
سردار پاکپور درپی حمالت نیروی زمینی 
سپاه به حومه کرکوک:
 عملیات در اقلیم

تا رفع تهدید ادامه دارد
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی عصر 
دیروز دور جدید حمالت خود به اقلیم کردستان عراق را 
آغاز کرد. به گزارش ایلنا، سردار محمد پاکپور، فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه با تاکید بر اینکه عملیات نیروی 
زمینی سپاه علیه گروهک های تروریستی تجزیه طلب 
ضدایرانی در اقلیم شمال عراق، تا رفع تهدید و خلع سالح 
تروریست ها ادامه دارد، از مردم منطقه درخواست کرد 
اطراف مقرها و مراکز استقرار تروریست ها را تخلیه کنند.

    
اعالم آغاز غنی سازی اورانیوم 

۶۰ درصد در فردو و تشکیک آمریکا
سازمان انرژی اتمی در واکنش به قطعنامه شورای 
حکام اقدام به تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد در سایت 
فردو کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری 
رسید. به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، وزیر خارجه 
آمریکا در واکنش به این خبر، ادعــا کرد که نمی توان 
گزارش ها درخصوص غنی سازی اورانیوم ۶۰ درصدی 
توسط ایران در سایت فوردو را تایید کرد. آنتونی بلینکن 
همچنین گفت که ایران تالش می کند که مسائلی را 
وارد )مذاکرات( کند که ارتباطی با تالش ها برای احیای 

برجام ندارد.
    

احضار مجدد کاردار ایران 
از سوی استرالیا

وزیر امور خارجه استرالیا   اعالم کرد که کاردار ایران 
به دلیل آن چه »نقض حقوق بشر« در ایران خواند، به 

وزارت امور خارجه استرالیا احضار شده است.
 به گزارش ایسنا، پنی ونگ، در صفحه توئیترش با 
حمایت از معترضین،  نوشت: »ما به همکاری با شرکای 
بین المللی مان و در داخل دولــت ادامه خواهیم داد تا 
فشــار بر ایران را به خاطر نقض حقوق بشر از سوی آن 

افزایش دهیم.«
    

نماینده مجلس: 
برخی وزرا، استانداران و معاونان 

باید تغییر کنند
نماینده اهواز در مجلس گفت: بعضی استانداران به 
شدت ضعیف هستند، بعضی وزرا باید جای خود را به 
افراد قوی تری بدهند و برخی معاونین وزرا نیاز اســت 

که تغییر کنند. 
به گــزارش ایلنــا، مجتبی یوســفی درخصوص 
»ضعف های موجود در کابینــه دولت و عدم توفیق در 
عملکرد برخی وزرا که به نظر می رســد نه از دولت و نه 
از مجلس عزمی برای ترمیم کابینه برای پوشــش این 
ناکارآمدی ملموس، مشاهد نمی شود«، افزود: نه دولت 
و نه مجلس هیچ کسی مدعی نیست که صفر و صدی 
نگاه کنیم، یعنی یک باره بگوییــم یک دولت مطلق 
خوب یا یک دولت مطلق بد است. روند کلی دولت باید 

مثبت باشد.
    

رئیس سازمان صداوسیما خبر داد:
تعهدگیری از سلبریتی ها 

در قالب های حقوقی و تعاملی
 رئیس سازمان صدا و سیما گفت:  تاکنون در رسانه 
ملی تعهدگیری از سلبریتی ها و تعهدپذیری آنها کمرنگ 
بوده است و در تالشیم هم در قالب های حقوقی و هم در 
قالب تعاملی که با چهره ها داریم، تمهیداتی فراهم کنیم 
که یک فرد چهره به لحاظ اخالقی و حرفه ای به رسانه ای 

که او را به شهرت رسانده )صدا و سیما( متعهد باشد.
پیمان جبلی در گفت وگو با شــفقنا افزود: نباید به 
تعداد محدوی از چهره ها وابسته باشیم به طوری که این 
افراد خاص گمان کنند الی االبد در صدا و سیما حضور 

خواهند داشت. 
    

عسگرپور:
خانه سینما به دنبال پیگیری آرام 

وضعیت بازداشتی هاست
رئیس هیأت مدیره خانه سینما درباره پیگیری های 
خانه سینما برای رفع مشکالت هنرمندان و سینماگران 
کشور در پی اعتراضات اخیر،  گفت: خانه سینما در دو ماه 
اخیر سعی کرد سیر پیگیری آرام و منطقی خود را داشته 
باشد، با نهادهای ذیربط گفت وگو کند تا بخشی از این 

مشکالت حل شود.
محمدمهدی عســگرپور در گفت وگو با ایســنا، 
افزود: ما در این مدت بر اســاس تعداد بازداشــتی ها و 
ممنوعیت هایی که اعالم شــده بود و هر کدام شرایط 
متفاوتی هم دارند جلســه های مختلفی با نهادهای 
امنیتی و دادستانی داشتیم. بعضی از همکاران احضار 
شده اند، بعضی بازداشــت و بعضی هم پاسپورت شان 
گرفته شده است. پاسپورت برخی گرفته شده اما هیچ 
حکمی برایشان وجود ندارد. برخی هم در زندان هستند 

که علت آن قابل بررسی است. 

t oseei r ani . i r
سياست2

ســخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین 
وضعیت صدور کیفرخواســت های صادره برای 
وقایع اخیر گفت: تاکنون در شــهر تهران ۱۱۱۸ 

کیفرخواست صادر شده است.
به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی در نشست 
خبری دیــروز درباره اینکــه آرای صــادره در 
دادگاه های بدوی با سرعت صورت گرفته و ممکن 
است کیفیت کافی نداشته باشد، افزود: قضات در 
صدور آرا و اتخــاذ تصمیمات قانونی به هیچ وجه 
گرفتار حرف ها و شــرایط و هیجانات نمی شوند 
و بر اســاس مقررات قانونی تکالیف خود را انجام 
می دهنــد در برخی موارد قاضــی نمی تواند در 
صدور رأی تعلل کند مگر در برخی شرایط خاص از 
جمله اصالح ذات البین، گاهی هم برای رسیدن به 
واقعیت، باید موارد مختلفی مورد توجه قرار گیرد 

که این نیاز به صرف وقت بیشتری دارد.
وی افزود: تمام تالش ما این اســت که بدون 
در نظر گرفتن مطالباتی که برخی برای سرعت 
بخشی و برخی برای تأخیر در رسیدگی داشتند، 

قانون را مبنا قرار داده و با دقت متضمن ســرعت 
اقدام می کنیم. سخنگوی قوه قضاییه همچنین 
با اشاره به بازداشت برخی چهره های سرشناس 
هنــری در روزهای اخیر گفت که »اگر ســخن 
غیرمستند و کذب بگویند، مورد برخورد قضایی  

قرار می گیرند«.

تحقیق از ۴۲ متهم در حادثه اوین
ســخنگوی قوه قضاییه همچنیــن در این 
نشست، آخرین وضعیت رســیدگی به پرونده 
حادثه آتش ســوزی در زندان اوین را نیز تشریح 

کرد.
ستایشــی بیان کرد: در حــال تحقیقات از 
۴۲ متهم هستیم و با توجه به شلوغی و ترافیک 
رسیدگی در آن مجموعه این پرونده با جدیت در 
حال رسیدگی است و واجد محرمانگی است. پس 

از مشخص شدن ابعاد اطالع رسانی خواهیم کرد.
بساط این شرارت به زودی جمع خواهد شد

وی تاکید کرد: بساط این شــرارت به زودی 

جمع خواهد شــد. به روشنی مبرهن است ایران 
فردا از دید تروریست ها چگونه است! ایران سیاه، 
تلخ، پر از آشوب مانند برخی از کشورها است که 
 با هوشیاری مســئوالن و مردم این خیال ابطال 

خواهد شد.
ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه از خون این 
عزیزان نخواهد گذشــت و نمی گذارد خون این 

عزیران پایمال شود.

 بازداشت ۴۰ نفر از اتباع خارجی دخیل 
در وقایع اخیر

وی درباره برخــورد قوه قضاییــه با عناصر 
خارجی بازداشت شده در وقایع اخیر گفت: آنچه 
در حوزه اتباع فرانســوی مطرح بود این بود که 
قباًل دو نفر در اردیبهشت ماه به اتهام جاسوسی 
و اقدام علیه امنیت بازداشت شــدند که پرونده 
در مرحله تصمیم است. نسبت به اتباع بیگانه در 
کشورهای مختلف تاکنون ۴۰ نفر از اتباع خارجی 
در اغتشاشات اخیر دخیل بودند و برخی از آنها کف 

میدان بودند که بازداشت شدند.
ستایشی در خصوص کشــورهای این اتباع 
گفت: متأسفانه اسامی کشــورهایی که مدعی 
حقوق بشر بودند هم در این لیست دیده می شود 
و بعضاً این افراد در کف خیابان حضور داشتند که 

بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه تحقیقات واجد محرمانگی 
است، گفت: مستحضر باشــید افراد بازداشتی 

مطابق قوانین ایران بازداشت هستند.

ماموری مرتکب خطا شود 
مورد مسامحه قرار نخواهد گرفت

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اگر ماموری 
مرتکب خطایی شده باشــد، صدمه ای زده باشد 
خسارتی وارد کرده باشد؛ بارها گفته ایم دستگاه 
قضایی ملجأ و پناه  مردم است. اگر کسی شکایت 
دارد ابراز کند و قوه قضائیه بــا بی طرفی کامل و 
تمسک به مقررات و موازین شــرعی آن را مورد 

رسیدگی و اتخاد تصمیم قرار می دهد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه 
درباره پرونده الهام افکاری

سخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به سئوالی 
درباره پرونده الهام افکاری )خواهر نوید افکاری(، 

گفت: این فرد از نام برادر خود اســتفاده کرد و به 
تحریک عده ای از افراد مستعد و همراهی با آنان، 

در تجمعات دست داشته است.
وی افزود: عالوه بر اینها، وی قصد خروج از کشور 
را هم داشــت که با حکم جلب و پس از تشریفات 
قانونی که برای او صادر شد، هنگام خروج از کشور 

در یک موقعیت بازداشت شد.
ستایشــی اظهارداشــت: اجتماع و تبانی به 
قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی با 
فراخوان های معاندین نظام، اتهام این فرد است 
که به او تفهیم شده و براســاس آن قرار بازداشت 
موقت برای وی صادر شده است و اکنون در زندان 

به سر می برد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مشارالیه ارتباط 
گسترده با عناصر فعال رسانه ای و شاخص برانداز 
در داخل و خارج از کشور داشته است و در این زمینه 

ادله دقیق وجود دارد.
وی ادامــه داد:  نامبرده در تعامل با شــبکه 
تروریستی ایران اینترنشنال اقدام به انتشار اخبار 
کذب نمود و در آشوب های اخیر استان فارس هم 
نقش آفرینی فعال داشته اســت و همین قبیل 
اقدامات موجب می شود که داعش جرات را پیدا 
کند که حوادث تلخی مانند حادثه تروریســتی 
شــاهچراغ را رقم بزند و امنیت مردم تحت تاثیر 

قرار گیرد.

آزادی ۱۰۰ نفر از بازداشت شدگان 
حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان

ســخنگوی قوه قضاییه در خصوص حوادث 
خاش و زاهدان و پرونده های تشکیل شده و اینکه 
آیا اطالع رسانی این موضوع هم مثل دادگاه های 
اخیر خواهد بود یا خیر؟ گفت: نماینده رهبر معظم 
انقالب،  موفق ارزیابی شد و اثرگذار بود که برای 
بررسی اوضاع و احوال منطقه مورد بحث و تدقیق 
در مسائل منطقه و دیدار چهره به چهره با خانواده 
شهدا و جانباختگان اخیر و شنیدن دغدغه های 

آنان صورت گرفت.
وی اظهارداشت: این سفر با استقبال گسترده 
مردم منطقه و سران طوایف و علما مواجه شد و با 
تاسی به این توجه، براساس مصوبات سفر نماینده 
رهبر معظم انقالب و مصوبات شورای تأمین استان 
سیستان و بلوچستان و با تأکیدهای مستمر رئیس 
قوه قضاییه که نسبت به تعیین تکلیف قانونی و 

عاجل پرونده ها داشتند، اقداماتی صورت گرفته 
است.

۴۲ نفــر از متهمان در اســتان سیســتان و 
بلوچستان با توجه به اظهار پشیمانی، آزاد شدند و 
قرار بود سایر افراد هم تعیین تکلیف شوند که امروز 

محقق شد و ۱۰۰ نفر دیگر هم آزاد شدند
وی ادامــه داد: ۴۲ نفر از متهمان در اســتان 
سیستان و بلوچستان با توجه به اظهار پشیمانی، 
آزاد شدند و قرار بود سایر افراد هم تعیین تکلیف 
شوند که امروز محقق شــد و ۱۰۰ نفر دیگر هم 

آزاد شدند.
ستایشی اضافه کرد: آزادی برخی از متهمان 
داللت بر اینکه پرونده بسته شــده و تمام است؛ 
نیست بلکه برخی  افراد با قرار تأمین صادره آزاد 
شدند و این افراد باید نشان دهند که از اعمال خود 
و اقداماتی که مرتکب شدند به خصوص حضور در 

اغتشاشات، پشیمان هستند.
ستایشی تصریح کرد: مطالبه عموم برخورد 
قاطع با متهمان و مجرمان اســت و همه در برابر 

قانون یکسان هستند.
وی ادامه داد: نسبت به مسائلی که آنجا مطرح 
شده و اینکه ممکن است کسی از مأموران خسارتی 
وارد کرده باشد، نیز باید گفت که دستگاه قضایی 
ملجا آسیب دیدگان است و نسبت به تخلفات و 
جرایم اعالمی در سازمان قضائی نیروهای مسلح 

استان پرونده تشکیل شده است.

نیازمند اقدامات بسیج 
برای گره گشایی مشکالت کشور هستیم

سخنگوی قوه قضاییه با اشــاره به ششم آذر، 
سالروز تشکیل ارتش بیست میلیونی، افزود: در 
آستانه فرارسیدن هفته بسیج قرار داریم که این 

ایام را گرامی می داریم.
وی ادامه داد: نهال نوپایی کــه امام راحل در 
آغازین روزهای پیروزی انقالب بنا نهاد امروز تبدیل 
به شجره مبارکه ای شده است که حافظ استقالل، 
ایمان، امنیت عمومی ایران اسالمی است و هر روز 

کارآمدی و نیازمندی به بسیج بیشتر خواهد شد.
ستایشی گفت: بسیج نه تنها در بعد امنیتی و 
دفاعی بلکه در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و علمی امتحان خود را پس داده است 
و همواره نیازمند اقدامات آن برای گره گشــایی 

مشکالت کشور هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛

صدور ۱۱۱۸ کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات در تهران
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روی موج کوتاه

رئیس پارلمان اروپا با اشاره به ناآرامی های اخیر ایران، اعالم 
کرد که این نهاد تا اطالع ثانوی با تهران قطع رابطه می کند. 

به گزارش ایلنا، »روبرتا متسوال« در پیامی توئیتری نوشت 

که در واکنش به تحریم نمایندگان پارلمان اروپا، تا اطالع ثانوی 
با مقام های ایران قطع رابطه می کنیــم. وی با  تاکید بر اینکه 
اتحادیه اروپا به معترضان ایرانی پشت نخواهد کرد؛ خطاب به 

معترضان گفت: »ما با شماییم و با شما خواهیم ماند.«
ایران در تاریخ ۲۸ اکتبر اعالم کرده بود که ۱۲ نفر، از جمله 
چهار نماینده پارلمان اروپا را به دلیــل حمایت از گروه های 

تروریستی و خشونت، تحریم می کند.

اقدام پارلمان اروپا فرار رو به جلو است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در واکنش به قطع ارتباط و گفت وگوهای مستقیم میان پارلمان 
اروپا و جمهوری اســالمی ایران، گفت: اقدام پارلمان اروپا در 

تعلیق تماس مستقیم با مجلس فرار رو به جلو است. ابوالفضل 
عمویی در گفت وگو با ایسنا افزود: در دو سال گذشته تماس 
مســتقیمی بین مجلس ایران و پارلمان اروپا وجود نداشته 
است. وی ادامه داد: آن ها سال گذشته درخواستی برای بازدید 
از ایران داشــتند اما به دلیل صدور قطعنامه هایی که جنبه 
مداخله گرایانه داشــت و بر اساس اطالعات فیک نیوز نوشته 
شده بود، برای انجام سفر با مالحظه برخورد شد و مورد موافقت 

قرار نگرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشــان کرد: موضع اخیر پارلمان اروپا و 
رئیس آن تحت تاثیر گروه های مخالف ایران و ضدایرانی ها مطرح 
شده است. تاثیرپذیری پارلمان اروپا از این گروه های معارض، 
آن ها را به دامن تحلیل غلط و براساس اطالعات غلط می کشاند 
پس اصال جایی برای تعامل با افرادی وجود ندارد که مبتنی بر 

این اخبار غلط تصمیم گرفته و قطعنامه صادر می کنند.
عمویی با یادآوری اینکه »قطعنامه های پارلمان اروپا الزام 
قانونی ندارد«،  افزود: پارلمان اروپا در تعیین سیاست خارجی 

کشورهای اروپایی اثربخشــی مهمی ندارد لذا بیش از اینکه 
تاثیر واقعی برای این ماجرا دیده باشیم آن را نواختن بر طبق 

توخالی می دانیم.

از نظر حیثیتی برای ایران بد است
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز در 
این خصوص گفت: این تصمیم از نظــر اقتصادی برای ایران 

بی تاثیر، اما »از حیث آبرویی« بد است.
هادی بیگی نژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام پارلمان 
اروپا مبنی بر قطع ارتباطات و گفتگوهای مستقیم میان این نهاد 
اروپایی و ایران بیان کرد: اروپا مدت هاست که رابطه خوبی با 
ایران ندارد، اینکه حاال پارلمان اروپا رابطه خود را با ایران قطع 
کرده است خیلی نمی تواند برای ایران اثرگذار باشد. غربی ها تا 
به امروز هر تحریمی که می توانستند علیه جمهوری اسالمی 
ایران اعمال کرده اند و از حدود سال ۸۹ اعالم کردند که دیگر از 

ایران نفت نمی خرند.
او خواهان ورود مقامات به این موضوع شد.

نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند؛

قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران

خبر

دیروز در کشاکش اعتراضات دانشجویی این روزها و در میانة 
التهاب و تنش در غرب کشور، خبر رسید که جمعی از »نمایندگان 
مجلس و کارشناسان« طرحی برای ممنوع  الخروجی و مجازات 
دانشجویان معترض تهیه کرده  و در حال جمع آوری امضا برای 

بررسی آن هستند.
طبق این طرح، دانشــجویان در صورت »هنجارشکنی«، 
»ایجاد آشــوب«، »تخریب امــوال«، »فحاشــی و توهین به 
مقدسات« به مدت ۱۰ ســال ممنوع الخروج می شوند و ضمن 

دریافت احکام انضباطی، باید کل هزینــه تحصیل در مقطع 
مربوطه را شخصا پرداخت کنند.

در این طرح پیش بینی شــده در صورتی که دانشجویان از 
اقدامات هنجارشکانه ابراز پشیمانی کنند، مجازات های فوق 
تخفیف خواهد یافت و یا در صورت رفع نیاز کشور و خدمت رسانی 

مجازات آنها بخشیده خواهد شد.

 طراح طرح ممنوع الخروجی دانشجویان 
کدام نماینده است؟ 

بررســی های ایلنا نشــان می دهد که طراح این طرح علی 
خضریان است و هنوز هیچ نماینده ای آن را امضا نکرده و عمال 

حتی در مرحله بررسی نیز قرار ندارد.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش ضمن 
مخالفت خود و کمیسیون متبوعش با هرگونه طرحی در خصوص 
ممنوع الخروج کردن دانشــجویان در وقایع اخیر گفت: هیچ 
طرحی در این خصوص در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش 
مجلس قرار ندارد. گویا در قالب پیش طرح در سامانه قانونگذاری 

نمایندگان پیش نویس طرحی بارگذاری شــده حتی هنوز به 
مرحله جمع آوری امضا از سوی نمایندگان نیز نرسیده است.

عضو کمیســیون آموزش مجلــس نیز با تأیید ســخنان 
منادی سفیدان، گفت: تدوین طرحی درباره ممنوع الخروجی 
دانشــجویان صحت ندارد و اصال چنین طرحی در دستور کار 

کمیسیون آموزش مجلس نیست.
شــیوا قاســمی پور افزود: موضوع ممنوع الخــروج کردن 
دانشجویان نه در دســتور کار کمیســیون آموزش  است و نه 
کمیسیون با آن موافق است، کمیسیون آموزش این موضوع را 

قبول ندارد.

 طرح ممنوع الخروجی در فضای کنونی جامعه 
»بی سلیقگی«  است

همچنین عضو کمیسیون آموزش مجلس در رابطه با مطرح 
شدن تهیه طرحی با هدف تشدید مجازات ها برای دانشجویان 
از جمله ممنوع الخروجی ۱۰ ســاله گفت: من چنین طرحی 
را ندیده ام، معموال طرح برای امضا باید روی ســامانه بارگذاری 

شود، بعد به کمیسیون بیاید و من چنین طرحی در مسیر طی 
این مراحل ندیده ام. مهرداد ویس کرمی در گفت وگو با ایلنا افزود: 
بعید می دانم که مطرح باشــد و اگر هم باشد به نظرم در فضای 

کنونی مطرح کردن برخی موضوعات بی سلیقگی است.
نماینده مردم خرم آباد درخصوص مطرح شدن طرح در زمان 
حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه اظهار داشت: اگر طرح 
در سامانه بارگزاری شود، نمایندگان قادر خواهند بود از طریق 
تبلت آن را امضا کنند و امضا به صورت دستی نیست اما من چنین 

طرحی را ندیده ام.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص 
تحلیل چنین موضوعاتی در شرایط کنونی جامعه، اظهار داشت: 
به نظر من قوانین و مقررات موجود در دانشگاه ها گویاست و کفایت 
می کند، به هر حال دانشگاه ضوابط و هدفگذاری خودش را دارد، 
قشر فرهیخته ما در دانشگاه ها هستند. همین مقررات و قوانینی 
که اکنون در بحث مباحث انضباطی دانشگاه ها وجود دارد، کفایت 
می کند. سال های سال دانشــگاه های ما با همین قوانین اداره 
شده اند و مشکل خاصی هم پیش نیامده است. لذا اینطور نیست 

که احساس کنیم باید قوانین تشدید شود.
ویس کرمی تأکید کرد: بعید می دانم چنین مساله ای مطرح 
باشد اما اگر جدی شود، علی القاعده باید به کمیسیون آموزش 
بیاید اما تاکنون چنین چیزی را ندیدم، طرح باید به هیات رئیسه 

برود و ارجاع شود به کمیسیون در واقع به این آسانی نیست.

نمایندگان ابراز بی اطالعی می کنند؛ 

طرح  ممنوع الخروجی دانشجویان باالخره در مجلس مطرح شد یا خیر؟

گزارش


