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اخبار
د برخور د شود
با اخاللگران امنیت بای 

حجتاالسالم کاظم صدیقی امام جمعه
موقت تهران ،با اشــاره بــه ناامنی اخیر
ایجادشــده در خیابان پاســداران تهران
اظهار داشــت:حفظ امنیت عمومی جزء
واجبات هر حکومت و ضامن امنیت جامعه
است .به گزارش مهر ،وی افزود :بای د با
هر کسی که به امنیت عمومی آسیب وارد
می کند ،مقابله کرد؛ بای د جوی به وجود
آور د که چنین افرادی برای خو د امنیتی
احســاس نکنند .وی افزود :هر کسی از
هر جایی که باش د اگر قانون شکنی کند،
قابل تحمل نیست .دســتگاه قضایی و
نیروهای امنیتی و انتظامی شرعا و قانونا
مکلف به پیشگیری هستن د و بای د اقتدار
خو د را نشان دهند.
حبیبی :رییسجمهور پاسخگوی
مشکل برقرای عدالت باشد

محمدنبــی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه
اســامی در پایان نشست دبیران حزب
متبوعش اظهار داشت :مقام معظم رهبری
در دیدار با مردم تبریز فرمودند؛ «بای د اقرار
کنیم که در زمینه عدالت عقب افتا دهایم
و از مردم عذرخواهی کنیم» بای د دی د این
عذرخواهی به چه کسانی برمیگر دد .وی
با اشاره به اختیارات وسیع رئیسجمهور
در قانون اساســی گفت :رئیس جمهور
در قانون اساســی اختیارات وسیعی دارد.
تمام دســتگاه دیوانســاالری کشور در
اختیار اوســت .کل بودجه مملکت را او
در اختیار دارد .برنامهریزی برای اقتصاد
کشــور که متضمن عدالت باشــ د طبق
اصــل  126در اختیار اوســت .دبیرکل
حزب موتلفه اسالمی اظهار کرد :اگر ما
در برقراری و اجرای عدالت مشکل داریم
بای د رئیسجمهور پاسخگو باشد .رئیس
قوه مجریه وفق قانون اساســی مسئول
روابط مناسبات عادالنه است15 .وظیفه
کلیدی در اصل ســوم قانون اساسی بر
عهده رئیسجمهــور و جز وظایف ذاتی
قوه مجریه است .بر اساس همین اصل
پیریــزی اقتصا د صحیــح و عادالنه بر
طبق ضوابط اســامی جهت ایجا د رفاه
و رفع فقر به عهده اوســت .وی گفت:
اگر در برقراری عدالت اقتصادی مشکل
داریم و عقب افتا دهایم بای د دولتها پاسخ
بدهند.
ن هاشمی :نیروی انتظامی
محس 
مظلوم واقع شد

محســن هاشمی رئیس شــورای شهر
تهران تصریــح کرد :نیروهــای خدوم
نیروی انتظامی در وقایع خیابان پاسداران
مظلوم واقع شــدن د و وجهه دراویش نیز
ب هدلیل رفتار خودســرانه افرا د و تحریک
شدن ســایر افرا د مخدوش ش د و نباید
بهبهانــه اقدامــات و شــعارهای برخی
شهروندان علیه دراویش ،نیروی انتظامی
را مور د هجمه قرار دا د و نه اینکه ب هدلیل
خطای تعدادی انگشتشــمار از اعضای
این فرقــه ،دراویش را بــه تاریخی که
چن د ســاله و توأم با مدارا و همزیستی با
دیگران داشتهان د داعشی یا وابسته خواند.
به گزارش تسنیم ،هاشمی گفت :در این
شرایط که تهدیدات بین المللی و جهانی
علیه ایران و ایرانیان رو به فزونی اســت
وحدت مهمترین عامل قوت ما و تفرقه
و دشمنی مخربترین سالح علیه ایران
است.
د مردم آمریکا ایران را
تنها  ٧/٦درص 
یدانند
دشمن خارجی خو د م 

ر اســاس نظرســنجی جدی د موسســه
گالوپ ،بهطور میانگین تنها  ٧/٦درص د از
مردم آمریکا ایران را بزرگترین دشمن
یدانند .به گزارش ایســنا،
خارجی خو د م 
موسسه گالوپ به تازگی یک نظرسنجی
را درباره اینکه آمریکاییها کدام کشور را
یدانند،
بزرگترین دشمن خارجی خو د م 
انجام داده است که در میان گزینهها نام
ایران وجو د دارد .دیگر دشــمنان خارجی
در نظر گرفته شــده در این نظرسنجی
کره شمالی ،روسیه و چین هستند .حمید
بعی دینژاد ،سفیر کشورمان در انگلیس با
انتشار نتایج این نظرسنجی در یک پیام
در صفحه توئیتر خو د نوشــت :براساس
این نظرسنجی تنها  ٧/٦درص د از مردم
آمریکا ایران را بزرگترین دشمن خارجی
یدانند .این حس در سالهای اخیر
خو د م 
مرتب رو به کاهش بوده اســت .در سال
 ،٢٠٠٦حــدو د  ٣١درصــ د آمریکاییها
ایران را بزرگترین دشمن خارجی خود
یدانستن د که این رقم در سال  ٢٠١٤به
م
 ١٦درص د کاهش یافته بود.

سکوت وزارت اقتصا د در برابر مطالبه ضد امنیتیFATF

گروه سیاســی :مرکز روابط عمومی و
اطالع رســانی وزارت امور اقتصادی و
دارایی با صدور بیانیهای رســانهای به
تشــریح تصمیمات متخذه درخصوص
کشــورمان در اجالس اخیر گروه ویژه
اقدام مالی پرداخت.
در بیانیه صادره آمده است؛ با توجه به
اتمام مهلت کشورمان در اجرای برنامه
مورد توافق در پایان ژانویه 2018
اقدام 
 ،گروه ویژه اقــدام مالی ( )FATFدر
خود که مــورخ  ١٨الی
اجــاس اخیر 
٢٣فوریه در پاریس برگــزار گردید ،به
مرور اقدامات جمهوری اســامی ایران
پرداخت .در ایــن اجالس با توجه به
اقدامات مثبت صورت گرفته و علیرغم
فضاســازی ســنگین آمریکا و برخی
متحدین منطقه ای آن از چندهفته قبل
از برگزاری اجــاس جهت بازگرداندن
اقدام مقابله ای علیه ایران ،اعضای این
ید تعلیق اقدامات
گروه تصمیم بــه تمد 
مقابله ای علیه کشور که از ژوئن 2016
آغاز شــده بود ،گرفتنــد .این تصمیم
چند در مجمــوع مثبت بوده و یک
هر 
موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی
اقتصادی برای کشورمان محسوب می
ارد که
وجود د 
شود اما همچنان این باور 

باید تاکنون نام
با اقدامات انجام شــده 
جمهوری اسالمی ایران به طور کامل از
این فهرســت خارج می گردید .الزم
مفاد برنامه
به توضیح اســت برخی از 
اقدام که نیاز به اصالح قوانین موضوعه
ارد همچنــان صورت نگرفته و پس از
د 
آنکه در دولت تصویب شــده اکنون در
انتظار تصویب نهایی مجلس شــورای
اسالمی می باشد .بر اساس اطالعات
دریافتــی از اجالس اخیــر ،از مجموع
 ٣٧عضو اصلــی این گروه ،معدودی از
کشــورها به رهبری آمریکا ،در تالش
برای بازگرداندن ایران به صدر لیســت
کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد
ند که با پاســخهای
اقدام مقابله ای بود 
فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور

فعال هیــات نمایندگی کشــورمان به
سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی
این تالش ها ناکام ماند .این در حالیست
که سایر اعضا از جمله تمام کشورهای
عضو اتحادیه اروپــا ،ضمن مخالفت با
پیشنهاد ارائه زمان بیشتر

این درخواست
ید تعلیق اقــدام مقابله ای جهت
با تمد 
تکمیل اقدامات قانونــی مرتبط را ارائه
ند که با اجمــاع تمامی اعضا روبرو
داد 
شــد .این فضای مثبت و در حقیقت
ضد ایرانی آمریکا و
ناکامی برنامه های 
برخی کشورهای منطقه در این اجالس،
با انجام اقدامات فنی گســترده و متنوع
وزارت امــور اقتصادی و دارایی بعنوان
متولی اصلی شــورای عالــی مبارزه با
پولشــویی و تامین مالی تروریســم و
همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله
وزارت امــور خارجه ،وزارت اطالعات و
بانک مرکزی صورت گرفته است.
امید اســت در فرصت ٤ماهــه آتی با

همکاری مجلس شــورای اســامی و
موارد باقیمانده به
سایر نهادهای مرتبط ،
نتیجه رسیده و جمهوری اسالمی ایران
پس از بیش از  10سال قرار گرفتن در
فهرســت ســیاه این گروه ،به وضعیت

شاهد پیامدهای مثبت
عادی برگشته و 
آن ،از جمله ،تســهیل روابط کارگزاری
مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی
و حضور فعالتــر در عرصه پولی و مالی
بین المللی باشیم.
به گزارش تســنیم گروه اقدام مالی در
ید تعلیق
خود با اعالم تمد 
ید 
بیانیــه جد 
اقدامات مقابله ای علیه ایران درخواست
هایی را مطرح کرده اســت که با اصول
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
در تعارض اســت .این گروه خواســتار
توقف حمایت مالی ایران از گروه های
مقاومت شده است.
خود در خصوص
اقتصاد در بیانیه 

وزارت
این خواســته غیرمنطقی سکوت کرده
است.
در بیانیه گــروه کاری اقدام مالی آمده
اســت« :از نوامبــر  ،2017ایران یک
ایجاد کرده و
رژیم اعالم نقدینگــی را 
پیشنویــس اصالحیههایی را در زمینه
مقــررات مقابله با پولشــویی و تأمین
مالی تروریزم ارائه کرده است .اما برنامه
اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی
موارد اقدام متعددی همچنان
شــده که 
بهصورت ناقص باقی مانده است.

باید اقدامات باقیمانده زیر را بهطور کامل

اجرا نماید )1 :جرمانگاری مناسب برای
تأمین مالــی تروریزم از جمله از طریق
حذف استثنای مربوطه به گروههایی که
«در تالش برای پایان دادن به اشــغال
خارجی ،اســتعمارگری و نژادپرســتی
هســتند».؛  )2شناســایی و توقیــف
داراییهای تروریستی مطابق با قطعنامه
مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ )3
ایجاد یک رژیم مناســب و قابل اجرای

کوشش مقتضی مشتری؛  )4اطمینان از
واحد اطالعات مالی و
وابســتگی کامل 
الزام به ارائه گزارشدهی تراکنشهای
مشکوک )5 :نشان دادن اینکه مقامات
فاقد مجوز خدمات
چگونه ارائه دهندگان 
نقل و انتقال پول و ارزش را شناســایی
و تنبیه میکننــد )6 .تصویب و اجرای
کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تأمین
توانمندیها

مالی تروریزم و روشن کردن
در ارائه کمکهای متقابل حقوقی ؛ )7
تأیید
تضمیــن اینکه مؤسســات مالی 
کنند کــه تراکنشهای الکترونیکی
می 
حاوی اطالعات کاملــی در زمینه مبدأ
و ذینفع تراکنش هســتند؛  )8برقراری
گستردهای از مجازاتها برای

مجموعه

نقض مقررات ضدپولشویی و  )9تضمین
اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب
برای توقیف اموال بهاندازه ارزش جریمه
تعیینشده پیشبینی شده باشد».
در ادامه این بیانیه آمده است« :با توجه
بــه اینکه ایران پیشنویــس قانونی را
تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان
است ،گروه کاری اقدام مالی در نشست
خــود تصمیم گرفته تا تعلیق

این هفته
اقدامات متقابل را ادامه دهد .بســته به
میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه
مــورد نظر خود ،گروه کاری اقدام

اقدام
مالی در ژوئن  2018گام های بیشتری
خواهد برداشت .گروه کاری اقدام مالی

ارد که ایران
بهصورت فوری انتظــار د 
بدون فــوت وقت در مســیر اصالحی
هد
ارد تا اطمینان د 
مورد نظر گام بــرد 

که از طریق تکمیل و اجرای اصالحات
ضروری در زمینه مقابله با پولشــویی و
تأمین مالی تروریزم بهخصوص از طریق
تصویب قانون ضروری در این خصوص،
موارد باقیمانده در برنامه اقدام
به تمام 
رسیدگی میکند».
«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام
را بهصورت کامل انجام دهد ،در بیانیه
عمومــی گروه کاری اقــدام مالی باقی
خواهد ماند .تا زمانی که ایران اقدامات

مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای

شناساییشــده در برنامه اقــدام را اجرا
نماید ،گروه کاری اقدام مالی همچنان
نگرانی ریســک تأمین مالــی تروریزم
ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله
سازد
متوجه سیستم مالی بین المللی می 
خواهد ماند ،از این رو ،گروه کاری

باقی
خواهد
خود می 
اقدام مالی از اعضــای 
کند که
و تمام کشــورها را دعــوت می 
خود توصیه
همچنان به مؤسسات مالی 
نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و

تراکنشهای تجاری با اشخاص حقیقی
و حقوقی ایرانــی ،مطابق با توصیهنامه
شــاره  19گروه کاری اقدام مالی بهکار
ببندند».

د محمدحسین حدادیان:
جلیلی در دیدار با خانواده شهی 

د که امنیتشان را مدیون «حججیها» و «حدادیانها» هستند
دهان 
مردم فهمی 

گروه سیاسی :سعی د جلیلی عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،بــا خانواده
شهی د محمدحسین حدادیان دیدار کرد.
در ادامه روایتی از این دیدار آمده است:
از همــان لحظه ای کــه عکس و خبر
شهادتش منتشر شد« ،مظلومیت» اش
به چشم آمد ،شب شهادت حضرت زهرا
ســام اهلل علیها بع د از هیات به منطقه
پاسداران می رو د تا با اراذل و اوباشی که
امنیت مردم را سلب کرده بودن د مقابله
کنــد ،حتی در اخبار آمــده بو د که قبل
از شهادتش وقتی می بین د اخاللگران
کپســول گاز را میان آتــش انداختن د تا
منفجر کنند ،به دل آتش میزن د و قبل
از انفجار کپســول آن را به گوشــهای
یدان د با همین
میانداز د و فقط خــدا م 
کارش جــان چن د نفر دیگــر را نجات
داد .از «شهی د محم د حسین حدادیان»
ســخن می گوییم ،متولــ د دهه  70در
تهران ،حاال دیگر یک هفتهای میشود

که در بین ما نیست و خانوا دهاش داغدار
هســتند .همان ابتدا جلیلی از خانواده
شــهی د به خاطر عدم حضور در مراسم
تشــییع محمدحسین عذرخواهی کر د و
گفت به علت سفر مشه د توفیق حضور
در این مراســم را نداشتم ،وگرنه وظیفه
یدانســتم که درمراســم تشییع
خو د م 
این شهی د باشم .در ادامه پدر شهی د که
خو د از مسئولین هیات رزمندگان اسالم
است سخنانش را آغاز میکن د و همان
ابتدا همه را غافلگیر میکند .پدر شهید
یده د که مادر محم د حســین
توضیح م 
قبال همســر یک شهی د بوده و حاال نیز
چن د روزی اســت که یک مادر شــهید
است؛ جلیلی میگوی د شما خانواده «نور»
هستی د و نفس کشیدن در چنین محیطی
باعث تربیت این شهی د عزیز شده است.
یده د و
پدر شهی د ســخنانش را ادامه م 
روایتی جانسوز از نحوه شهادت فرزندش
بیان میکن د و میگوی د سراســر صورت

محم د حســین را با تیر اسلحه شکاری
سوراخ کرده بودند ،حتی گردن و سینه
شهی د نیز پر از تیر بوده ،سر او را از پشت
شکافته بودن د و چنان ضرباتی به چشم
چپــش زده بودن د که انــگار «تخلیه»
شــده بود .در نهایت هم وقتی شــهی د
نیمهجان به زمین میافت د با ماشــین از
روی او عبور میکننــد .جلیلی گریزی
هم به دیدار چندمــاه قبلش با خانواده
شهی د حججی می زن د و میگوید :همان
روزهای اولی هم که خبر شهادت شهید
حججی آمد ،وقتی به منزل پدرشــان
رفتم همین روحیه شــما را داشتند! چند
ســال قبل نیز از خانواده شهی د احمدی
روشــن همین روحیه را دیدم ،پدران و
مادرانی که عزیزترین فرزندشــان را از
دست دادن د اما با صالبت به ایستادگی
در این مسیر افتخار میکنند ،دشمن از
محاســبه چنین پدی دهای درمانده است.
یده د کــه بدون تعارف
جلیلی ادامه م 

معتق د است «محم د حسین» از شهدای
ماندگار خواه د بود ،چون مردم فهمی دهان د
که امنیت شان را مدیون «حججیها»
و «حدادیانها» هســتن د و امروز مردم
تهران به عینه برایشــان اثبات شده چه
کسانی برایشان امنیت میآورند .جلیلی
گریزی هم به رفتارهای دوگانه مدعیان
مقابله با خشونت میزن د و میگوید :در
ایــن چن د روز دیدی د کســانی که برای
یک موضوع کوچک مثل پرتاب کفش
حاشیه سازی میکنن د و تا م دتها تیتر
یک روزنامههایشان را به آن اختصاص
یدهند ،هیچ مطلبی از این شهی د عزیز
م
در صفحه اول روزنامههایشــان منتشر
نکردند .این شهید ،شهی د حقیقت اقتدار
و مظلومیت است اما آنها میخواهن د او
را بپوشانن د و سانسور کنند .البته حقیقت
با این کارها پوشانده نمیشود .جلیلی به
فتنه  88نیز اشــاره میکن د و میگوی د
همه به یا د داریم وقتی یک نفر به طور

مشکوک در خیابانها کشته ش د همین
رســانهها و به تبع آن تمام رسانههای
دنیا چه بلوایی درســت کردن د اما امروز
همانهایی که ادعای مبارزه با خشونت
دارن د در برابر بدترین رفتارهای داعشی
ســکوت کر دهانــد .ما مادر شــهی د نیز
حرفهای زیادی برای گفتن داشت .اول
از همه تاکی د کر د که «محم د حسین»
شهی د راه «والیت» است و حاضر نیستم
این تعبیــر را با هر نوع حیلهگری برای
من عوض کنند .مادر شــهی د ادامه داد:
در حالی که خیلی از بزرگان کشــور در
فهم «والیت مطلقه فقیه» گیر کر دهاند،
پســرم این بحث را خوب فهمیده بو د و
به آن عمل میکرد .زیارت عاشورایش
ترک نمیشــد ،اهل نماز اول وقت بود،
بســیار با ادب بود ،نسبت به لقمه حرام
بسیار حســاس بود ،نمیخواهم بگویم
قدیس بو د اما در شــرایط امروز جامعه
امثال او کم هستند.

واکنش حجتاالسالم اژهای  به اختالس  100میلیاردی:

س و بازرسهای وزارت نفت کجا بودند؟
حراست ،حسابر 

گروه سیاسی :حجت االسالم غالمحسین محسنی
اژهای عصر دیروز(یکشنبه) در صدوبیستوپنجمین
نشست خبری خو د حاضر شد .وی در این نشست به
سواالت نمایندگان رسانهها پاسخ گفت .قوه قضاییه
با اغتشاشگران خیابان پاســداران برخور د میکند
به گزارش فارس ،حجت االسالم محسنی اژهای
با اشــاره به حادثه پاسداران گفت :مردم منطقه در
ساعاتی از کسب و کار باز ماندن د و در خوف به سر
بردن د و مهم تر از همه تعرض مستقمی به ماموران
جــان بر کف صورت گرفت و منجر به شــهادت
ماموران ناجا و بســیج شد .اژهای خاطر نشان کرد:
در جریان اقدامات جنایتکارانه پاســداران همانظور
که مردم در خواست داشتن د قوه با مجرمین هرچه
ســریعتر برخور د کن د که در حال انجام است .وی
گفت :افرا د بازداشت هســتند ،بازپرس و قاضی و
معاون دادستان به این امر اختصاص پیدا کردن د روز
چهارشنبه هم برای یکی از این افرا د کیفرخواست
صادر ش د و به زودی محاکمه آغاز می شود .اژهای
گفت :در پرون دهای که تشکیل میشو د می گویند
جرم محرز اســت و چرا بای د معطلی صورت گیرد

جدی اســت که در رأس آن آمریکا و اسراییل قرار
دارند.سخنگوی قوه قضاییه گفت :افرادی که می
خواهن د به صورت نفوذی کار کنن د بای د ظاهر خود
را با محیط تطبیق دهن د در غیر این صورت همه به
او شک می کنند.

این دیگر مقررات آیین دادرســی است .سخنگوی
قوه قضاییه ادامه داد :این دســت قاضی نیست که
حتی اگر برایش محرز باشــ د پرونــده را به دادگاه
بفرست د و دادگاه برگزار شود .معاون اول قوه قضاییه
خاطرنشان کرد :وقتی کیفرخواست صادر ش د باید
س و بازرسها بگوین د در
ابالغ شو د ضمن اینکه در این گونه پرونده ها تعیین حراست ،حســابر 
وکیل الزامی اســت و قانون در اسن فراین د زمان پرونده اختالس از وزارت نفت کجا بوده اند؟
معاون اول قوهقضاییه در پاســخ به سوالی درباره
مشخص کرده است.
دستگیری سه متهم جدی د در هرمزگان مرتبط اختالس  100میلیاردی در وزارت نفت و دو تابعیتی
با پرونده سیدامامی
بودن این فر د گفت :در این پرونده واقعا بای د از چند
حجــت االســام محســنی اژهای در خصوص دستگاه سئوال جدی شود .حراست تا االن کجا بوده،
اظهارات یکــی از نمایندگان مجلس در خصوص حسابرسها و بازرسها کجا بودند؟ می گوین د ظرف
پروژه انتقال آب و اینکه مربوط به ســی د امامی و چندین سال اتفاق افتاه ،چطور متوجه نشدند؟وی
طرحی صهیونیستی بوده گفت :تا االن فر د خارجی ادامه داد :چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه مطلع
در این پرونده بازداشــت نشده است.وی ادامه داد :نشدند 12 .نفر تا االن تحت تعقیب قرار گرفتن د و
سه نفر اخیرا در استان هرمزگان بازداشت شدند .اما تفهیم اتهام شــدند 3 .نفر از مدیران االن بازداشت
فعال قانون اجازه نمیده د جزییات را بگوییم .اما باید هستند .چیزی حدو د  70میلیار د تومان از اموال فردی
بگویم که این گمانه زنی ها رخ نده د و اجازه دهن د که فرار کرده ،شناسایی شده که شامل  14آپارتمان
مقامات مســئول به موضوع رسیدگی کنند.اژهای و  25قطعه زمین و  9دستگاه اتومبیل و موتورهای
گفت :اما تردی د نکنی د که بحث نفوذ یک مســاله لوکس است.اژهای گفت :مجموع اینها را می گویند

حدو د  70میلیار د تومان است .از سیستم اطالعاتی
و خو د نفت کمک گرفته شــده تا جایی که ممکن
است اموال وی شناسایی شو د و یک نشانه هایی از
اموال این فر د در خارج است که پیگیری می شود.
وی افــزود :امیدواریم با اقدامات حقوقی این متهم
را برگردانیم من هم شــنیدم که ایشان دو تابعیتی
است ولی تحقیق نکردم که اسنا د و مدارش درست
هســت یا خیر.سخنگوی قوه قضاییه گفت :اینکه
برخی بگوین د ما دوتابعیتی نداریم صحیح نیست زیرا
برخی افرا د دو تابعیتی وجو د دارند .دو تابعیتیها اجازه
ندارن د در هیچ یک از دســتگاه های دولتی فعالیت
کنند .یک استفا دهای که برخیها میکنن د این است
که یک فر د دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می
گیرن د که این خالف فلسفه قانون است.وی ادامه
داد :دری اصفهانی قطعا دو تابعیتی بوده و با دستگاه
های امنیتی کار میکر د اما دو تابعیتی بودن خو د را
کتمان میکرد.اژهای گفت :در همین سالهای اخیر
ایشان را به عنوان مشاور به کار گرفته بودن د اما به
همه اســنا د و مدارک و اطالعات طبقه بندی شده
دسترسی داشت.

علی مطهری:

در ماجرای پاسداران رأفت بیشاز حد نشان داده شد

گروه سیاســی :علی مطهــری نایب
رییس مجلس در پاسخ به سوالی درباره
موضوع دختــران خیابان انقالب گفت:
این مســائل نبای د زیا د رسانهای شود؛
چرا که ما در حال حاضر مشکلی برای
حجاب نداریم .بانوان مــا با این گروه
همکاری نخواهن د کــرد ،بنابراین این
مسئله مشکل مهمی نیست و رسانهها
نبای د بــه آن بپردازند .یکی از ابزارهای
این گروهها برای پیشــبر د اهدافشان
این اســت که موضوع به صورت بدی
در رسانهها مطرح شــو د و بگوین د این

یک مشــکل بررگ در جامعه است .به
گزارش تســنیم ،وی در پاسخ به سوال
دیگری مبنــی بر این کــه میگویند
جمهوری اســامی خانمهــا را مجبور
به داشــتن حجاب در جامعه میکن د و
این مســاله چقدر صحــت دارد ،گفت:
این درست نیست؛ چراکه خانمهای ما
خودشان انتخاب کر دهان د امروز هم در
جامعه اجبار جدی برای حجاب نداریم.
خانمها امروز در جامعه به راحتی آن طور
که خودشان میخواهن د ظاهر میشوند
و اجباری برای حجاب وجو د ندارد .البته

بســیاری از خانمها حجاب را به خوبی
رعایت نمیکنن د و با ســختگیری هم
نمیتوان حجاب را اجباری کر د اما این
گروه مــروج بیحجابی به دنبال ترویج
برهنگی در جامعه هستند.
مطهری در پاســخ به سوالی مبنی بر
این که آیــا نظام واقعا با تفکر دراویش
مشــکل دار د یا خیر گفت :این گروه از
لحاظ فکری انحرافاتــی دارن د ولی در
حادثه اخیر به نظــر من رأفت بیش از
حدی نشان داده شد؛ چراکه باالخره هر
گروهی که بــه خیابانها بیای د و ایجاد

اغتشــاش کن د بای د با آنها بــا اقتدار
برخور د شــو د و در حادثــه اخیر بای د با
جدیت بیشتری با اغتشاشگران برخورد
و ناآرامی ها زودتر جمع میشد.
نماینــده تهران تاکی د کر د :این که چن د
ســاعت فرصت دهیم در خیابانی جمع
شون د و هر کاری که دلشان میخواه د
انجــام دهن د منجر به حوادث اینچنینی
میشو د به نظر من شورای تامین خوب
عمل نکــرد .یعنی اگر دســت نیروی
انتظامی را بــرای اقدامات متقابل بازتر
میگذاشــت ،این ناآرامیها به سرعت

جمع میشــد .به هر حــال فرقههای
مختلفی از دیرباز در ایران وجو د داشتن د
و فعالیت آنان محدو د به دوران حضور
جمهوری اسالمی ایران نیست.

اخبار
سرلشکر باقری :به آتشبس سوریه
پایبندیم

سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل
نیروهای مسلح درباره قطعنامه آتشبس
30روزه در حومه دمشق اظهار داشت:
این بار هم مانند دفعات گذشته کسانی
کــه خواهان امنیت و آرامش ســوریه
نیســتن د وقتی دیدند ارتش و حکومت
ســوریه میخواهــ د حومه دمشــق را
پاکسازی کن د علم آتشبس برداشتند تا
بتوانند از تروریستها حمایت کنند .به
گزارش تسنیم ،وی افزود :ارتش سوریه
ب هدنبال آن است تا سرزمین خودش را
از تروریســتها پاکسازی کن د تا بتواند
امنیت مردم دمشــق را تأمین کند اما
تاکنون  1200خمپاره بهســوی دمشق
شلیک شــده و امنیت و آرامش مردم
را برهم زده اســت ،بر همین اســاس
میبایســت در این مناطق پاکســازی
صورت بگیــرد .وی تصریح کرد :ما به
این قطعنامه پایبن د خواهیم بود ،سوریه
نیز پایبن د اســت .بخشهایی از حومه
دمشق که در اختیار تروریستها است
مور د آتشبس نیســتند و پاکسازی در
آنها ادامه خواهد داشت.
کوچگترین مشکل امنیتی
در مکران نداریم

امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و
پشــتیبانی نیروهای مســلح در حاشیه
همایش سرمایهگذاری و توسعه پایدار
ســواحل مکران ،اظهار داشت :سواحل
مکران یک گنج و دارای ظرفیتهای
مختلف اســت .به گزارش فارس ،وی
افزود :توجه به این ســواحل در دولت
یــازده و دوازده به اوج خود رســی د و
امروز کارهــای قابل توجهــی هم از
سوی دولت و هم نهادهای غیردولتی و
بخش خصوصی در حال احداث است.
حاتمی با بیان اینکه زیرســاختهای
زیادی در حال انجام در منطقه مکران
اســت ،گفت :در آینده شاهد شکوفایی
این منطقه و ظرفیتهای اقتصادی آن
خواهیم بود .وی در پایان خاطرنشــان
کرد :بــا تالشهای نیــروی دریایی
ارتــش و وزارت دفــاع و دیگر نیروها
کوچکترین مشــکل امنیتی در منطقه
مکران نداریم و سرمایهگذاران داخلی
و خارجی بــا امنیت خاطر میتوانن د در
این منطقه فعالیت کنند.
د با ایران
وزیر خارجه قطر :بای 
گفتوگو کرد

«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر
خارجه قطر گفت کــه ما اختالفاتی با
ایران داریم اما بایســتی این اختالفات
از طریــق گفتوگــو حل شــود و جز
راهکارهــای سیاســی هیــچ راهحل
دیگری ممکن نیســت .بــه گزارش
فــارس ،آلثانــی درباره همــکاری با
ایران در زمینه میدان مشــترک گازی
اظهار داشت که به بهرهبرداری از این
یدهیــم و همه امور به
میدان ادامه م 
خوبی پیش مــیرود .وزیر خارجه قطر
در مصاحبــه با روزنامــه «لوفیگارو»
در خصوص پیشــنهاد توافــق امنیتی
منطقهای نیز تصریح کرد« :همسایگان
ما به اتهامزنی کــذب علیه قطر ادامه
یدهنــ د در حالیکــه قطر از هشــت
م
ماه پیش به گفتوگــو دعوت میکند
اما این کشــورها به دعوت ما پاسخی
ندادهاند ».وی با اشاره به اینکه بایستی
دربــاره روند حل منازعات به روشــی
متمدن و پرهیز از شیوههای عربستان
و امارات ضروری است ،تأکید کرد که
«ایران جزئی از این منطقه وسیع است
و ترکیــه نیز این چنین اســت و ما از
همگان میخواهیم که به این گفتوگو
بپیوندند».
امارات :زمان متوقف کردن ایران
رسیده است

روزنامه اماراتی «نشــنال» با نماینده
دائمی این کشــور در ســازمان ملل
متح د بــه گفتوگو پرداخــت و این
دیپلمات اماراتی مدعی شــد که زمان
متوقــف کردن کمکهای موشــکی
ایران به افراطگرایــان در منطقه فرا
رسیده است .به گزارش فارس ،نماینده
امارات متحده عربی در ســازمان ملل
گفت که تصویب قطعنامه سازمان ملل
متحد که ایران را برای تامین موشک
بــه حوثیها در یمن متهــم میکند،
در جلوگیــری از گســترش این گونه
سالحها به سایر گروه های افراطی در
منطقه بسیار مهم است« .النا نصیبه»
نماینده دائم امارات در ســازمان ملل
متحد دراین مصاحبــه که در ابوظبی
صورت گرفت ،اظهار داشت« :امارات
متحده از قطعنامه پیشنهادی انگلیس
برای تجدید تحریمها علیه کسانی که
درگیری در یمن را تشــدید میکنند
،حمایت میکند» .

