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جزئیات جلسه ویژه مجلس درباره cft

لوایح مرتبط با  fatfاحتماال تصویب می شوند

مخالفتمجلسبافوریتطرح
عفوعمومی

نماینــدگان مجلــس با فوریــت طرح عفو عمومــی مخالفت
کردنــد کــه بــر ایــن اســاس ایــن طــرح به صــورت عــادی در
خــــبر مجلــس مــورد بررســی قــرار میگیــرد .بــه گــزارش ایســنا،
تقاضــای دو فوریــت طرح عفو عمومــی و تبدیل مجازات در جلســه علنی صبح
دیــروز مجلس مطرح شــد کــه محمد کاظمــی به عنــوان نماینــده طراحان این
طرح ،آن را در جهت تحکیم وحدت ملی و وفاق و همدلی عنوان و خاطرنشان
کرد .این طرح دارای ســه ماده بود که مــواردی چون تبدیل مجازات حبس ابد و
اعدام به حبس  ۲۰تا  ۳۰ســال ،عفو عمومی در مــورد کلیه متهمان و محکومان
جرایم سیاسی و امنیتی که اقدام خرابکارانهای نکردند و مصونیت کلیه ایرانیان
مقیم خارج از کشــور در صورتی که شــاکی خصوصی نداشــته باشــد از تعقیب را
شــامل میشــود .حســن کامران و جبار کوچکی نژاد در مخالفت با این طرح ،آن
را خالف قانون اساســی و غیرضروری دانســتند و در مقابل جــال محمودزاده و
مصطفــی کواکبیان هم بــه عنوان موافق ،تصویب آن را باعــث جلوگیری از هدر
رفتن بیهوده توانایی برخی افراد در زندان ،افزایش زمینه بازگشــت سرمایههای
مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور به ایران و کاهش بار اضافی و غیرضروری
زندانیــان از دوش منابع عمومی کشــور دانســتند .در ادامــه دو فوریت طرح عفو
عمومی به رأی مجلس گذاشــته شــد کــه نمایندگان بــا  ۱۰۶رأی موافق ۷۸ ،رأی
مخالــف و  ۴رأی ممتنــع از مجمــوع  ۲۱۹نماینــده حاضر بــا آن مخالفت کردند.
همچنیــن یک فوریت این طرح نیز بــا  ۱۰۸رأی موافق ۷۹ ،رأی مخالف و  ۳رأی
ممتنــع از مجموع  ۲۱۸نماینده مورد مخالفت قرار گرفت که بر این اســاس این
طرح به صورت عادی در دســتور کار مجلس قرار میگیرد.

فرصت روحانی در نیویورک

رئیــس جمهــوری ایــران در تبییــن نقش ایــران در مبــارزه با
ادامـــــه از
تروریسم میتواند تأکید کند که کشورمان ،خود بهای سنگینی
صفحه اول
بــرای ایــن مبارزه داده اســت؛ چنانکــه از یک ســو قربانیانی را
در صحنــه میدانــی نبرد با داعــش داده و از ســوی دیگر خــودش قربانی حمالت
تروریستی بوده است .نمونه اخیر آن هم که در شهر اهواز اتفاق افتاد .بنابراین ایران
در آن جنبهای که به بی ثباتسازی در خاورمیانه متهم میشود ،دست باال را دارد
و معتقدم رئیس جمهوری میتواند این موضوع را از نظر حقوقی توضیح دهد.
 رئیس جمهوری در بعد دیپلماســی عمومی و همچنین دیپلماســی رســانهایفرصــت مغتنمــی دارد تــا در مجمع عمومی ســازمان ملــل حضور پیــدا کند و با
بهرهگیــری از ایــن فرصت و طیف وســیع مخاطبــان جهانی ،دیدگاههــا و مواضع
صلحجویانــه ایــران را تشــریح کنــد .عــاوه بــر ایــن ،فرصــت خوبــی هــم بــرای
مصاحبههای اختصاصی با شبکههای معروف امریکایی که مخاطب عام دارند و
همچنین برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی و خبری فراهم است.
 وجــه ســوم ســفر آقــای روحانــی ،فرصت دیــدار بــا ایرانیهــای مقیــم امریکا وشخصیتهای رســانهای ،مطبوعاتی و دانشگاهی و غیرایرانی است که میتوانند
در جلســات گفتوگوی رو در رو با رئیس جمهوری شــرکت کنند و از نقطه نظرات
ایران بخوبی آگاه شــوند .همه این برنامهها ذیل دیپلماســی عمومی و همچنین
دیپلماسی رسانهای ،میتواند در انعکاس دیدگاههای واقعی ایران تأثیرگذار باشد.
حاال در این سفر خاص عالوه بر این مواردی که اشاره شد ،یک فرصت دیگری هم
پیش آمده و آن اینکه ترامپ اعالم کرده میخواهد رأساً اداره جلسهای از جلسات
شــورای امنیــت را با موضوع ایــران برعهده گیــرد که طبق آییننامههــای داخلی
شــورای امنیت اگر موضوع مورد بررســی ،یک کشور باشــد ،آن کشور مخاطب این
حــق را دارد بــا حضور یکــی از نمایندگانش از مواضع خود دفاع کنــد .در این مورد
خاص به نظرم حضور آقای ظریف میتواند خیلی تأثیرگذار باشد .به این دلیل که
هم مستقیماً صحبتهای ترامپ را در جا نقد کند و پاسخهای دقیقی به اظهارات
او دهد و هم از طرف دیگر بتواند دیدگاههای ایران را تشریح کند .چون معموالً این
جلسات پوشش خبری وســیعی دارد و منعکس میشود .بنابراین میتوان گفت
مقامهــای بلندپایــه ایران میتوانند از فرصت چند روزه حضــور در نیویورک برای
پیگیری اهداف سیاست خارجی کشور بخوبی بهره ببرند.
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نماینده ایران در اوپک :صادرکنندگان نفت روی افزایش تولید توافق نکردند
نشســت کمیتــه مشــترک وزارتــی
نظــارت بــر توافــق کاهــش عرضــه
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت
(اوپــک) و غیراوپــک ( )JMMCدر
الجزیره برگزار شــد و ایــران از گزارش
این کمیته رضایت داشت.
نماینــده ایران در هیــأت عامل اوپک
بعد از اتمام این نشســت در گفتوگو

با شــانا اظهار کرد« :هیچ رقمی برای
افزایــش تولیــد در نشســت کمیتــه
مشــترک وزارتــی نظــارت بــر توافــق
کاهــش عرضــه اوپــک و غیراوپــک
( )JMMCمطرح نشد».
حســین کاظمپــور اردبیلــی تصریــح
کــرد« :پایبنــدی اوپــک و غیراوپک به
ترتیــب  ۱۱۸و  ۱۱۹درصــد اعالم شــده

اســت .اعضای حاضر در این نشست
تأکیــد کردهانــد کــه بــه توافــق کاهش
تولیــد  ۱۰۰درصــد پایبند باشــند .این
همــان موضوعــی اســت کــه وزرا در
نشســت قبلی اوپک با توجه به توافق
کاهــش تولیــد ســال  2016روی آن به
تفاهم رسیدند».
تولیدکنندگان نفــت عضو و غیرعضو

اوپک ســال  ۲۰۱۶توافــق کردند تولید
نفت خــام خــود را در مجموع حدود
یک میلیون و  ۸۰۰هزار بشــکه در روز
کاهــش دهند ،این توافــق تا پایان ماه
دسامبر  ۲۰۱۸معتبر است.
به گــزارش «ایــران» ،در این نشســت
نظارتــی کــه نماینده  24کشــور در آن
حضــور داشــتند ،صحبتــی در مــورد

افزایــش تولیــد نفــت خــام نشــد امــا
در حاشــیه آن وزرای انــرژی امــارات
و عربســتان از تــوان افزایــش تولیــد
بــه میــزان  2میلیــون بشــکه در روز
خبــر دادنــد کــه به نوعــی چراغ ســبز
بــه امریکا برای تشــدید فشــارها علیه
صادرات نفت خام ایران بود.
ســهیل المزروعی ،وزیر انرژی امارات

در این باره در جمع خبرنگاران گفت:
«امــارات میتوانــد در صــورت نیــاز
بــازار تولیــد نفــت خامــش را بــه 3.5
میلیــون بشــکه در روز برســاند».خالد
الفالح وزیر انرژی عربســتان سعودی
نیــز اظهار کرد« :عربســتان در صورت
تقاضا میتواند  1.5میلیون بشــکه در
روز به تولید نفت خام خود بیافزاید».

سفرای برخی کشورهای اروپایی و منطقه دیروز به وزارت خارجه احضار شدند

تعقیب دیپلماتیک تروریست ها

وجــود نداشــتن تعریــف مشــترک از
«تروریســم» در میــان کشــورهای عضــو
ســازمان ملــل متحــد ،یکــی از خألهــای
اساســی اســت کــه در روزگار ترکتــازی
گروهکهــای تروریســتی در گوشــه و کنــار
جهــان و بیــش از هــر منطقــهای در غرب
آسیا به معضلی اساسی تبدیل شده است.
اینچنین اســت که اگر چه اغلب کشورهای
جهان در تروریستی بودن حادثه روز شنبه
در اهواز که به کشــته شــدن  25نفر شــامل
افــراد غیرنظامی و نظامیان غیرمســلحی
که در رژه گرامیداشــت هفته دفاع مقدس
شــرکت کرده بودند ،تردیــدی نکردند .اما
گویــا همین عــدم توافــق در تعاریف و گره
خــوردن منافــع برخی کشــورها بــا حضور
این گروههای تروریســتی ،مانــع از برچیده
شــدن آن و همداســتانی جهانــی بــرای
مبارزه با تروریسم ،افراطگرایی و خشونت
شــده اســت.با وجــود ایــن آنچــه در اهواز
رخ داد از ســوی مقامــات اکثــر کشــورهای
جهــان بــا عنــوان حادثــهای تروریســتی
محکوم شد .روند ارسال پیامهای تسلیت
و بیانیههــای محکومیتــی کــه از ســاعاتی
پــس از حادثــه تروریســتی روز شــنبه اهواز
آغاز شــد ،روز گذشــته نیز از سوی مقامات
و شــخصیتهای خارجــی و ســفیران
کشــورهای مختلف در تهران ادامه یافت.
دبیرکل ســازمان ملل ،رؤســای جمهوری،
نخست وزیران و وزرای خارجه از کشورهای
روسیه ،فرانســه ،انگلیس ،اسپانیا ،سوریه،
عراق ،عمان ،کویت ،ارمنستان ،جمهوری
آذربایجان ،بولیــوی ،ونزوئال  ،کره جنوبی،
کــره شــمالی و افغانســتان در پیامهــای
جداگانهای ضمن تسلیت به مردم ایران،
این اقدام تروریستی را محکوم کردند.
سفرای سوئد ،دانمارک ،پاکستان ،آلمان،
اتریش ،انگلیس و نروژ نیز از جمله سفرایی
بودند که ضمن اذعان به تروریستی بودن
این حادثه ،با تعابیری چون «شــرمآور» و
«بزدالنه» آن را توصیف کردند.
«هــدر نوئــرت» ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه امریــکا نیــز نیمه شــب شــنبه (به
وقــت تهــران) حادثــه حملــه تروریســتی
در اهــواز را محکــوم و با خانــواده قربانیان
حادثه ابراز همــدردی کرد .به گزارش ایرنا
بــه نقل از آسوشــیتدپرس ،نوئــرت با بیان
اینکــه «امریکا هر نــوع اقدام تروریســتی و
کشــته شدن انســانهای بیگناه را محکوم
میکند» ،نوشت« :ما علیه آفت تروریسم
افراطگــرای اســامی ،کنــار مــردم ایــران
هستیم و در این شرایط مصیبتبار ،با آنها
ابراز همدردی میکنیم».
ایــن موضع ســخنگوی وزارت امور خارجه
امریــکا در حالــی بــود کــه «گــرت مارکیز»
ســخنگوی شــورای امنیت ملی این کشــور
در واکنشــی عجیــب و بــدون محکومیــت
حادثه روز شنبه گفته بود «حکومت تهران
باید بر حفاظت از شهروندان خود متمرکز
باشد ».واکنشــی در امتداد موضع سخیف
مشــاور ولیعهــد امــارات کــه روز شــنبه در
توئیت خود نوشــت« :حمله به یک هدف
نظامی ،اقدامی تروریستی نیست و انتقال
نبردها به داخل ایران گزینهای اعالم شده
است و طی مرحله آتی افزایش مییابد».
شــاید همیــن رویکــرد بــود که ســبب شــد
مقامــات برخی کشــورهای عضــو جنبش
غیرمتعهدهــا در پیامهــای ارسالیشــان

با محکومیــت هرگونــه افراطیگری ،عدم
تســاهل و تروریســم و خشــونت علیــه
قدرتهایــی که بــا تغذیه کــردن این گونه
اقدامات علیه کسانی که آنها را رقیب خود
تلقی میکننــد ،صلح و امنیــت جهانی را
مورد تهدید قرار داده اند ،موضع بگیرند.

احضار کارداران امارات و انگلیس و سفرای
دانمارکوهلند
با وجــود اعالم موضــع محکومیت حادثه
تروریستی اهواز از سوی مقامات کشورهای
مختلف ،روز گذشته سخنگوی وزارت امور
خارجه کشــورمان از احضار دیپلماتهای
چهار کشــور امارات ،انگلیــس ،دانمارک و
هلند در ارتباط با موضوع حادثه تروریستی
اهواز خبر داد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بهــرام قاســمی دربــاره
احضــار کاردار امــارات گفــت« :در پــی
سخنان سخیف یک مشاور سیاسی اماراتی
درخصوص حادثه تروریستی اهواز ،کاردار
اماراتعربیمتحدهامروز(یکشنبه)توسط
رئیس اداره سیاســی ذیربط به وزارت امور
خارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری
اســامی ایران بــه اظهارات غیرمســئوالنه
و موهــن مشــاور مذکور به وی ابالغ شــد».
قاســمی افزود« :در این مالقات بــه کاردار
امــارات هشــدار داده شــد حمایت آشــکار
از اقدامــات تروریســتی توســط افــرادی که
وابســته به مراکز رســمی اماراتی هســتند،
منجر به ایجاد مســئولیت برای دولت این
کشور میشود و بی تفاوتی در قبال آن قابل
پذیرشنیست».
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه همچنین
از احضار ســفرای هلند ،دانمــارک و کاردار
موقــت انگلیــس (در غیــاب ســفیر ایــن
کشــور) بــه وزارت خارجــه و ابــاغ مراتــب
اعتــراض شــدید ایــران بــه آنهــا بــه دلیل
اقامت برخی اعضای گروهک تروریســتی
مــزدوری کــه مســبب جنایــت تروریســتی
اهواز بودهاند ،خبر داد و گفت« :به سفرای
هلنــد و دانمارک تأکید شــد کــه جمهوری
اســامی ایران پیش از این در مورد اقامت
این افراد در کشــورهای مزبور هشــدار داده
و خواهان دســتگیری و محاکمه آنان بوده
اســت .این پذیرفتنی نیســت که تــا زمانی
که افــراد این گروهک تروریســتی در خاک
اروپا مرتکب جنایت نشــدهاند در لیســت
تروریســتی اتحادیه اروپا قرار نمیگیرند».
ســفیران هلنــد و دانمــارک ضمــن ابــراز
تأســف از حادثه روز شــنبه اظهار کردند که
موارد مطروحه را فوراًبه پایتختهای خود
منتقل خواهند کرد .آنها همچنین آمادگی
دولت متبوع خود را برای هرگونه همکاری
و تبــادل اطالعاتــی در زمینــه شناســایی
سوابق این مجرمان اعالم داشتند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه همچنین
دربــاره محتــوای احضــار کاردار موقــت
ســفارت انگلیس در تهران در غیاب سفیر
ایــن کشــور گفــت« :تأکیــد گردیــد از نظــر
جمهــوری اســامی ایــران بــه هیــچ وجــه
پذیرفتنی نیســت کــه ســخنگوی گروهک
مزدور االحوازی اجازه یابد مســئولیت این
اقــدام تروریســتی را از طریــق یــک شــبکه
تلویزیونی مستقر در لندن اعالم کند».
دیپلمات انگلیســی ضمن ابراز تأســف از
ایــن حادثه و محکــوم کــردن آن ،گفت که
ســفیر انگلیس در تهــران (کــه در لندن به

رسانهای در اختیار آنان قرار دهند».
انور قرقاش ،وزیر امور خارجه امارات ،البته
در توییتــی بــه احضــار کاردار کشــورش در
تهران واکنش نشان دادو نوشت« :تحریک
رســمی علیــه امــارات متحده عربــی که با
حملــه اهواز تشــدید شــده ،باعث تاســف
اســت ،موضــع همیشــگی امــارات علیــه
تروریســم و خشــونت بــه وضــوح روشــن
است».

مهر

لوایــح مرتبــط بــا  FATFدر هفتــه جــاری هم در دســتور کار
صحــن علنــی قــرار نخواهنــد گرفــت امــا رئیس کمیســیون
گزارش امنیت ملی و سیاســت خارجی معتقد اســت که در فرصت
باقیمانده تا مهلت این کارگروه به ایران ،کار تصویب لوایح به سرانجام میرسد.
حشــمتاهلل فالحت پیشــه در حالــی این موضوع را بــه «ایران» میگویــد که روز
شــنبه جلســهای در مجلس با هدف بررســی همه جانبه الیحه  CFTبرگزار شده
بــود .در این جلســه رئیس مجلس ،وزیــر اطالعات ،وزیر امــور خارجه ،رئیس کل
بانک مرکزی ،سرپرســت وزارت اقتصاد ،رؤســا و نمایندگان فراکســیونهای امید
و مســتقلین مجلس ،رؤســای کمیســیونهای امنیت ملی و قضایــی و جمعی از
حقوقدانان مجلس حضور داشتند .آنطور که علیرضا رحیمی پس از جلسه خبر
داده بود ،نمایندگان فراکســیون والیی مجلس از حضور در این جلســه خودداری
کردنــد .آن طــور که بهروز نعمتی ،ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس بــه «ایران»
توضیح داد بعد از این جلسه که سه ساعت به طول انجامید ،قرار شد هر کدام از
وزارتخانههای حاضر در جلسه گزارشی از دیدگاه خود درخصوص لوایح مرتبط با
 FATFرا تقدیم مجلس کنند.
امــا بــه نظر میرســد که این جلســه قــدری احتمــال تصویــب لوایــح چهارگانه
را افزایــش داده باشــد .ایــن را میشــود از ســخنان دیــروز فالحت پیشــه ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس دریافت .او به «ایران» گفته است« :در جلسه روز
شــنبه کســی راجع به محتوای  CFTبحثی نداشــت .همگان آن را پذیرفتند ،اما
موضوع بر سر یکسری موارد انشایی بود که باید مرتبط و هماهنگ با نثر و نظم
حقوق بینالملل باشد ،لذا مقرر شد مجدداً این الیحه به کمیسیون امنیت ملی
ارجاع شود تا حتی کوچکترین تغییرات امالیی به رأی گذاشته شود .کمیسیون
این الیحه را در جلسه سهشنبه هفته جاری بررسی خواهد کرد و نظرش را اعالم
میکنــد ».ایــن نماینــده مجلس همچنیــن توضیح داده اســت« :آنچــه که اکثر
اعضا مطرح کردند این بود که نپذیرفتن  CFTضرر دارد ،اما پذیرش آن ممکن
اســت منافعی را عاید کشــور کنــد و در واقع باید جلوی بهانهای کــه وجود دارد را
گرفــت ».به گفتــه وی FATF« ،به مــا  ۴۱توصیه را اعالم کرد که کنوانســیونهای
چهارگانــه عمــاً  ۴۱توصیــه را دربر میگیرند ضمن آنکه یکســری حق شــرطها
تعییــن شــده که این توصیهها تــوأم با حفظ منافع و امنیت ملی و قوانین کشــور
است ».فالحت پیشه پیشبینی کرده است که این لوایح تا فرا رسیدن روز پایانی
مهلت  FATFبه کشورمان به تصویب برسند .هر چند بهروز نعمتی سخنگوی
هیأت رئیســه مجلس به «ایران» گفت ه است لوایح یاد شــده در هفته جاری وارد
دســتور کار نخواهند شد .فالحتپیشــه همچنین در گفتوگو با «ایسنا» با تأکید
بــر اینکــه «با حق شــرطهای قوی میتــوان کار کــرد» ،اظهار کرده اســت« :طبق
ش دستگاههای اطالعاتی برخی کشورها همچون امریکا و رژیم صهیونیستی
گزار 
و تعدادی از کشــورهای مرتجع عربی بشــدت دنبال قطع ارتباط ایران با FATF
هستند .آنها سعی دارند بهانه به دست گروه اقدام ویژه مالی بدهند بخصوص
اینکه قرار است برخی بازیگران همچون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی
عضو شوند و امریکا در نشست آینده رئیس شود ».وی با بیان اینکه «حق شرطها
صیانتــی اســت» ،توضیح داده اســت« :با این حق شــرطها آســیبی بــه منافع و
امنیت کشور وارد نمیشود ».رئیس کمیسیون امنیت ملی در توضیحات دیگری
بــه «ایرنا» گفته اســت« :به هر حال همکاری نکردن بــا  FATFبه معنای انزوای
کامل ایران اســت و کشــورهای دیگر و دوســت هم نمیتوانند با ایران کار کنند».
به گفته وی« ،با عدم تصویب لوایح چهارگانه  FATFبانکهای روسیه هم با ما
همکاری نمیکنند ».او این توضیح را هم داده که «کشورهایی همچون لبنان نیز
این کنوانسیونها و شرایط  FATFرا پذیرفتهاند .ما درباره برخی گروهها در لبنان
نگرانی داریم حال اینکه خود لبنان  FATFرا پذیرفته».
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پاسخ سخت و غافلگیر کننده در انتظار تروریستها

دولت امروز را عزای عمومی اعالم کرد

حادثــه تروریســتی روز شــنبه اهــواز از
ســوی گروههــای مختلــف سیاســی و
بــــرش
مذهبی کشــور محکوم شــد .مقامات
نظامی و اطالعاتی کشور نیز بر حتمی بودن پاسخ کوبنده و
غافلگیر کننده به تروریستها تأکید کردند.
دولــت در بیانیــه ای با تســلیت به مــردم دالور خوزســتان و
خانواده های صبور و مقاوم شهیدان و مجروحان این حادثه،
امروز ( دوشنبه) را که همزمان با تشییع پیکر شهیدان است
عــزای عمومــی اعالم کرد  .در بخشــی از ایــن بیانیه با تاکید
بر پاســخ محکم و کوبنده به عامالن زبــون و طراحان ذلیل
این جنایت تروریســتی از همه دولت ها به ویژه همسایگان
خواســته شــده کــه بــا اقــدام صریــح و قاطــع ،با گــروه های
تروریســتی که در این جنایت نقش داشــته یا از آن حمایت
کرده اند ،برخورد کنند.
رئیس مجلس شورای اســامی هم در ابتدای جلسه علنی
روز گذشــته مجلس ،با بیان اینکه «نمایش انبوه سالحهای
مــدرن در رژه نیروهــای مســلح بــرای قدرتهــای چپاولگر
قابل تحمل نیست» قابل تحمل نبودن این قدرت و اقتدار
را دلیل عملیات جنایتکارانه تروریستها در اهواز دانست.
به گــزارش ایرنا ،علی الریجانی هم با بیان اینکه «همیشــه
نمیتوان با تبلیغات ،خود را به خواب زد» و « ملتها وقتی
اُبهت نیروهای مسلح مستقل و قدرتمند ایران را میبینند
و از طرفی دخالتهای نظامی امریکا بر کشورشان و تحقیر
مســتمر آنــان را مشــاهده میکننــد ،دچــار تردید جــدی در
مســلک وابستگی سیاسی میشوند» ،افزود« :برای انحراف
افکار عمومی دنیا باید این صحنه را با یک اقدام ســبوعانه،
تحتالشــعاع تبلیغاتی قــرار دهند تا ابعــاد قدرت نظامی
ایران دیده نشــود بلکه به عکس با تبلیغات زیاد ،عملیات
تروریســتی را بزرگنمایــی و نشــانه ضعف قــدرت امنیتی
ایران قلمداد کنند».
الریجانی در عین حال با تأکید بر اینکه «دستگاههای امنیتی
کشــور باید موضــوع را جدی بگیرند ،موضــوع امنیت ملت
مســألهای نیســت که تعلــل در آن توجیهی داشــته باشــد»
خواســتار پیگیری ابعاد این اقدام جنایتکارانه در کمیسیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجی مجلس شــد .جلســه این
کمیســیون در مــورد حادثه تروریســتی اهواز عصــر دیروز با
سر میبرد) به محض آگاهی از این حادثه
در پیامــی آن را محکــوم کــرده و مقامــات
وزارت خارجه آن کشور نیز بالفاصله اقدام
به اتخاذ موضع کردهانــد .وی ادامه داد که
این حمالت در هر مکانی که اتفاق بیفتد،
مهم است و باید با آن برخورد شود؛ چرا که
تروریسم مرز نمیشناسد .کاردار انگلیس

حضور مسئوالن ذیربط و دستگاههای امنیتی برگزار شد.
علی نجفی خوشــرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلــس گفت که جمعــی از اعضای این
کمیســیون دوشــنبه (امروز) برای بررســی ابعاد این حادثه
تروریســتی ،دیــدار با خانــواده آســیب دیدگان و حضــور در
مراســم تشــییع پیکر شــهدای این حادثه که امــروز در اهواز
برگزار میشود به این شهر سفر میکنند.
امیر سرتیپ حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
با عرض تســلیت شــهادت جمعی از مردم بیگنــاه و عزیز
کشــورمان در حمله تروریســتی اهواز ،ضمن محکوم کردن
ایــن حرکت مذبوحانــه بدخواهان و دشــمنان ملــت ایران
گفت « :تروریستهای حقیر باید بدانند که پاسخی سخت و
غافلگیرکننده در انتقام خونهای پاک به زمین ریخته شده
هموطنانمــان دریافت خواهند کرد ».حاتمی با بیان اینکه
«ایــن حادثــه ثابت کرد که پس از گذشــت حدود چهار دهه
از جنگ تحمیلی ،کشور و ملت باید روحیه دفاع و مقاومت
را در خــود بیــش از پیش تقویت کنــد و با توجه به تهدیدات
و تجــاوز مکرر دشــمنان به مرزهــای امنیت ایران اســامی،
دســتیابی بــه توان دفاعــی نه تنها نیاز امروز کشــور اســت»،
دربــاره انتخاب شــهر اهــواز برای حمله تروریســتی توســط
تروریســتها ،افزود« :مردم شــریف و غیور اهواز و شهرهای
جنوبــی کشــور همانگونه کــه جانانــه و خالصانــه در دوران
هشــت ســاله دفاع مقدس با نثار جان و مــال از آرمانهای
انقالب اسالمی دفاع نمودند ،امروز ثابت کردند که شایسته
عنوان «سرزمین مقاومت»اند و امروز باید اهواز و شهرهای
جنوبــی ایــران اســامی را نمــاد «مقاومت در برابر دشــمن
اختالف افکن» نامید ».سپاه پاســداران انقالب اسالمی نیز
در بیانیهای با تسلیت و ابراز همدردی با خانوادههای معزز
شهدای حادثه تروریستی اهواز ،به ملت ایران اطمینان داد
که «در آینده نزدیک تروریستها با انتقام مهلک و فراموش
ناشــدنی مواجه خواهند شــد ».وزیر اطالعات نیز در پیامی
اعالم کرد که سربازان گمنام امام زمان(عج) دنبالههای این
جنایتکاران قســی القلب را تعقیب و تا دستگیری و سپردن
آنان به سرپنجه مقتدر قضایی کشور از پای نخواهند نشست
و در نخستین فرصت مقتضی پاســخی کوبنده به طراحان
این اقدام ضدبشری خواهند داد.

تأکید کرد که اعتراض تهران را فوراًبه لندن
منعکسمیکند.
ســید عبــاس عراقچــی ،معــاون سیاســی
وزیر امور خارجه کشــورمان نیز روز گذشته
بــا اشــاره بــه ایــن احضارهــا تأکیــد کــرد:
«جمهــوری اســامی ایــران انتظــار دارد
دولتهای مزبور مسببین جنایتکار و همه

مرتبطیــن احتمالی بــا آنها را بازداشــت و
جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادالنه
بــه ایران مســترد نماینــد ».عراقچی تأکید
کــرد« :اســتانداردهای دوگانــه در برخــورد
با تروریســم به هیچ وجه پذیرفته نیســت.
کشورهای غربی نمیتوانند داعیه مبارزه با
تروریسم داشتهباشند اما امکانات اقامتیو

اعتــراض ایــران بــه اســتانداردهای دوگانه
رسانهایدربارهتروریسم
طی دو روز گذشــته اســتانداردهای دوگانه
در برخورد با پدیده تروریسم بویژه از سوی
رســانههای فارســی زبان وابســته به برخی
کشــورهای اروپایــی و نیز رســانههایی که با
حمایت مالی عربســتان ســعودی در اروپا
فعالیت میکنند ،اعتراضهای گستردهای
را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت.
تلویزیون فارســی زبان «ایران اینترنشنال»
در اقدامــی غیرحرفــهای ،ســخنگوی گروه
تروریســتی «االحوازیــه» را بــه روی آنتــن
زنــده آورد و ضمــن خوشــامدگویی ،بــه او
تریبونــی بــرای صحبــت داد .ایــن اقــدام
واکنش تنــد «حمیــد بعیدینژاد» ســفیر
ایــران در انگلیــس را بــه دنبال داشــت که
ضمــن محکومیــت ترویــج خشــونت و
تروریســم ،وعــده داد کــه ایــن اقــدام را به
نهادهایی نظارتی ارجاع میدهد .حساب
توئیتری شبکه ایران اینترنشــنال اما اقدام
خود را اینگونــه توجیه کرد که مصاحبه با
س از آن
ســخنگوی «جنبش االحواز» را پــ 
انجام داده اســت که رســانههای ایران این
اقدام را به این گروه نسبت دادند ،آنها ادعا
کردندهدفشانایفایمسئولیتحرفهای
و کســب واکنش رســمی ایــن گروه بــوده و
مجری شبکه ،سخنگوی این گروه را درباره
این اقدام به چالش کشید.
بعیدینــژاد اما با بیان اینکــه «تمهیداتی
اندیشیده شده که اقدام ایراناینترنشنال را
در ســطح سیاسی از طریق دولت انگلیس
و در ســطح حقوقــی از طریــق آفــکام کــه
نهــاد نظارت بــر شــبکههای تصویــری در
لندن است ،پیگیری کنیم» درباره احتمال
نتیجهبخش بودن شــکایت ایران از شبکه
تلویزیونی ایراناینترنشنال به دلیل پخش
مصاحبه با ســخنگوی گروهک تروریستی
کــه مســئولیت حادثــه مرگبــار اهــواز را
برعهد ه گرفته است ،ابراز خوشبینی کرد
و گفت«:پیگیریهــای حقوقــی و سیاســی
با یــک اقدام و یک نتیجه تمام نمیشــود
بلکه باید استمرار داشته باشد و قطعاً این
استمرار و مستندسازی و تالش همهجانبه
بینتیجه نخواهد بود ».سفیر ایران در لندن
افزود« :بهطور اصولی ما از رسانه حرفهای
همــواره دفــاع میکنیم؛ رســانه بخشــی از
زندگــی سیاســی و اجتماعی امروز اســت و
رســانهها نقش مهمی در تبــادل تحوالت
سیاســی چه در سطح ملی و چه در سطح
جهانــی دارند .اما رعایت اصول رســانهای
از مهمترین مسائلی است که باید از سوی
رســانهها رعایــت شــود ».وزارت خارجــه
انگلیــس نیــز از طــرح شــکایت تهــران از
شبکه ایراناینترنشنال از مسیر نهاد ناظر بر
فعالیتهای رســانهها در انگلیس موسوم
به آفکام استقبال کرد و آن را بهترین گزینه
دانست.

سخنگوی قوه قضائیه :احمدینژاد خودش بگوید پولها کجاست
ســخنگوی قــوه قضائیــه خبــر داد
ســایتها و روزنامههایــی کــه دربــاره
زائــران عراقــی در ایران شــایعه پراکنی
کــرده بودند ،به مراجــع قضایی احضار
شــدند .ﺑﻪ ﮔــﺰارش میزان ،غالمحســین
ﻣﺤﺴﻨﯽاژهای در نشســت خبــری روز
گذشــته خود بــا خبرنگاران با اشــاره به
توضیحاتــی کــه در ایــن زمینــه از ناحیه
ســایت و روزنامه منتشرکننده این اخبار
ارائه شــده بود گفــت :تابنــاک ،روزنامه
شــرق و برخــی از روزنامههــای دیگــر
گفتهانــد که ما ایــن مطالب را از جاهای
دیگر دریافت کردهایــم .به عنوان مثال
روزنامــه شــرق عنــوان کــرده کــه ایــن
مطلــب را اول از فــان روزنامه گرفتهام

که قرار است آن فرد و افراد دیگری هم
احضار شوند.
وی ادامــه داد :بــه نظــر بنــده ،روزنامهها
بعیــد اســت کــه بتواننــد توجیــه و دفــاع
قانعکنندهای داشــته باشــند؛ البته قاضی
بایــد تشــخیص دهد .اگر ســوء نیــت آنها
احراز شــود ،کار بســیار مجرمانهای انجام
شده اســت و قوه قضائیه باید با این گونه
مســائل در این شــرایط با قوت و ســرعت
عمل کند.
معــاون اول دســتگاه قضــا تصریــح کرد:
بنده از دادســتان تهران در این خصوص
فیالجمله گلهمند هستم که آن سرعتی
کــه باید درخصوص این موضوع به خرج
دهند ،ندادهاند .از ایشان نیز خواستهام و

تأکید کــردهام که موضوع بــه این مهمی
که یک نوع فتنه و آب به آســیاب دشمن
ریختــن اســت باید ســریع اقــدام کنید که
البته اقدام اولیه خوب بوده است ،اما باید
در این گونه موارد ســرعت بیشتری وجود
داشته باشد.

رئیس سابق بانک مرکزی ممنوعالخروج
است
محســنی اژهای در پاســخ بــه ســؤال
دیگــری دربــاره تحقیــق از ولیاهلل ســیف
رئیس ســابق بانــک مرکزی ضمــن تأیید
ممنوعالخروجــی وی گفــت :تاکنــون یک
بار از این فرد تحقیق شده و اگر الزم باشد،
حتمــاً بــار دیگر هــم تحقیق خواهد شــد.
معاون اول دســتگاه قضا در مورد پرونده،
دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو که مورد
ســؤال خبرنگار قرار گرفــت ،تصریح کرد:
پرونــده در حال تحقیق اســت ،بــه دادگاه
نرفته و در حال رسیدگی است .این پرونده
چنــد متهــم دارد کــه برخــی بازداشــت و
برخــی با قرار آزاد هســتند .ســخنگوی قوه

قضائیــه در پاســخ بــه ســؤالی در رابطــه
بــا آخریــن وضعیــت پرونــده واردات
خودروهــای قاچاق نیز اضافــه کرد :چهار
نفر از کارمندان صمت بازداشــت هستند
و در حــال حاضــر هنــوز پرونده بــه دادگاه
نرفته و در حال تحقیق اســت .ســخنگوی
قوه قضائیه در پاســخ به ســؤال دیگری در
رابطــه با اینکه ســران ســه قوه بــرای حل
معضــات اقتصــادی تــاش میکننــد،
احمدینــژاد ادعاهایــی داشــت مبنــی بر
اینکــه اگــر میگویند پولها نیســت به من
بگویند یا با من تماس بگیرند تا من بگویم
پولها کجاست .پاسخ قوه قضائیه به این
اظهارات چیست؟ گفت :اگر کسی میداند
بایــد بیاید بگویــد ،نباید کــه از او بخواهند.

ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سؤال
دیگری مبنی بر اینکه آقای کالنتری رئیس
ســازمان محیــط زیســت گفتهاند کــه قرار
بوده تکلیف بازداشتیهای محیط زیست
تا پایان تابســتان مشــخص شــود چرا این
افــراد دادگاهــی نمیشــوند ،تصریح کرد:
نمیدانــم ایــن قرار را چه کســی گذاشــته
اســت .پروندههــای پیچیده ممکن اســت
زمانبر باشــد .قرار نهایی بــرای تعدادی از
ایــن افراد صادر شــده امــا دادســتان ایراد
گرفتــه و آنهــا را برای رفع ایــراد برگردانده
اســت .همچنین برخی مقامات ذی ربط
قرار بود پاسخهایی بدهند که پاسخ و نظر
دادند در نتیجه شاید کمتر از دو هفته دیگر
پرونده به دادگاه ارسال شود.

