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نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیــت ملی صبــح دیروز با ســفر به 
شهرستان های غرب استان تهران با خانواده 
جان باختگان حوداث آبان ماه ســال جاری 

دیدار کرد.
به گــزارش ایلنا، دریابان علی شــمخانی 
در این دیدارها که در جــوی صمیمی انجام 
شد؛ ضمن دلجوئی از خانواده جان باختگان 
از عزم مســئوالن نظام  برای ترمیم ســریع 
خســارت ها و کاهش آالم خانواده ی محترم 
شــهدا و جان باختگان حوادث اخیر خبر داد 
و تاکید کرد؛ الزم اســت از همه ظرفیت های 
 ملی برای تســریع در انجام ایــن وظیفه ملی 

استفاده شود.

 دبیر شــورای عالــی امنیت ملــی گفت: 
بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای 
اخیر در شهرستان های تهران در هیچ یک از 
تجمع های اعتراضی حضور نداشــته اند و به 
صورت مشــکوک با سالح های  ســرد و گرم 
غیر سازمانی کشته شده اند لذا اجرای پروژه 
کشته سازی از سوی معاندین در این منطقه 

قطعی است.
شــمخانی با بیان اینکه رســیدگی به این 
امور بر عهده کمیته های ویژه با مســئولیت 
اســتانداران گذاشــته شده اســت،  گفت: 
استانداران سراسر کشــور با توجه به مطالبه 
جدی مقام معظم رهبری و تدابیر اعالم شده 
ایشــان و همچنین اختیارات ویــژه ای که از 

طــرف رئیس جمهور محترم بــه آنها واگذار 
شده می بایســت  با اقدامات جهادی، ضمن 
رسیدگی ســریع به وضعیت خانواده شهدا و 
جان باختگان، بــا برنامه ای دقیق و هماهنگ 
نســبت به جبران و ترمیم خسارت های وارد 

شده به مردم اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: دســتگاه های قضایی و 
امنیتی ما برای انجام هر اقدامی جهت احقاق 
حقوق جان باختگان کشــتی ســانچی اعالم 
آمادگی کردند و پیگیری هم کردند و هر ادعای 

جدیدی هم باشد پیگیری می کنند.
سیدحسین نقوی حســینی در گفت و گو 
با خبرنگار سیاســی ایلنا، درباره ادعای برخی 
خانواده های خدمه نفتکش ســانچی مبنی بر 
احتمال زنده بودن تعدادی از خدمه گفت: اخیرا 

در فضای مجازی یک ســری گفت و گوهایی 
را در این  بــاره مطرح کردنــد و ادعاهایی هم 
مطرح شــده اســت اما از نظر ما تکلیف کلیه 
افراد و خدمه آن کشتی کامال روشن شده و به 
 خانواده ها هم ابالغ شده و هیچ مطلب جدیدی 

هم وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در پاســخ به این سوال که از 
آنجایی که برخی خانواده ها مطرح می کنند که 
از زمان بروز این حادثه تماس هایی از کشورهای 
شرق آســیا دریافت می کنند و این تماس ها 
احتمال زنده بودن آن هــا را تقویت می کند و 
آیا این تماس ها قابل پیگیری است؟ گفت: بله 
خانواده ها این تماس ها و شماره هایی که تماس 
گرفته می شود را به دستگاه های امنیتی بدهند 
و آن ها هم به راحتی دنبال می کنند. این سخت 
نیست. نیازی نیست ما این ها را در فضای مجازی 
مطرح کنیم، بلکه این  تماس  ها را به دستگاه های 

امنیتی بدهیم خودشان پیگیری می کنند. وی 
در پاسخ به این سوال که برخی خانواده ها برای 
پیگیری خواسته شان به دادگاه فدرال آمریکا 
مراجعه کرده اند آیا این مسأله نشان از این دارد 
که دستگاه  قضایی ما قصد پیگیری این موضوع 
بیش از این را ندارد؟  گفت: دستگاه های قضایی 
و امنیتی ما برای انجام هر اقدامی جهت احقاق 
حقوق آن افراد اعالم آمادگی کردند و پیگیری 
هم کردند و هــر ادعای جدیدی هم باشــد، 

پیگیری می کنند.
نقوی حسینی در پاسخ به این سوال که آیا 
مجلس شورای اســالمی و کمیسیون امنیت 
ملی نیــز پذیرای ایــن خانواده ها جهت طرح 
ادعاهایشــان اســت؟ گفت: ما در کمیسیون 
امنیت ملی هیچ موضوع جدیدی در این ارتباط 
نه داریم و نه به ما گزارش شــده است، ولی اگر 
گزارشات مســتندی به ما ارائه شــود حتما 

پیگیری می کنیم.

خبر

خبر

شمخانی با اشاره به حوادث اخیر:

بیش از ۸۵ درصد جانباختگان در هیچ تجمع اعتراضی حضور نداشته اند

نقوی حسینی در گفت و گو با ایلنا:

هرگونه ادعای جدید درباره خدمه کشتی سانچی را پیگیری می کنیم

گزارش »توسعه ایرانی« از پیامدهای پیروزی 
قاطع حزب محافظه کار بریتانیا 

یره؟! یة جز تجز

جهان 5

خبر، از قبل مشــخص و قابل پیش بینی بود: »بوریس جانســون« 
پیروز انتخابات سراسری بریتانیا شد. تمام نظرسنجی ها و گمانه زنی ها 
درســت از آب درآمد، اما این تماِم ماجرا نیست؛ بلکه یک اتفاق بسیار 
مهِم سیاســی و البته خطرناک در خاک بریتانیا رخ داده است. شاید 
عده ای معتقد باشند که جانسون مجددا توانست حرفش را به کرسی 
بنشاند و با برگزاری انتخابات به دنبال مانور سیاسی در داخل و خارج از 
بریتانیا بوده که حاال هم نتیجه اش را گرفت و پیروز شد. این تحلیل ها 
را بگذارید کنار؛ اتفاقی که در نتیجه رای گیری رخ داد بیش از آنکه به 
مثابه یک پیروزی قلمداد شود، یک زلزله سیاسی در مقیاس داخلی و 
خارجی است. بگذارید اینطور بگویم که پیروزی جانسون در انتخابات 
اخیر را تنها نباید یک جدال حزبی بر سر پیروزی یا حذف رقبا و دولت 
سایه )حزب کارگر( دانست؛ بلکه پیروزی جانسون دارای ابعاد عمیق تر 
و البته خطرناکی است که در آینده می تواند آثار مخرب برای بریتانیا و 

حتی قاره اروپا داشته باشد. 
زنده باد ناسیونالیسم!

برای روشن شدن این ابعاد در ابتدا باید به تحلیل این مساله بپردازیم 
که جانســون و حزب محافظه کار چگونه توانســت با مهندسی افکار 
عمومی و جای گیری سیاســی یکی از بی سابقه ترین میزان آرا را برای 
حزبش کسب کند؟ پاسخ این سوال را باید به چند بخش تقسیم کرد؛ 
در ابتدا باید بدانیم، درون مایة آنچه امروز در صحنه سیاست لندن رخ 
می دهد »پرونده برگزیت« است. درست است که این پرونده »دیوید 
کمرون و ترزا می« را به دره سقوط راهی کرد، اما کاماًل مشخص است 
که یک آرایش منسجم در حزب محافظه کار برای انجام برگزیت وجود 
دارد؛ به گونه ای که »ترزا می« نخســت وزیر پیشین بریتانیا  از نتیجه 

انتخابات استقبال کرد و گفت...

گویا این بار مسأله واقعا »تشویش اذهان« است!

کیک های آلوده به قرص؛  زیر ذره بین کارشناسی
شهرنوشت 6


