قبل امضا شده و با توجه به اینکه در این 
۲0 سال تحوالت زیادی در عرصه روابط بین المللی، 
منطقه پیرامونی و روابط دوجانبه دو کشور رخ داده 
است؛ مقامات عالی رتبه دو کشور با نظر داشت افق 
همکاری های آینده، توافق خود را با به روز کردن و 
تمدید این معاهده اعام کرده و برای انعقاد قرارداد 
بلندمدت همکاری های مشترک و همه جانبه ایران 

و روسیه عزم جدی دارند.
    

بذرپاش:
فعالیت های تشکیالتی ام را به 

عنوان سابقه  کاری ارائه نداده ام
رئیس جدید دیوان محاسبات کشور با اشاره به 
برخی اعتراضات مطرح شده در زمینه سوابق اجرایی 
اعام شده از سوی وی برای احراز این سمت، گفت: 
»هیچ یک از فعالیت های تشکیاتی ام را به عنوان 
سابقه ی کاری به مجلس ارائه نداده ام.« به گزارش 
ایسنا، مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: » به صراحت می گویم قطعا زیباترین 
دوران زندگی ام در بسیج دانشجویی سپری شده که 
به آن افتخار می کنم. به عزیزان بســیجی و تمامی 
فعاالن جنبش دانشــجویی اطمینــان می دهم 
هیچ یک از فعالیت های تشــکیاتی ام را به عنوان 
سابقه ی کاری به مجلس ارائه نداده ام.  بنده از سال ۷۹ 
تا نیمه ۸۲ در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه 
صنعتی شریف مشغول به کار بوده و افتخار همکاری 

با شهید مصطفی احمدی روشن را داشتم.« 
    

 انتخاب رئیس هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان 

عضو هیات نظارت بــر رفتار نمایندگان، گفت: 
در جلســه انتخاب هیات نظارت بر نمایندگان، با 
رای گیری؛ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
نماینده مردم مشهد به عنوان رئیس انتخاب شد. به 
گزارش ایرنا، مصطفی طاهری افزود: اعضای هیات 
نظارت بر رفتار نماینــدگان همچنین محمدرضا 
دشــتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و حســن 
شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر را به عنوان 

نواب اول و دوم رئیس برگزیدند. 


