
رئیس قوه قضائیه گفت: جمهوری اسالمی مدعی حقوق انسان 
است و داعیه داران حقوق بشر در جایگاه متهم هستند.

آیت اهلل رئیس��ی رییس قوه قضاییه در نشس��ت ش��ورای عالی 
حقوق بشر ضمن قدردانی از اعضای حاضر در جلسه اظهار کرد: 

انشاءاهلل فصلی یکبار همین جلسه را خواهیم داشت.
وی افزود: موضوع حقوق بشر موضوع بسیار مهمی است و باید 
ب��ه این موضوع فرصت محور نگاه کنیم، همانطور که مبانی در 

رابطه با حقوق بشر مبانی بسیار مهمی است.
رئیس��ی تصریح کرد: مبانی اس��المی در رابطه با حقوق بش��ر 
بهتری��ن دفاع از حقوق انس��ان و ارزش های اس��المی و کرامت 
انس��انی را دارد و در نظ��ام جمهوری اس��المی چ��ه در قوانین 
موضوع��ه و چه در قانون اساس��ی و سیاس��ت های کلی نظام و 
چه در موضع گیری های امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری و 
چه در عملکردمان و در عملکرد نظام اس��المی در سطح جهان 
امروز، حقوق بش��ر برای ما یک فرصت است تا هم عملکردهای 
دفاع از حقوق انس��انی را توس��ط نظام جمهوری اسالمی برای 
عال��م بیان کنیم و هم اینکه معلوم ش��ود ما ام��روز در جایگاه 

مدعی هستیم نه متهم.
رئیسی گفت: جمهوری اسالمی در جایگاه مدعی حقوق انسان 
اس��ت و آن هایی که امروز داعیه دار حقوق بشر و حقوق انسان 

هستند در جایگاه متهم قرار دارند.
رئی��س قوه قضاییه با بی��ان اینکه در این روزه��ا روز مبارزه با 
اس��تکبار جهان��ی را در پیش داریم، تصریح ک��رد: این موضوع 
یادآور شهادت دانش آموزان عزیز و رشادت دانشجویان عزیزمان 
است و هم روزی که امام بزرگوار تبعید شدند که همه این ها با 
پیگیری و اراده اس��تکبار جهانی صورت گرفت و معلوم شد که 
جایی که باید محل سفارتخانه و کار دیپلماسی باشد تبدیل به 
جاسوسخانه و محل کارگزاری برای استکبار جهانی و پیگیری 

برای اهداف اس��تکباری شده است. وی ادامه داد: امروز اگر یک 
بازنگاه��ی هم در کارنامه مدعیان حقوق بش��ر در دنیا و هم به 
عملکرد جمهوری اسالمی داشته باشیم، می شود کیفرخواست 
بلندی علیه مدعیان حقوق بش��ر و به ویژه آمریکایی ها تنظیم 

گردد. 
رئیس��ی گفت: هدف قرار دادن هواپیمای مس��افربری ایران از 
جلوه های بارز و روش��ن نقض حقوق بشر است و امروز بسیاری 
از جنایاتی که بدست آن ها در یمن و فلسطین و در جای جای 

دنیا صورت می گیرد، قابل پیگیری است.
وی افزود: آمریکایی ها رس��ماً می گویند داعش را ما ساختیم و 

این دیگر تخیلی نیس��ت. یک خبر اعالم ش��ده و یک واقعیت 
بیرونی است و آمریکایی ها رسماً اعالم می کنند که داعش را ما 
ساختیم. جنایات هولناکی را که در منطقه بدست داعش انجام 

شد، چه کسی باید پاسخ دهد؟ این ها باید محاکمه شوند؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: کسانی که داعش را تشکیل دادند 
و از آن حمایت کردند، امروز رسماً می گویند که فرمانده داعش 
کش��ته شد و نمی گذارند کسی بفهمد که اصال سرنوشت قضیه 
چه شد و به کجا رسید و بعد خودشان می گویند که ما می دانیم 

که چه کسانی جانشین او شده اند.
وی با تاکید بر اینکه جریان تروریسم دولتی رسمی در عالم به 

دس��ت آمریکایی هاست، بیان کرد: ما واقعا معتقدیم حقوقدانان 
در عال��م داعیه دفاع از حقوق انس��ان را دارن��د؛ بنابراین بر این 
اعتقادیم که حقوقدانان جهان و آنانی که داعیه حقوق انس��ان 
را حقیقت��ا دارند، باید محاکمه ناقضان حقوق بش��ر را در عالم 
بخواهن��د؛ محاکمه کس��انی که داع��ش را تش��کیل دادند؛ از 
او حمای��ت کردند؛ او را مس��لح کردند و اج��ازه دادند جنایات 

هولناکی به دست داعش در منطقه ما انجام شود.
وی اف��زود: بحمداهلل در نظام اس��المی دفاع از حقوق بش��ر در 
ذات انقالب اسالمی و در متن قانون اساسی است و داعیه همه 
مسئولین در نظام جمهوری اسالمی است. اگر در جایی تخلف 
ببینند که انجام شده قبل از هر کس، بیش از هر کس و پیش از 
هر کس خود مسئولین دنبال آن هستند که با تخلفات برخورد 
کنن��د. رییس قوه قضاییه تاکید کرد: تخلفات مربوط به رعایت 
حقوق افراد در ایران یک اس��تثناء است. ممکن است در جایی 
و گوش��ه ای یک اتفاقی بیفتد؛ ولی قب��ل از هر کس خود نظام 
و مس��ئولین مدعی برخورد با تخلف هستند و تخلفات اینگونه 
به هیچ عنوان نه به قانون، نه قانونگذار و نه سیاس��ت های نظام 
ارتباطی ندارد و ممکن است حاصل عملکرد فردی در گوشه ای 
باش��د. وی گفت: امیدوارم عالوه ب��ر همکاری و هماهنگی بین 
دس��تگاه های مختلف در زمینه حقوق بش��ر که در ستاد انجام 
می ش��ود و هر بخش��ی نیز در مجموعه نظام در میدان دفاع از 
حقوق انس��ان وظایف خود را انجام می دهد، به ویژه وزارت امور 
خارجه و دستگاه های مختلِف مسئول، انشاءاهلل ستاد حقوق بشر 
هم بتواند با همکاری و هماهنگی بین بخش ها کار را دنبال کند؛ 
به نحوی که ما بیش از گذشته بتوانیم همکاری همه دلسوزان را 
در عالم با خود داشته باشیم و همراهی همه کسانی که دغدغه 

حقوق انسان و کرامت انسان را در عالم دارند، داشته باشیم. 
 روابط عمومی قوه قضاییه
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سخره گرفتن ابهت پوشالی سردمداران جهانخوار 
وزیر اطالعات در بیانیه ای اعالم کرد: ۱۳ آبان ابهت پوشالی سردمداران جهانخوار 

آمریکا را به سخره گرفت و دسیسه های آنان را نقش بر آب کرد.
س��ید محمود علوی، وزیر اطالعات در بیانیه ای به مناسبت سالروز تسخیر النه 

جاسوسی، این روز را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامید. 
در این بیانیه آمده اس��ت، ۱۳ آبان ابهت پوش��الی سردمداران جهانخوار امریکا را 

به ُس��خره گرفت و دسیس��ه های آنان را نقش بر آب نمود و بار دیگر حالوت پیروزی 
حق بر باطل را به کام خداجویان آزاد اندیش چش��اند و آنچنان طبل رس��وایی استکبار 
را به صدا در آورد که آن دش��من نگون بخت از س��ِر اس��تیصال متوسل به عملیات کور 
نظامی گردید و اینک با درایت و تدبیر خردمندانه ی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
ایران اسالمی مقتدرانه، هراس زدایی از شیطان بزرگ را به منصه ی ظهور رسانده است.

  مهر 

عبارت گاو شیرده در اسناد النه جاسوسی 
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی گفت: عین عبارت گاو ش��یرده در اسناد النه 
جاسوس��ی در مورد ایران قبل از انقالب وجود داش��ت. حسن رحیم پور ازغدی 
عض��و ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی در همایش پایان هژمون��ی آمریکا گفت: 
انتهای مذاکره یا معامله با آمریکا هیچ اس��ت که در طی این س��الها از همه نوع 

آن را ش��اهد بودیم.او با بیان اینکه مذاکره با آمریکا اش��تباه هست، افزود: مذاکره 
بی��ن مظل��وم و ظالم برد - برد نخواهد بود و تنها در صورتی برد - برد خواهد بود که 

ظالم از ظلم خود دست بردارد. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به تعبیر گاو 
شیرده برای سعودی ها از سوی ترامپ، تاکید کرد: عین عبارت گاو شیرده در اسناد النه 
جاسوس��ی در مورد ایران قبل از انقالب وجود داش��ت.او ادامه داد: ایران موقعیت خیلی 
بهتری نسبت به عربستان برای سلطه آمریکایی بود. رحیم پور ادامه داد: ترامپ به معنای 

واقعی نمایشی از آمریکای بدون روتوش است.  باشگاه خبرنگاران

فساد و ناتوانی برخی مسئوالن
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: مدل نئوکالس��یک به همراه فساد و 

ناتوانی برخی مسئوالن، وضعیت اقتصاد را اسف بار کرده است.
احم��د توکل��ی عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت: برخی در کش��ور 
معتقدند که پیش��رفت اقتصاد کشورمان در گرو پیوستن به اقتصاد دنیاست که 

این تفکری کاماًل غلط است و منجر به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها و بحرانی تر 
شدن وضعیت اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش فقر می شود و کشور را با رشد مورد 

نظر خود مواجه نمی کند؛ وقتی این مسائل را در مجمع مطرح می کردم، برخی ناراحت 
می شدند و فکر می کردند به دنبال طوالنی کردن بحث و توجیه آوردن هستم . مسئوالن 
به جای اینکه به موارد کوچک حساسیت داشته باشند و جلوی جرائم کوچک را بگیرند، 
برون��د در مقابل طرح هایی را که در اقتصاد اجرا می ش��ود بگیرند؛ اجرای برخی طرح ها 

ضربه های بزرگی به اقتصاد کشور می زند.  باشگاه خبرنگاران 

عذرخواهی نماینده ارومیه به خاطر حواشی بازی های اخیر فوتبال، 
ارجاع طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین  دادرسی دیوان عدالت 
اداری به کمیس��یون قضایی، تصویب کلیات الیحه اصالح موادی 
از قان��ون اصل ۴۴، اظهارات ۶ نماین��ده درمورد پذیرش خارج از 
ظرفیت دانشجو در دانش��گاه آزاد، ارجاع استفساریه قانون جامع 
مب��ارزه با دخانیات به کمیس��یون، اعالم وصول س��وال از وزرای 
ارتباطات و کش��ور از مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس 

شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس به ریاست علی الریجانی برگزار شد و طرح  
اصالح موادی  از قانون تش��کیالت  و آیین دادرس��ی  دیوان  عدالت  
اداری، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری در مورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد 
اسالمی و طرح یک فوریتی استفساریه تبصره )۱( ماده )۱۳( قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در دس��تور کار نمایندگان 
قرار گرفت. درآغاز این جلس��ه علی الریجانی با تش��کر از مهمان 
ن��وازی کریمانه م��ردم و دولت عراق از زائ��ران اربعین گفت: این 
موضوع نش��ان داد ملت ایران و عراق ی��ک پیوند قلبی عمیق با 
یکدیگر دارند. همین امر باعث شد دسیسه های مختلف معاندین 
در دهه های اخیر بر دش��من دو ملت بس��ته شود. رییس مجلس 
افزود: سخنان رئیس جمهور آمریکا پرده از چهره ضد مردمی این 
رژیم بر می دارد. الزم نیست سایر مقامات آمریکا برای مردم ایران 
دلسوزی کنند بهتر است فکری به حال دهان آقای ترامپ کنند 

که آنگونه سیاست های ضد بشری و استعماری آنها را 
نزد جهانیان آشکار می سازد.

همچنی��ن نماینده م��ردم ارومی��ه در مجلس به 
خاطر حواش��ی ب��ازی اخیر تراکتور - اس��تقالل و 
ماشین س��ازی- پرس��پولیس از ه��واداران فوتبال 

عذرخواهی کرد.
نماینده نوشهر هم از ارسال نامه ی وزیر نیرو به مجلس 

با محتوای امکان ناپذیر بودن انتقال آب دریای خزر به فالت 
مرک��زی خبر داد و گفت که احتمال متنفی ش��دن اس��تیضاح 
وزیر نی��رو وجود دارد. طرح اصالح موادی از قانون تش��کیالت و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رای مجلس شورای اسالمی و 

برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
همچنی��ن نمایندگان مجلس کلیات الیحه اص��الح مواد  ۱، ۷ و 
۳۰ قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی را با 
۱۶۳ رای موافق،۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ 
نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. در ادامه جلس��ه علنی 
شش نماینده مجلس با اش��اره به گزارش کمیسیون آموزش در 
خصوص سنجش و پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه 

آزاد نکاتی را مط��رح و بر ضرورت جلوگیری از تکرار 
مجدد این وقایع تاکید کردند.

نمایندگان در جریان رس��یدگی به الیحه اصالح و 
تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت 
نظام اداری و مقابله با فساد بند )۲( ماده واحده این 
الیح��ه را جهت رفع ایراد ش��ورای نگهبان اصالح و 
نحوه حمایت از افشاکنندگان فساد را مشخص کردند. 
همچنین نمایندگان تقاضای دو فوریت طرح تقلیل مجازات 
حبس تعزیری را بررسی کرده و در نهایت با ۱۸۰ رای موافق، ۱۴ 
رای مخالف و ۴ رای ممتنع با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

استفس��اریه تبصره یک ماده ۱۳ قان��ون جامع مبارزه با دخانیات 
در دس��تور کار جلسه علنی  مجلس قرار گرفت که پس از تذکر 
محمدرض��ا صباغی��ان، نماینده مهریز در خص��وص مغایرت این 
استفس��اریه با اصل )۱۱۰( قانون اساس��ی و تأیید رییس مجلس 
ارجاع این استفس��اریه به کمیسیون به رای مجلس گذاشته شد. 
نهایتا این استفس��اریه و پاس��خ کمیس��یون ب��ا رأی ۱۴۲ نفر از 
نمایندگان به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. علی اصغر یوسف نژاد 
عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی ۳سوال از وزرای کشور 

و ارتباطات اعالم وص��ول کرد. همچنین تعدادی از معلمان حق 
التدریس و نهضت سواد آموزی با تجمع در مقابل مجلس خواستار 
تعیین تکلیف وضعیتشان شدند. جمعی از نیروهای شرکت توزیع 
نی��روی برق تهران بزرگ ه��م با اس��تقرار در راهروهای مجلس 
خواستار  پرداخت قبوض الکترونیکی برق از اپلیکیشن های مجاز 
پرداخت قبوض ش��دند. در جلس��ه علنی عصر امروز محمدجواد 
ظریف در پاس��خ به س��وال محمد جواد ابطحی "مبنی بر این که 
عل��ت اظهارات وزیر خارجه در باب پولش��ویی به میزان ۳۰ هزار 
میلیارد تومان در ایران و انفعال در برابر وقت کش��ی س��ه کشور 
فرانسه، آلمان و انگلیس چیست؟" تاکید کرد که جمهوری اسالمی 
ایران بیشترین تالش برای حرکت غربی ها برای مقابله با پولشویی 

را انجام داده است.
در جریان طرح س��وال محمدجواد ابطح��ی از وزیر امور خارجه، 
ظری��ف پس از طرح اظهارات خ��ود و پیش از پایان صحبت های 
نماینده سوال کننده جلسه علنی مجلس را ترک کرد و گفت که 
باید در جلس��ه شورای عالی امنیت ملی حاضر شود که این امر با 

اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد.
مسعود پزشکیان که اداره جلسه نوبت عصر را برعهده داشت پس 
از اعتراضات برخی نمایندگان به ترک جلسه علنی مجلس از سوی 
ظریف گفت:کاری که آقای ظریف انجام داد اش��تباه بود. این که 
ایشان ۸ دقیقه بیشتر می ماند مشکلی برایش ایجاد نمی کرد و کار 

ایشان قابل قبول نیست.  ایسنا

توصیه الریجانی به مقامات آمریکایی

تعیین نحوه حمایت از افشاکنندگان فساد و ...

به معنای درس�ت النه ی جاسوس�ی 
آمریکا است

حادثه ی تصّرف و تس��خیر سفارت آمریکا یا به معنای 
درست النه ی جاسوسی آمریکا است. بنده در جزئّیات 
وقای��ع آن روز ق��رار داش��تم؛ همان روزه��ا مکّرر به 
النه ی جاسوس��ی رفته ام، آمده ام، نشسته ایم، صحبت 
کرده ای��م، با جوانهایی که آنجا بودن��د، با دیگران، در 
ش��ورای انقالب -که آن وقت ما عضو ش��ورای انقالب 
بودیم- میدانم که چه تحّرکاتی از گوش��ه وکنار انجام 
میگرف��ت ب��رای خنثی ک��ردن این حرک��ت؛ اّما امام 

ایستاد. عزیزان من! قضّیه ی آمریکا این است.
 م��ن دو خط��ا را ام��روز میخواهم تصحی��ح کنم. دو 
اشتباه دارد تزریق میش��ود به افکار عمومی مردم ما. 
عامل این تزری��ق هم در درجه ی اّول خود دس��تگاه 
استکبار و آمریکا هستند، و درجه ی دّوم بعضی آدمها 
در داخ��ل؛ آدمهایی که -من هم��ه را مّتهم نمیکنم- 
بعضی ش��ان وابس��ته ی به تش��کیالت س��رویس های 
جاسوسی یا سیاسی یا مراکز خاّص آمریکایی هستند، 
بعضی ش��ان هم نه، وابس��تگی ندارند؛ ازنفس افتاده ها، 
پشیمان شده ها، بوی لّذت دنیا به مشامشان رسیده ها. 
آنه��ا این فکر را، این دو خط��ا را دارند حواله میدهند 
به اینها، اینها هم در منبرهای مختلف، در جایگاه های 
مختلف، این را توس��عه میدهند و گسترش میدهند؛ 
داخل دانشگاه، بیرون دانشگاه، در مطبوعات و جاهای 
مختل��ف. من این دو خط��ا را امروز میخواهم تصحیح 

کنم.
س��فارش من ب��ه جوانها این اس��ت که با چش��م باز 
ن��گاه کنید، با بصیرت نگاه کنی��د، هر حرفی را از هر 
گوینده ای نپذیرید. مب��دأ حرکت و مبدأ انقالب، امام 
بزرگوار اس��ت، ح��رف او را حّجت بدانی��د؛ نگاه کنید 
ببینید امام چ��ه میگفت. نگویند اگ��ر امام هم امروز 
بود، این جوری عمل میکرد؛ نخیر، این غلط اس��ت؛ ما 
س��الهای متمادی با امام بودیم و ام��ام را بهتر از آنها 
می شناسیم. امام اگر امروز بود، همان فریاد ابراهیمی، 
همان فریاد بت شکن را امروز هم میزد؛ همان فریادی 
که ملّت را بیدار کرد و به انقالب رساند. خب شما که 
میگویی��د مرگ بر آمریکا، ما ه��م که موافقیم، حرفی 

نداریم.
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مخاطب شمایید

ملت ایران بدون امریکا سرپامانده 
است

رئیس اندیشکده یقین با اشاره به اینکه ترامپ نماینده 
سبک زندگی آمریکایی است، گفت: آمریکا علناً اعالم 

می کند که سفارتخانه هایش مرکز براندازی است.
حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین در همایش پایان 
هژمونی آمریکا که در محل النه جاسوسی سابق آمریکا 
برگزار شد، اظهار داشت: امسال چهلمین سالگرد بیرون 
راندن آمریکا را جش��ن می گیریم و ملتی هستیم که 
۴۰سال است بدون کمک، همکاری و پشتیبانی آمریکا 
امورات کشور را اداره کرده و موفق هستیم.وی با بیان 
اینکه آمریکا تاکنون در توطئه ها و دسیس��ه های خود 
برای بران��دازی نظام موفق نبوده اس��ت، تصریح کرد: 
آمریکای��ی ها علن��اً اعالم م��ی کنند که س��فارتخانه 
هایشان در دیگر کشورها، مرکز و نهاد براندازی هستند 
و برای آن سریال هم می سازند؛ اگر این النه جاسوسی 
باقی می ماند ما با اتفاقات عجیب مواجه می ش��دیم؛ 
لذا در صورت باقی ماندن س��فارت ش��ان در ایران، با 
نفوذی ک��ه انجام می دادند ، احتم��ال براندازی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی از سوی آنها زیاد بود. رئیس 
اندیشکده یقین ضمن اشاره به اسنادی که از فتنه ۸۸ 
از س��وی آمریکا بیرون آمده اس��ت، بیان داشت: آنها 
طرحی نوشته بودند که خواستار انجام کودتا در ایران 
بودند و تنها مشکل شان نبود سفارتخانه در ایران بوده 
اس��ت. چرا که در آن صورت می توانستند با نیروهای 
نظامی دست به یکی کرده و کودتا کنند. لذا دست به 

انقالب مخملی زده بودند.
رئیس اندیش��کده یقین تصریح کرد: ۴۱ س��ال است 
مل��ت ایران بدون امریکا س��رپامانده اس��ت، لذا امروز 
که جش��ن مبارزه با اس��تکبار گرفته ای��م از اعتقاد ما 
به توحید سرچش��مه می گیرد چرا که ما برای کسی 
جز خداوند مقام کبریایی قائل نیس��تیم.وی ادامه داد: 
کیسینجر بیش از ۴۰ سال قبل گفته است، کسی که 
انرژی را کنترل کند، کشورها را کنترل می کند و کسی 
که غذا را کنترل کن��د، مردم دنیا راکنترل می کند و 
کس��یکه پول و نقدینگی را کنترل می کند، کل جهان 
را کنترل می کند لذا آمریکایی ها دالرش��ان را مبنای 
اقتصاد جهان گذاش��تند تا سیطره ش��ان را در جهان 
بگس��تراند، اما از اهمیت اینترنت در عصر جدید نمی 

توان غافل شد. 

گزارش

وزیر امور خارجه که برای پاس��خ گویی به سؤال نمایندگان در 
صح��ن علنی مجلس حضور یافته بود، پیش از پایان بررس��ی 

سؤال، مجلس را ترک کرد.
محمدجواد ابطحی نماینده س��وال کنن��ده،  در انتقاد به رفتن 
وزی��ر امور خارجه از صحن علنی مجلس گفت: این اقدام وزیر 

امور خارجه توهین به مجلس و خالف آیین نامه است. 
ابطح��ی با بیان اینک��ه وزیر حق ترک جلس��ه را ندارد گفت: 
اینک��ه آقای ظری��ف یکطرفه حرف بزند و هم��ه را متهم کند 

که نمی شود. 
نماینده مردم خمینی ش��هر در مجل��س  اضافه کرد: وزیر امور 
خارج��ه در مورد انفعال در قب��ال برجام و اظهاراتش در مورد 
پولشویی در ایران حرفی نزد این چه استداللی است که  آقایان 

پول داده اند تا عده ای با FATF مخالفت کنند؟ 
ابطحی در ادامه از مس��عود پزش��کیان که ریاس��ت جلسه را 
برعهده داش��ت خواست تا ادامه بررسی این سوال را به جلسه 

بعدی مجلس موکول کند.
مس��عود پزش��کیان در پاس��خ به س��خنان ابطحی گفت: شما 
حرفت��ان را بزنید در مورد آیین نامه در هیات رئیس��ه صحبت 

خواهیم کرد. 
وی افزود:  جلس��ه بعد که آقای ظریف برای پاس��خ به سوال 
آقای ذوالنور به مجلس آمدند اظهارات شما را هم می شنوند. 

وی ادامه داد: کاری که ظریف انجام داد اشتباه بود. 
پزش��کیان خاطرنشان کرد: اگر آقای ظریف ۸ دقیقه دیگر در 
مجلس می ماند اشکالی پیش نمی آمد لذا اقدام وی قابل قبول 

نیست.
وزیر امور خارجه در پاس��خ به پرسش ابطحی گفت: بیشترین 
تالش برای مقابله با حرکت غربی ها جهت مقابله با پولشویی را 

جمهوری اسالمی و وزارت امور خارجه انجام داده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست علنی مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به سوال محمد جواد ابطحی نماینده 

خمینی ش��هر مبنی بر عل��ت اظهارات وزی��ر خارجه در باب 
پولش��ویی به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران و انفعال 
در برابر وقت کش��ی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس اظهار 
داش��ت: روز گذشته)شنبه( شورای امنیت ملی تصمیم گرفت 
که جلس��ه خود را امروز)یکشنبه( س��اعت ۱۵ برگزار کند، از 
هیئت رئیس��ه مجلس درخواست کردم که طرح سوال از بنده 
را عقب انداخته تا س��ر فرصت ج��واب دهم که با آن مخالفت 

شد.
وی افزود: امروز برای هش��تمین بار در طول س��ه ماه گذشته 
برای پاس��خ به سوال در صحن مجلس حاضر شده و به جلسه 

شورای امنیت نرفتم.
وزی��ر ام��ور خارجه ب��ر همین اس��اس اضافه کرد: بیش��ترین 
تالش برای مقابله با حرکت غربی ها جهت مقابله با پولش��ویی 
را جمه��وری اس��المی و وزارت خارجه انجام داده اس��ت بعد 
از آخرین اق��دام گروه ویژه مال��ی )FATF( علیه ایران بنده 

تندترین دفاع را از موضع جمهوری اسالمی کردم.
وی ادامه داد: وظیفه من دفاع و حمایت از جمهوری اس��المی 
اس��ت و شاید مقداری عقل داشته باشم که در خارج از کشور 

صبحتی نکنم که به خاطر آن صحبت بخواهم دفاع کنم.
ظریف اظهار داش��ت: بنده مسئول سیاست خارجی جمهوری 
اس��المی ایران هس��تم و سیاس��ت ما در مقابل گروه ۱+۴ در 
هیئت نظارت هس��ته ای تصویب می ش��ود و بن��ده موظف به 
اجرای آن هس��تم و جمهوری اس��المی به هیچ وجه انفعال در 

برابر غرب و اروپایی ها ندارد.

ظری��ف تاکید کرد: اتهامات��ی که به جمهوری اس��المی وارد 
می کنند این است که به این کنوانسیون ها نمی پیوندد چراکه 
نمی خواهد با تروریس��م و پولشویی مقابله کند ولی آنچه من 
ع��رض کردم این بود که گروه های فش��اری هس��تند که آنها 

منافع مالی شخصی دارند.
وی افزود:حاال شما می توانید در تلویزیون ببینید که در دادگاه 

سلطان سکه درخصوص روش های پولشویی چه گفتند.
وی گف��ت: دامن نظام جمهوری اس��المی از این حرف ها مبرا 
است، آنچه بنده عرض کردم در جهت حرف هایی است که در 
خارج از کش��ور در حمایت از جمهوری اسالمی زده می شوند 
و آن این اس��ت که منافعی که باعث می شود با این حرکت ها 
مخالفت باش��د، منافع دارنده پول هستند و مواردی هست که 
هزار-هزار میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه 
و ارز رد و بدل می شود و امروز در دادگاه های جرایم اقتصادی 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: کس��انی که این حرف های بنده 
را ک��ه حمای��ت از نظام جمهوری اس��المی اس��ت، تبدیل به 
حمایت از مخالفت با نظام می کنند، باید پاس��خ دهند که چرا 

حرف هایی برخالف امنیت ملی می زنند. 
ظری��ف در بخش دیگری از س��خنانش گفت: بن��ده قبال هم 
س��خنرانی ک��رده و گفته ام که آمریکا در دنی��ا علم مذاکره را 
به دس��ت گرفته است. چنین کش��وری که قانون شکن است و 
باید چهره نفاق آلودش برای همه مش��خص شود، دارای چنین 
مش��خصه ای اس��ت. وی افزود: ما نباید اجازه دهیم که آمریکا 

ادعا کند ما آماده مذاکره بی قید و ش��رط با آنها هستیم و این 
گونه بگوید که ایران اهل مذاکره نیست.

وزیر ام��ور خارجه ادامه داد: بنده باز ه��م می گویم که منافع 
شدیدی در کش��ور برای جلوگیری از مقابله ایران با پولشویی 

وجود دارد. ما اصال کاری به خارجی ها نداریم.
وی افزود: بحث اصلی ما مقابله جمهوری اسالمی با پولشویی 

است و این در واقع چیزی است که رهبری فرمودند.
ظریف خاطرنش��ان کرد: مشخص است که خطاب رهبری چه 
افرادی هستند. اگر می خواهید به صداها و صحبت های بیگانه 
توجه کنید ببینید از من نقل می کنند یا از آقای شریعتمداری 
)حس��ین شریعتمداری( که به بنده حمله کرده بود. ببینید از 

چه کسی نقل کرده و برای چه کسی جشن گرفته اند.
وی با طرح این س��وال که آیا برای حرف من بوده که گفته ام 
نظام جمهوری اسالمی حامی تروریست نیست، بلکه گروه های 
فش��اری هستند که از پولش��ویی منفعت می برند. آنها هزاران 
میلی��ارد تومان از بحث پولش��ویی نفع می برند که در غیر این 
صورت نیاز نبود قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه آیین نامه برای 

بحث مقابله پولشویی به تصویب برسانند.
ظریف گفت: دو هفته گذش��ته دولت و قوه قضائیه ۶۰ درصد 
آیین نامه تصویب کرد؛ بنابراین اگر پولش��ویی در ایران وجود 
ندارد و گروه های فاس��د پولشویی نمی کنند پس سلطان سکه 

را به چه جرمی اعدام کردند؟
وزی��ر امور خارجه در پایان گف��ت: در دوره قبلی که ناگزیر به 
مذاکره با آمریکا شدیم به دلیل عالقه ما به مذاکره با آمریکا و 
اعتماد به آن نبود. اگر ما به آمریکا اعتماد داشتیم ۱۵۰ صفحه 
توافق نمی نوشتیم و در دو خط توافق را تمام می کردیم. عین 
همان کاری که با کره ش��مالی کردند. ما اگر به آمریکا اعتماد 
داش��تیم ش��روع بند ۳۶ برجام این جمله نب��ود که اگر ایران 
معتقد باش��د که آمریکا و طرف های دیگر برجام تعهدات خود 

را اجرا نکردند. فارس

جمهوری اسالمی مدعی حقوق انسان است
رئیس قوه قضائیه:

دفاع ظریف از اظهاراتش درباره پولشویی
وزیر خارجه پیش از پایان بررسی سؤال مجلس را ترک کرد


