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سیاسی

وطن امروز شماره 2533

اخبار
توضیحات سرلشکر باقری درباره حمله
موشکی به مقر تروریستها در کردستان عراق

حمالت سریالی به سفارتخانههای ایران در اروپا ادامه دارد ،اینبار تعرض افراد ناشناس به سفارت ایران در فنالند

تعهد دادند ،عمل نکردند
شلیک کردیم

س��ردار سرلش��کر پاس��دار
«محمد باقری» در حاش��یه
آیی��ن دانشآموختگ��ی
دانشجویان انتظامی دانشگاه
امی��ن در جم��ع خبرنگاران
درباره حمله موش��کی به مقر تروریس��تها در
شمال عراق اظهار داشت :حزب منحله دموکرات
کردس��تان سال  ۷۵تعهد کتبی داد علیه ایران
عملیات��ی انجام ندهد اما از س��ال گذش��ته به
تحریک آمریکا و برخی کشورهای منطقه این
عهد را شکست و عملیاتهایی را انجام داد که
این برای ملت ایران قابل تحمل نبود .به گزارش
میزان ،وی افزود :البته چندین بار به آنها تذکر
داده ش��د و اقلیم کردس��تان هم تالش کرد از
تحرکات این افراد ممانعت کند اما آنها نافرمانی
کردند .سرلشکر باقری تاکید کرد :امروز هم ما
اعالم میکنیم دولت عراق و اقلیم کردس��تان
ع��راق نبای��د اجازه دهن��د در سرزمینش��ان
مقرهایی علیه کش��ور همسایه ایجاد شود و به
ناامنی بپردازند .واقعیت امر این است که آنها باید
این مجرمان را تحویل جمهوری اسالمی دهند
یا اگر نمیتوانند تحویل دهند ،از کشورش��ان
اخراج کنند .رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح
با بیان اینکه ما پای مواضع خود ایس��تادهایم،
گفت :اگر این اتفاقات ناامنساز ادامه پیدا کند،
اتفاقی که درباره مرکزیت آنها حادث شد و طی
آن فرماندهان مجرمش��ان به سزای اعمالشان
رس��یدند ،میتواند تکرار ش��ود .طبق گزارش
دفاعپرس ،وی خاطرنش��ان ک��رد :حق دفاع از
خود برای ملت ایران وج��ود دارد و ملت ایران
از حق خودش اس��تفاده میکند .انشاءاهلل این
عملیات درس��ی برای آنان باشد تا دیگر شاهد
ناامنی در کردستان نباش��یم .سرلشکر باقری
همچنین گفت :این عملیات بحمداهلل از دقت
کار اطالعاتی و طرحریزی صحیح و فرماندهی
صحنه برخ��وردار بود و با دق��ت پیش رفت و
به همه اهداف خود دس��ت پیدا کردیم .اینکه
از فاصله زیادی موش��ک پرتاب شود و به محل
جلسه برخورد کند ،امری اتفاقی نیست و بیانگر
قدرت ملت ایران است ،انشاءاهلل دیگر نیازی به
تکرار اینگونه عملیاتها نداشته باشیم.

از سوءمدیریتها و مشکالت
اقتصادیگلهمندیم

سردار غالمحسین غیبپرور
صب��ح دی��روز در مراس��م
آغ��از رزمای��ش سراس��ری
اقتدار عاش��ورایی بس��یج در
مش��هد خطاب به دش��من و
فعالیتهای روزاف��زون آن گفت :ما را از هجمه
اقتصادی نترسانید ،معترفیم بعضی از مشکالت
اقتصادی مردم ،کام همگان را تلخ کرده اس��ت،
ما از سوءمدیریت بعضی از مدیران کشور ناراحت
و گالیهمند هس��تیم ،از اینکه از توان و ظرفیت
قالعاده بسیج استفاده نمیشود گالیهمندیم اما
فو 
این به معنای یاس و ناامیدی نیست .به گزارش
می��زان ،وی اف��زود :م��ا در دوران دفاعمقدس و
در طول  40س��ال اثبات کردهای��م پای دین و
انقالبمان به فضل خدا خواهیم ایستاد.

گروه سیاسی :پلیس فنالند از بازداشت  ۴مهاجم
ناش��ناس در جریان برگزاری ی��ک تجمع مقابل
س��فارت ایران در هلسینکی خبر داد .بنا به گفته
پلیس ،مهاجمان عصر روز دوشنبه پس از تعرض
به س��فارت ایران و آتش زدن پرچم کش��ورمان،
به س��مت پهپاد نیروه��ای امنیتی ک��ه در حال
فیلمب��رداری از این حادثه بود نیز س��نگ پرتاب
کردند.
ب��ه گزارش «وط��ن امروز» ،ای��ن حادثه البته
نخستین تعرض به س��فارتخانههای ایران در اروپا
نیس��ت .در چند سال اخیر چندین مورد حمله به
س��فارتخانههای ایران در کشورهای اروپایی نظیر
انگلیس ،هلند ،دانمارک و همچنین دفتر حقوقی
ایران در الهه اتفاق افتاده ،این در حالی اس��ت که
اقدامات رقیق و کماثر وزارت امور خارجه تاکنون
نتوانس��ته مانع ادامه اینگونه حمالت س��ریالی به
س��فارتخانههای ایران ش��ود .به نظر میرسد گره
خوردن ادامه برجام به تصمیمات اتحادیه اروپایی
جهت خرید نفت از ایران یا گش��ایشهای بانکی
دیپلماس��ی
مانع از آن ش��ده اس��ت تا دس��تگاه
ِ
برجاممحور کشورمان واکنشی قاطع و بازدارنده در
قضیه حمله به سفارتخانهها داشته باشد .از سوی
دیگر حمالت پیدرپی به سفارتخانههای ایران در
اروپا ،از دستگاه دیپلماسی ایران ،چهرهای ضعیف
و شکننده در دنیا س��اخته که قادر به حراست از
خاک خود در دیگر کش��ورها نیست .درباره حمله
روز دوش��نبه به س��فارت ایران در فنالند ،پلیس
ای��ن کش��ور اعالم ک��رد در این تجم��ع که 150
نف��ر از کرده��ای مقیم این کش��ور در آن حضور
داش��تند ،کسی زخمی نش��د .بنا بر این گزارش،
 3نفر از مهاجمان به خاطر تش��ویق به خش��ونت
و ربودن پرچم ایران از س��اختمان سفارت و آتش
زدن آن و ی��ک نفر نیز به علت مقاومت در مقابل
نیروهای امنیتی بازداشت شدند .این تعرض ظاهرا
در واکنش به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران
به مقر تروریس��تهای حزب دموکرات کردستان
انجام شده اس��ت .این حمله پس از آن انجام شد
که تروریستهای وابسته به این گروهک با حمله
به پایگاههای مرزی ،تعدادی از مرزبانان کشورمان
را به شهادت رس��اندند .حمله به سفارت ایران در
فنالند حدود  2ماه پس از تعرض به سفارت ایران
در هلند انجام ش��د .همین تیرماه گذشته بود که
منافقین مقابل چشم پلیس دیپلماتیک در سفارت
ای��ران در هلند را قفل کردند! روز چهارش��نبه 6
تیرماه منافقین مقابل س��اختمان س��فارت ایران

بسته جدید اروپایی!
آمار حمله به سفارتخانههای ایران در اروپا در چند سال اخیر

شهریورماه97

حمله به سفارت ایران در هلسینکی فنالند و ربودن پرچم ایران از ساختمان سفارت و آتش زدن آن

تیرماه 97

منافقین مقابل چشم پلیس دیپلماتیک ،در سفارت ایران در هلند را قفل زدند

اردیبهشتماه97

هجوم و سرقت از دفتر حقوقی ایران در الهه

اسفندماه96

حمله عناصر فرقه وابسته به صادق شیرازی با قمه و چماق به سفارت ایران در لندن و ورود به فضای سفارت

اسفندماه95

حمله  6نفر از معاندان به ساختمان سفارت ایران در دانمارک

دیماه 95

حمله به ساختمان سفارت ایران در بلژیک

نما
انگلیس سال  90در قبال حمله به سفارتخانهاش در تهران چه کرد؟
واکن�ش نهچندان جدی دولت ایران به ماجرای حمله به س�فارتخانههای ایران هیچ ش�باهتی به آنچه
مقامات دولت انگلیس س�ال  90در اعتراض به ورود دانش�جویان به سفارت این کشور در تهران از خود
نش�ان داده بودند ،نداشت .مقامات انگلیس�ی در آن مقطع با استفاده از موقعیت پیش آمده ،عمال یک
«جنگ دیپلماتیک» را علیه کشورمان رقم زدند که اشاره به گوشهای از آن ماجرا خالی از لطف نخواهد
بود .نخس�توزیر و وزیر خارجه وقت انگلیس ،رئیسجمهور و وزیر وقت خارجه آمریکا ،مقامات بیشتر
کشورهای اروپایی و همچنین دبیرکل وقت سازمان ملل از جمله مقاماتی بودند که طی نخستین ساعات
پس از ورود دانشجویان به سفارت انگلیس در تهران در سال  ،90این موضوع را بشدت محکوم کردند.
دیوید کامرون ،نخستوزیر وقت انگلیس در واکنش به این حمله ،آن را رسوایی بزرگ خواند و اعالم کرد
تهران در قبال این حمله ،خسارت سنگینی را خواهد پرداخت .شورای امنیت سازمان ملل ،کشورهای
غربی و روس�یه این حمله را محکوم کردند؛ نیکال س�ارکوزی ،رئیسجمهور وقت فرانس�ه ،این اتفاق را
افتضاح خواند و خواستار افزایش تحریمها علیه ایران شد؛ هیالری کلینتون ،وزیر وقت خارجه آمریکا نیز
این اتفاق را بیحرمتی به جامعه جهانی خواند .پس از دیپلماتها ،عدهای از دانشجویان ایرانی در انگلیس
نیز اخراج شدند و دولت انگلیس از تحریم نفتی ایران حمایت کرد .ویلیام هیگ ،وزیر وقت خارجه انگلیس
نیز در این باره تاکید کرد بریتانیا دولت ایران را به دلیل «ناتوانی» در اتخاذ تمهیدات کافی برای حفاظت
از سفارت این کشور در تهران مسؤول میداند .البته واکنشها در این باره به موضعگیریها محدود نماند
و دولت بریتانیا دستور تعطیلی سفارت ایران در بریتانیا را صادر و تمام دیپلماتهای ایرانی را موظف کرد
خاک بریتانیا را سریع ًا ترک کنند .ویلیام هیگ در این باره گفت :دولتهای فرانسه و آلمان هم بزودی در
واکنش به حمله به سفارت بریتانیا ،اقدامات دیپلماتیک جدی انجام خواهند داد و ما بعد از تأمین امنیت
کارکنانمان در سفارت بریتانیا در تهران ،به دنبال اقدامات سختگیرانهتری در واکنش به رفتار شنیع و
شرمآور ایرانیها خواهیم بود.

در هلن��د تجمع کردند .در حال��ی که مقر پلیس
دیپلماتیک کنار سفارت ایران قرار دارد اما پلیس
هی��چ اقدامی برای متفرق ک��ردن منافقین انجام
نداد .در نهایت منافقین مقابل چش��م پلیس ،در
س��فارت ایران را با قفل بستند! با این حال پلیس
که وظیفه حراست از اماکن دیپلماتیک را برعهده
داش��ته است ،حتی به این اقدام منافقین معترض
نیز نشد .در نهایت چند ساعت پس از قفل شدن
در سفارت توسط منافقین ،برخی عوامل سفارت با
تالش فراوان قف��ل در را باز کردند تا عبور و مرور
به سفارت انجام شود .منابع مطلع میگویند رفتار
پلی��س در مقابل اقدامات خ�لاف قانون منافقین

نش��ان داد اقدام منافقین در قفل کردن س��فارت
ای��ران با هماهنگی قبلی انجام ش��ده و پلیس در
جریان این اتفاق بوده است.

■■حمله به سفارت ایران در لندن با قمه و چماق!

عجیبترین مورد از حمله به س��فارتخانههای
ایران در اروپا ،اس��فندماه گذش��ته رخ داد و طی
آن عناصر فرقهای وابسته به سیدصادق شیرازی،
پ��س از آنکه تعرضش��ان به اماک��ن دیپلماتیک
با کنترل مرس��وم پلیس انگلیس همراه نش��د ،به
حریم س��فارت ایران تجاوز کردن��د و وارد فضای
سفارت ایران در لندن شدند .این افراد که تصاویر
سیدصادق ش��یرازی و سیدحسین شیرازی را در

دس��ت داش��تند ،عضو گروهکی با عن��وان هیات
«خدام المهدی» بودند که در حومه لندن فعالیت
دارند .این گروهک به بهانه اعتراض به دستگیری
سیدحسین شیرازی فرزند س��یدصادق شیرازی،
پ��س از آنکه با قمه و چماق وارد حریم س��فارت
ایران ش��دند ،با س��رنگون ک��ردن پرچم مقدس
کش��ورمان ،پرچم گروهک خود را بر بام س��فارت
نصب کردند .پیش از این نیز حمالتی به س��فارت
ایران در لندن ش��ده بود که بزرگترین آنها به 10
ش��هریور  59بازمیگردد؛ رویدادی که در جریان
آن پس از گروگانگیری  6روزه دیپلماتهای ایران
در لندن ،در روز  15اردیبهش��ت و با کشته شدن
 5نفر و دس��تگیری یک نفر از اشغالگران و آزادی
 26گروگان به پایان رس��ید .در جریان این حادثه
عباس لواسانی وابسته مطبوعاتی سفارت ایران نیز
به دست گروگانگیران کشته شد.
■■حمله به سفارت ایران در کپنهاگ

سال  95هم سفارتخانههای ایران در اروپا از حمله
و تعرض معاندان در امان نبود .اس��فندماه  6 ،95نفر
به ساختمان سفارت ایران در پایتخت دانمارک حمله
کردند و به همین دلیل س��فیر دانمارک در تهران به
وزارت ام��ور خارجه ایران احضار ش��د .در این حادثه،
 6تن از عناصر معاند در اقدامی مش��کوک س��فارت
کش��ورمان در کپنهاگ را مورد تعرض قرار دادند که
در پی آن مدیرکل ش��مال و شرق اروپای وزارت امور
خارجه ،س��فیر دانم��ارک در تهران را ب��ه وزارت امور
خارج��ه احضار کرد و با ابالغ مراتب اعتراض ش��دید
دولت جمهوری اس�لامی ایران علیه این اقدام خالف
موازین پذیرفته ش��ده بینالمللی و مقررات و قوانین
داخلی دانمارک و عملکرد ضعیف آن دولت در تامین
امنیت و آرامش سفارت و پرسنل آن ،خواستار برخورد
قاط��ع ،مس��ؤوالنه و جدی دولت دانم��ارک با عوامل
تعرض و اعالم نتیجه آن ش��د .دیماه  95نیز سفارت
ای��ران در بلژیک مورد هجوم ق��رار گرفت .تعرض به
اماکن ایرانی در اروپا البته محدود به حمالت معاندان
به سفارتخانهها نشده و دفتر حقوقی ایران در الهه هم
از این تعرض در امان نماند .اردیبهش��ت امسال دفتر
حقوقی ریاس��تجمهوری کشورمان در الهه که همه
اسناد طبقهبندی شده محرمانه ،با رویکرد حقوقی ایران
در قبال اقدامات خصمانه آمریکا و غرب علیه ایران در
آنجا نگهداری و پیگیری میشد ،مورد هجوم و دستبرد
افراد ناش��ناس قرار گرفت و به سرقت رفت .در جریان
این سرقت عالوه بر اسناد طبقهبندی شده ،همه وجوه
نقدی که رقم قابل توجه��ی بود و در گاوصندوق این
مرکز نگهداری میشد نیز ،به سرقت رفته است!

دادستان تهران با دستور رئیس قوه قضائیه برای اعالم جرم علیه رسانههای فتنهگر چه میکند؟

«جهاد» علیه شیعه با پول بیتالمال!

ابراهیمالجعفری:

حمله به کنسولگری ایران را حمله
به خود قلمداد میکنیم

وزی��ر خارجه عراق ب��ا محکوم کردن حمله
جمعه گذش��ته عناصر نفوذی و اغتشاشگر به
کنس��ولگری جمهوری اسالمی ایران و به آتش
کشیدن آن تاکید کرد :بغداد این حمله را حمله
ب��ه خود قلم��داد میکند .به گزارش تس��نیم،
ابراهیم الجعفری اظهار داشت :اینگونه اقدامات
(به آتش کشیدن کنسولگری ایران در بصره) از
س��وی دولت عراق ،ملت و تظاهرکنندگانی که
مطالبات مش��روعی دارند ،پذیرفتنی نیست و
بیانگر خواسته آنها نیست .وی خاطرنشان کرد:
ای��ن حمله تنها علیه ایرانیها نبوده بلکه آن را
علیه خود نیز میدانی��م ،این افرادی که حمله
کردن��د نماینده ملت و دولت عراق نیس��تند،
آنها فقط نماینده خود هستند و دستگاه قضایی
عادالنه آنها را پای میز محاکمه خواهد کش��اند
و بزودی مش��خص خواهد شد این افراد غریبه
از س��وی عناصری به خدمت گرفته و تحریک
ش��دند که خواهان ضربه زدن به عراق و روابط
آن با جمهوری اسالمی ایران هستند .الجعفری
با بیان اینکه نباید ملت ،دولت و تظاهرکنندگان
عراق��ی را به خاطر رفتار ای��ن عناصر نفوذی و
اغتشاشگر اجیر شده سرزنش کرد ،اظهار داشت:
روابط عراق و ایران در مسیر عادی خود حرکت
میکند و برگرفته از حقایق تاریخی و جغرافیایی
اس��ت ،میان م��ا  1200کیلومتر م��رز ،منافع
مش��ترک و احترام متقابل وج��ود دارد و زائران
ایرانی به زیارت عتبات مقدسه در عراق میآیند
و عراقیها نیز عتبات مقدسه در ایران را زیارت
میکنند ،همه این موارد به روابط حسنه میان ما
منجر شده است.

چهارشنبه  21شهریور 1397

آی��تاهلل آملیالریجانی ،رئیس ق��وه قضائیه روز
دوشنبه در جلس��ه مسؤوالن عالی قضایی اظهار
داش��ت« :در ای��ام اخیر ،با ه��دف تحریک مردم
عزیزمان ش��ایعه کردند زائران عراقی در مش��هد
مقدس اقدام به برخی اعمال خالف و دون ش��أن
میکنند .از سوی دیگر شاهد راه افتادن فتنههایی
در بصره بودیم .آنها به وضوح در پی ایجاد تقابل
میان مردم ایران و عراق و بویژه در میان شیعیان
هس��تند ...ما باید در مقابل دشمنی که به آبروی
زوار ام��ام رضا(ع) هم رح��م نمیکند ،به هوش
باشیم .همین چند هفته پیش که چنین مسائلی
مطرح شد ،بنده به دادستان محترم تهران گفتم
این شروع یک فتنه است و باید با رسانههایی که

این موضوع را برجسته میکنند و از این طریق به حضور ش��هروندان عراقی در بازارچههای مرزی
ایجاد تقابل میان مردم ایران و عراق میپردازند ،برای خرید اقالم ایرانی یک فرصت بینظیر برای
برخورد شود .البته ممکن است چند نفری هم در اقتص��اد و تولید ایران در ش��رایط بحرانی فعلی
گوشهای تخلف کرده باشند که باید در جای خود اس��ت ،این خبرگزاری که به بهانه سرمایهگذاری
رسیدگی شود اما برجسته کردن موضوع و تعمیم غربیه��ا در ایران صدها تیتر و گزارش منتش��ر
آن ب��ه زوار عراقی حضرت امام رضا(ع) توس��ط ک��رده ،بهناگاه این رونق گرفت��ن در بازارچههای
برخی رس��انهها مس��تلزم اعالم جرم دادستانی مرزی را با تیترهای بحرانزا منتش��ر کرده است.
است .انسان متاسف میشود ،گویی اینان متوجه همینطور این خبرگزاری درباره رونق گرفتن بازار
فروش محصوالت کشاورزی از جمله سیبزمینی
نمیشوند خط فتنه دشمن چیست».
ب��ه گزارش «وط��ن امروز» ،اب��راز نگرانی رئیس در ایران و افزایش قیمت فروش این محصول به
دس��تگاه قضا نس��بت به رفتار برخی رسانههای خریداران عمده عراقی ابراز نگرانی کرده اس��ت.
داخلی در اختالفافکنی میان مردم ایران و عراق درباره هورالعظیم و آتشسوزی در این تاالب نیز
و دستور ایشان به دادستان تهران برای اعالم جرم یک بررسی ساده نشان میدهد خبرگزاری ایسنا
علیه این رسانهها نش��ان میدهد این اقدامات تا دهها تیتر تنشآفرین درباره این موضوع منتشر
چه س��طحی از نظام را دغدغهمند کرده اس��ت .کرده اس��ت .اگرچه هر کدام از این موضوعات به
اگرچ��ه تا پیش از این ع��دم واکنش قوه قضائیه عنوان یک پدیده و گزاره خبری قابل پرداخت و
به رفتار این رسانهها ش��ائبههایی را ایجاد کرده بررس��ی اس��ت اما رفتار خبرگزاری ایسنا در نوع
بود اما با اظهارات آیتاهلل آملیالریجانی مشخص پرداخت غیرحرفهای و سیاستزده به این اخبار
ش��د در همان بحبوحه طرح ش��ایعات علیه زوار در راستای التهابآفرینی در روابط میان  2کشور
عراقی ،دس��تور الزم از ناحیه ریاست قوه قضائیه قابل تامل است .به عنوان مثال این خبرگزاری روز
صادر شده و اکنون باید نگاهها به عملکرد و اقدام گذشته خبر مربوط به رونق گرفتن بازار مریوان
دادس��تانی معطوف شود .در جریان دروغپردازی را ب��ا تیتر «هجوم عراقیها به مریوان» منتش��ر
و شایعهسازی رس��انههای اصالحطلب علیه زوار کرده است .در حالی که به نظر میرسد در چنین
عراقی ،انتق��ادات فراوانی به یکی از روزنامههایی مواقعی وظیفه رس��انه پرداختن به فرصتسازی
که س��ابقه طوالن��ی در ارت��کاب اقدامات خالف از ای��ن اتف��اق و رونق گرفتن تولی��د و ضرورت
امنیت ملی دارد (روزنامه ش��رق) مطرح ش��د و تمرکز عرضه بیش��تر کاال در این بازارچههاست.
در فض��ای مجازی نیز یک موج گس��ترده درباره خبرگزاری دولتی ایس��نا که از بودجه بیتالمال
سابقه دروغگویی این روزنامه به راه افتاد .در این ارت��زاق میکند ،با پرداخت��ی بحرانی و تخریبی
میان البته رسانهای که با حاشیه امن ویژه ،تبدیل علیه عراق ،به این اتفاق ورود کرده اس��ت .حجم
به منبع پمپاژ اخبار علیه عراق شده ،خبرگزاری مطالب منتش��ر ش��ده در خبرگزاری ایسنا برای
تخری��ب روابط میان  2کش��ور
جهاد دانش��گاهی ی��ا همان
ایران و عراق و به تعبیر آیتاهلل
خبرگزاری ایس��نا است .یک
آملیالریجانی «خط تقابل میان
بررسی مختصر درباره اخبار
ش��یعیان» بس��یار زیاد اس��ت
ای��ن خبرگ��زاری ط��ی یک
بهگونهای ک��ه این حجم اخبار
هفت��ه اخیر نش��ان میدهد
و همچنی��ن ن��وع پرداخ��ت و
این خبرگزاری حجم انبوهی
نحوه تیترزنی آن نشان میدهد
از اخبار درباره عراق منتش��ر
«پ��روژه عراق» در دس��تور کار
کرده که هم��ه آنها در قالب
مدیری��ت این خبرگ��زاری قرار
تخریب ذهنی��ت مردم ایران
دارد .غیر از خبرگزاری ایس��نا،
نس��بت ب��ه عراقیه��ا قابل
ازایسنابهبیبیسیوبرعکس!
س��ایت خبرآنالین نیز که (بین
ارزیاب��ی اس��ت .در حالی که

اخبار

دادگاه آمریکایی ،ایران را به
پرداخت  ۱۰۴میلیون دالر محکوم کرد

دادگاهی در واش��نگتن ایران را به پرداخت
 ۱۰۴میلیون دالر به قربانی��ان انفجار ظهران
عربستان محکوم کرد .به گزارش تسنیم به نقل
از رویترز ،یک قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن
روز دوشنبه ایران را به پرداخت  104/7میلیون
دالر به قربانیان حادثه بمبگذاری یک کامیون
در ظهران عربستان در سال  1996که به کشته
شدن  19نظامی آمریکایی منجر شد ،محکوم
ک��رد .س��ال  1996طی انفجار ی��ک کامیون
بمبگذاریشده در پایگاه نیروهای آمریکایی
در «خُ بر» عربستان  19نظامی آمریکایی کشته
و  400نفر دیگر مجروح شدند.

ظریف :قلدری آمریکای سرکش
حد و مرز نمیشناسد

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه در پیامی
که در فضای مجازی منتش��ر کرده ،نس��بت به
تهدیدات جان بولتون ،مشاور امنیت ملی آمریکا
مبنی بر اعمال تحریمهایی علیه مقامات دیوان
بینالمللی دادگس��تری واکنش نشان داد .متن
پیام ظریف به این ش��رح اس��ت« :آمریکا دیوان
بینالمللی دادگس��تری را به اعمال تحریمهایی
تهدید میکند و حتی قضات آن را در دادگاههای
آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار میدهد .کسی به
این اقدامات اعتراض نمیکند؟ به نظر میرس��د
قلدری رژیم آمریکای س��رکش ،مرز و حدودی
نمیشناس��د .جامعه جهانی چ��ه زمانی خواهد
گفت دیگر بس است و آمریکا را وادار به رفتاری
همچون یک کشور عادی خواهد کرد؟»
تیتر یک

عارف :عذرخواهی نکردم!

ادامه از صفحه اول

ع��ارف ادامه داد :موض��ع اولیه ما از دولت
حمایت بوده و در ش��رایط کنونی نیز از دولت
حمای��ت میکنی��م و بارها ه��م گفتهایم که
دولت باید انتقاد مثبت ،مشفقانه و صمیمانه
را بپذی��رد و همچن��ان هم بر هم��ان موضع
هستیم که اگر در جایی نیاز به اصالح باشد و
نظری داشته باشیم حتما در اختیار دولت قرار
میدهیم و س��عی هم میکنیم که فضاسازی
رسانهای نشود.
این موضع عارف در حالی است که دبیرکل
حزب «هدا» اظهارات عارف در نشس��ت این
ح��زب را تایید کرد .احمد ش��ریف در همین
رابطه به تسنیم گفت :با توجه به اینکه از هیچ
خبرنگاری برای حضور در این جلس��ه دعوت
نشده بود و از آنجا که سایت اطالعرسانی آقای
عارف پس از اتمام این جلس��ه هیچ خبری از
این نشست منتشر نکرد ،دوستان ما در حزب
همبس��تگی اقدام به پیاده کردن س��خنرانی
آق��ای عارف و ق��رار دادن این س��خنرانی در
سایت و کانال رسمی حزب کردند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آن بخش
از سخنان عارف که ضمن عذرخواهی از مردم
بابت حمایت از دولت روحانی ،اذعان میکند
اصالحطلب��ان بابت حمایت از روحانی مجبور
هس��تند صورت خود را با س��یلی س��رخ نگه
دارند ،در جریان نشس��ت یکشنبه بوده یا در
حاشیه این جلسه ،تصریح کرد :تمام مطالبی
که به عنوان اظهارات آقای عارف در س��ایت و
کانال رسمی ما منتشر شده ،مطالبی است که
در جریان آن نشست مطرح شد.
ش��ریف ادامه داد :شاید منظور دفتر آقای
ع��ارف از آن بیانیه این باش��د که نباید تمام
اظهاراتی که در یک نشست غیررسمی مطرح
شده رسانهای شود .البته اظهارات آقای عارف
مطال��ب خیلی عجیب و ب��ه دور از حقیقتی
نیست که دفتر ایشان بابت انتشار آن اینگونه
حساسیت نشان دهد.

■■لق کردن وزرا به صالح نیست

این رس��انهها) نخس��تینبار دروغ مربوط به زوار
عراقی در مش��هد را منتش��ر کرده بود ،طی این
م��دت مانور زیادی در بازنش��ر اخبار ضد عراقی
داشته اس��ت .رس��انههایی که خط تقابل میان
ش��یعیان را دنبال کرده و میکنند مش��خصند.
اکنون باید منتظر دادس��تانی تهران ماند و دید
با دس��تور رئیس ق��وه قضائیه ب��رای اعالم جرم
علیه این رس��انهها چگونه برخورد میکند ،البته
یک نکته عجیب در این باره وجود دارد .حتی با
وجود اعالم دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان
تهران برای برخورد با این رسانهها ،این رسانهها
همچنان رویه پرحجم خود در تداوم خط تقابل
میان شیعیان ایران و عراق را دنبال میکنند!

عارف روز گذشته عالوه بر تکذیب سخنان
اخی��ر خود ،ب��ار دیگ��ر از دول��ت حمایت و
بهصورت تلویحی از استیضاح برخی وزرا انتقاد
کرد .رئیس فراکس��یون امی��د مجلس درباره
تالش نمایندگان برای اس��تیضاح س��ایر وزرا
بعد از تعطیالت مجلس ،یادآور شد :استیضاح
حق مجلس است اما درک شرایط مهم است،
ضم��ن اینکه دولت هم به یک آرامش و ثبات
نی��از دارد .وی عنوان ک��رد :بعد از تعطیالت
مجل��س باید کمک کنیم دولت با آرامش کار
خود را دنبال کند ،لق کردن وزرا و وزارتخانهها
ک��ه طبیعتا باع��ث پایین آم��دن کارآیی آن
دستگاه میشود ،در شرایطی که انتظار داریم
دس��تگاهها به صورت شبانهروزی کار کنند تا
از این چالش و ش��رایط خاص عبور کنیم که
حتما هم عبور خواهیم کرد و بعد از آن فضای
اقتصادی ،معیشت و اشتغال مردم بهبود پیدا
خواهد کرد ،به صالح نیست .وی افزود :درباره
وزرایی ک��ه تغییر کردهاند ب��ه دولت توصیه
میکنی��م از طریق تعامل با کمیس��یونهای
تخصصی مجلس هر چه سریعتر وزرایی را که
توانا باش��ند و بتوانند به طور جدیتر در رفع
مشکالت کمک کنند ،انتخاب کند.

