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سهشنبه  27فروردین 1398

خبر
با تصویب مجلس
کاندیداها باید از یک حوزه انتخابیه فرعی
ثبت نام کنند
ایسنا| نمایندگان مجلس در مصوبهای تاکید کردند که
بایــد هر یک از داوطلبان نمایندگــی مجلس از یک حوزه
انتخابیه فرعی ثبت نام کنند.
نمایندگان مجلس در جلســه علنی دیروز دوشنبه ماده
 ۱۳طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب
کردند .بر این اساس یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲۸
مکرر به قانون الحاق میشود.
ماده  ۲۸مکرر – هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس
شورای اسالمی باید منحصرا ً از یک حوزهی انتخابیه فرعی
ثبت نام کنند .ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی
موجب ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی میشود.
تبصره  – ۱هر داوطلــب نمایندگی باید خود یا یکی از
والدینش متولد محــدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی
محل ثبت نام باشــد .یا سابقه حداقل  ۷سال سکونت غیر
مستمر یا سابقه حداقل  ۵سال سکونت مستمر متصل به
زمان ثبت نام در آن محدوده یا ســابقه نمایندگی مجلس
شورای اسالمی در آن حوزه را داشته باشد.
تبصره  -۲تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر
حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی
مصوب  ۸۲ /۱۰ / ۲۴باید با رعایت شــروط تبصره یک این
ماده انجام گیرد.
تبصره  ۳در صورت انتزاع و الحاق بخشی از یک شهرستان
به شهرستان دیگر محدوده حوزه انتخابیه فرعی جدیدترین
مصوبه دولت در تقسیمات کشوری میباشد.
القدسالعربی:
حکم اعدام دو شهروند ایرانی در کویت
صادر شد
ایسنا ـ دادگاه تجدید نظر کویت حکم اعدام دو شهروند
ایرانی به اتهام قتل ســه نفر از جمله یک شیخ سالمند از
خانواده خاندان حاکم کویت را صادر کرده است.
برخی منافع گفته اند که این حکم نهایی شده است و برای
اجرا تنها نیاز به دستور امیر کویت دارد.
بر اســاس این گزارش ،در نوامبر  ۲۰۱۶جســد سه نفر
از جمله یک شــیخ از خانواده حاکم ،یک پیرمرد  ۷۰ساله
کویتی و یک خدمتکار زن اندونزیایی در منطقه سلوی واقع
در استان حولی یافت شده بود.
در می  ۲۰۱۷دادگاه جنایــی کویت حکم اعدام این دو
شهروند ایرانی را صادر کرد ،همچنین این دادگاه  ۲شهروند
کویتی را نیز به اتهام ارائه اسلحه برای مجرمان به پرداخت
جریمه نقدی به مبلغ  ۲۰۰دینار کویت محکوم کرده است.
دادگاه تجدید نظر کویت نیز این حکم را تأیید کرده است.
وزارت کشور کویت در نوامبر  ۲۰۱۶از دستگیری  ۲تبعه
ایرانی در رابطه با این حادثه خبر داد .نام متهم اول « محمد
عبدالرضا نواصری» متولد  ۱۹۷۶که به عنوان آشپز در منزل
مقتول مشــغول به کار بوده اســت و نام متهم دوم « علی
محمد آلبوغبیش» متولد  ۱۹۸۵است.
در این گزارش آمده است :متهم اول دست و پای مقتولین
را بســته و با دوســتش (متهم دوم) تماس گرفته است تا
برنامهای را که از پیش طراحی کرده بودند پیاده کنند .متهم
دوم به وسیله سالح گرم این جنایت را مرتکب شده است و
هدف آنها سرقت  ۲۷۶هزار دینار کویتی معادل با  ۸۸۳هزار
دالر بوده است.
کمکرسانی ن َُجباء به سیلزدگان اهواز
وحمیدیه
کاروان مقاومت اسالمی ن َُجباء در اولین روز فعالیت خود،
اقدام به ارائه خدمات عمرانی و توزیع هدایای مواد غذایی در
بین روستاییان سیلزده حومه اهواز و حمیدیه کردند.
به گزارش ایسنا ،کاروان جنبش مقاومت اسالمی ن َُجباء که
برای کمکرسانی به مردم سیلزده خوزستان و لرستان به
ایران اعزام شدهاند؛ دیروز یکشنبه در دو مرحله صبح و بعد از
ظهر به کمک سیلزدگان شهرستان اهواز شتافته و عالوه بر
عملیات عمرانی ،در چند روستا اقالم غذایی مورد نیاز مردم
را توزیع کردند.
در همین راســتا رزمندگان ن َُجباء بــا حضور در منطقه
«الغدیر» واقع در محدوده شــمالغربی اهواز در حاشــیه
جــاده اهــواز – اندیمشــک ،اقــدام به ایجاد ســیلبند
کــرده تا مانــع از طغیان آب و نفوذ آن به شــهر شــوند.
در این عملیات عمرانی ،جمعی از فرماندهان ،مدیران دفاتر
استانی ،اعضای ارشــد این جنبش و در رأس آنها «حاج
نصر الشمری» رئیس شورای اجرایی و معاون دبیرکل ن َُجباء
مشارکتداشتند.
مقاومت اسالمی ن َُجباء همچنین نیروهای داوطلب خود
را در قالب ســه گروه جهادی به مناطق مختلف شهر اهواز
و حمیدیــه اعزام کرد تا کمکهای جمعآوری شــده را به
دست مردم ســیلزده برساند .روستای «حالف» در حومه
شهر حمیدیه و منطقه «ملیحان» در  ٢٠کیلومتری اهواز
از جمله نقاطی بودند که به همت مجاهدان عراقی عملیات
کمکرسانی به آنها صورت پذیرفت.
گفتنی است کاروان جنبش ن َُجباء که شامل صد خودروی
سبک و سنگین از شنبه گذشــته وارد ایران اسالمی شده
اســت؛ حامل کمکهای انساندوســتانه ملــت عراق به
شهروندان سیلزده ایرانی میباشد.
دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل
با ظریف
ایسنا| خانــم جنین هینس پالسخارت ،نماینده جدید
دبیرکل ســازمان ملل در امــور عراق دیروز دوشــنبه با
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتوگو
کرد.
در این دیدار ،اوضاع و تحوالت میدانی عراق ،بویژه وضعیت
گروههای تروریستی از جمله داعش ،موضع خصمانه اخیر
آمریکا علیه سپاه پاسداران و فعالیت تحریک آمیز و نفرت
پراکنی برخی از کشــورهای منطقه علیه ایران مورد تبادل
نظر و گفتوگوی طرفین قرار گرفت.
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حساسیتها از«حشدالشعبی» تا «جمعیت امام علی(ع)»

همدلی| گروه سیاسی ـ مرسوم اســت که پس از رخداد
بالیای طبیعی در هر کشــوری ،سایر کشورها اعم از آنهایی که
روابط نزدیک با کشــور بالدیده دارند یا ندارند ،تحت عنوانهای
گوناگون به کمک آســیبدیدگان میشــتابند .در کشورهای
توسعه یافته این کمکها بیشتر از سوی سازمانهای مردمنهاد
و «ســمن»ها صورت میگیرد و متعاقــب آن ،دولتها نیز در
پوشش سازمانهایی مانند صلیب سرخ و هالل احمر ،کمکهای
کاالیی یا امدادرســانی را انجام میدهند .این سازمانها عموما و
بهصورت تخصصی شناســههای امدادرسانی و البته غیرنظامی
دارند .هرچند طبیعی اســت که امکانات لجســتیکی نیروهای
نظامی مانند هلیکوپتر ،هواپیما ،نفربــر و نیروهای دوره دیده
نظامی نیز نقش بهســزایی در امداد رسانی دارند که البته بازهم
عموما توسط نیروهای نظامی کشور خسارت دیده تامین میشود.
با این تفاسیر حضور نیروهای شبه نظامی «حشدالشعبی» عراق
در ایران واکنشها ،گمانهزنیها و پرسشهای بسیاری را در سطح
جامعه مطرح کرده که حضور این گروه ،اساســا چه پیامدهای
مفیدی برای سیلزدگان استان خوزستان دارد؟
در همین خصوص« ،ابومهدی المهندس» ،یکی از فرماندهان
ارشــد گروه حشد الشعبی یا همان بســیج مردمی عراق که به
توصیهی «آیتاهلل علی سیســتانی» مرجع عالیقدر شیعیان و
کمکهای نیروی قدس برای رویارویی با داعش در عراق و سوریه
تشکیل شــده بود ،در توضیحاتی گفته« :با شماری از نیروهای
حشــد الشعبی به خوزستان آمدهایم و این نیروها در خوزستان
مستقرشدهاند».
بــه گزارش ایســنا« ،المهندس» دلیل حضور این دســته از
شبهنظامیان حشدالشعبی در خاک ایران را کمک به سیلزدگان
ذکر کرد و گفت« :بخشی از امکانات مورد نیاز وارد شده و بخش
دیگری از این امکانات وارد خواهد شد».
از سویی «علی ساری» ،نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی
روز شــنبه در گفتوگو با ایرناپالس در پاسخ به این پرسش که
«آیا این نیروها ،ادوات جنگی و نظامی هم همراه خود دارند یا نه»
گفت« :من در این زمینه نمیتوانم اظهارنظر کنم ،چون اطالعاتی
ندارم» .نماینده مردم اهواز درباره نهاد هماهنگکننده نیروهای
حشدالشعبی نیز گفت« :معموالً هماهنگی در این سطح باید از
طریق حوزه خارج از کشــور یعنی سپاه قدس باشد ،اما اینکه از
کدام مسیر هماهنگی حضور آنها انجام شده ،اطالعاتی ندارم».

نماینده اهواز ادامه داده« :من از نزدیک آنها را ندیدم ،ولی در
همین حد کسب اطالع کردم که برای کمک به سیلزدگان وارد
کشور شدهاند».
روز یکشــنبه گذشته نیز« ،جمال شــاکرمی» ،فرمانده سپاه
امیرالمؤمنین استان ایالم ،از ورود «کاروانی بزرگ» از نیروهای
حشدالشــعبی و جنبش نجبا که همپیمان جمهوری اسالمی
هستند به خاک ایران و در برخی مناطق سیلزده کشورمان خبر
داد.
حشد الشــعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس
شده و روزنامه کیهان نیز درباره حضور آنان نوشت :ورود آنها به
ایران به دعوت «سرلشکر قاسم سلیمانی» ،فرمانده سپاه قدس،
بوده است .این روزنامه همچنین از ورود افرادی از گروه شبهنظامی
شیعه موسوم به «لشکر فاطمیون» افغانستان به مناطق سیلزده
ایران خبر داد.
خبرگزاری مهر هم روز یکشنبه نوشت که حدود  ۵۰کامیون
به همراه ابومهدی المهندس از مرز شلمچه وارد ایران شدهاند.
اما نکته حساسیت برانگیز این است که «موسی غضنفرآبادی»،
رئیس دادگاه انقالب تهران ،در اسفند سال گذشته گفته بود «:اگر
ما انقالب را یاری نکنیم ،حشدالشعبی عراقی ،فاطمیون افغانی،
زینبیون پاکستانی و حوثیهای یمنی خواهند آمد و انقالب را
یــاری خواهند کرد» .او همچنین گفته بود« :آنهایی که انقالب
اســامی را عمیقاً قبول دارند ،میدانند که این انقالب بسترساز
برای حرکتی عظیم است .این چشمه جوشان در حرکت خواهد
بود تا به هدفش برسد».
همچنین «شــاهین حســنوند» ،رئیس پلیس فتا اســتان
خوزســتان ،درباره حساسیتها و شایعاتی که بعد از حضور این
نیروها پراکنده شده به خبرگزاری فارس گفت که این نهاد۲۴ ،
نفر از کاربرانی را که «با پخش اخبار منحرف و شــایعات مربوط
به سیل موجب تشویش اذهان عمومی شده بودند» شناسایی و
بازداشت کرده است.
جمعیت امام علی(ع) ،کارکردها و اتهامها
جمعیت امام علی(ع) ،آنگونه که در تارنمای آن آمده« :یک
سازمان مردم نهاد ،کامال مستقل ،غیرسیاسی و غیردولتی است
که در ســال  ۱۳۷۸بهصورت رسمی با شماره  ۱۹۰۶۱به ثبت
رســید و فعالیت خود را با مجوز رســمی از وزارت کشور دنبال
میکند.

این جمعیت در سال  )۲۰۱۰( ۱۳۸۹با ثبت مقام مشورتی در
سازمان ملل متحد و همچنین عضویت در شورای امور اقتصادی-
اجتماعی این سازمان بینالمللی ب ه عنوان یکی از نهادهای فعال
در زمینه کاهش معضالت اجتماعی معرفی شده است .جامعه
هدف جمعیت امام علی(ع) را کودکان و زنان آسیب دیده تشکیل
میدهند .بنیانگذار افکار و اندیشــههای جمعیت «شــارمین
میمندینژاد» است .میمندی نژاد ،مؤسس جمعیت امام علی(ع)
است .او دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده
هنر دانشگاه تهران است و سابقه تدریس تئاتر و تئاتر درمانی در
دانشــکده هنر دانشگاه تهران به عنوان استاد و همچنین سابقه
کار تئاتر و فعالیت در صدا و سیما در سالهای دور را در کارنامه
شــغلی و هنری خود دارد .این در حالی است که دیروز روزنامه
کیهان ،با حمله به جمعیت امام علی(ع) و شارمین میمندینژاد،
موسس آن ،آنها را به فعالیت علیه حکومت و باورهای آن متهم
کرده اســت .کیهان در مطلب خود جمعیت امام علی(ع) را به
«ترویج خرافات ،سیاهنمایی علیه انقالب» و همچنین توهین به
امام خمینی(ره) ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران متهم کرده
است.
مطلب کیهان پس از آن منتشر شد که گروهی از خبرنگاران و
کاربران با سمتوسوهایی خاص در شبکههای مجازی ،اتهامهایی
به این جمعیت وارد کردند تا جایی که برخی آن را با «ســازمان
مجاهدین(منافقین)خلق»مقایسهکردهاند.
جمعیت امام علی(ع) در پاسخ به این حمالت گفته مسایلی
چون «ترویج بهاییت ،همجنسگرایی و وابستگی به خارج» برای
انحراف افکار عمومی مطرح شده و این حمالت «هزینهای است
که یک ســازمان مردم نهاد برای حفظ استقالل باید بپردازد».
حمالت به جمعیت امام علی(ع) بخشی از جدالهای رسانهای
و تبلیغاتی است که به دنبال سیلهای مرگبار اخیر در فضای
سیاســی ایران به راه افتاده است .البته این نخستین بار نیست
که این روزنامه به اتهام زنی علیه جمعیت امام علی(ع) پرداخته
اســت .کیهان مســئوالن دولتی را نیز به دلیل حمایت از این
جمعیت محکوم کرده اســت .چندی پیش نیــز این روزنامه
همیشــه در صحنه ،پدر میمندینــژاد را متهم به همکاری با
دربار پهلوی کرده بود و معلوم نیست چه نسبتی بین همکاری
پــدر میمندینژاد با دربــار پهلوی و کارکردهــای مردمی و
مشــارکتهای عمومی و سودمند این جمعیت پس از نزدیک

به  20سال فعالیت وجود دارد؟
اینکه بخشی از حاکمیت با حضور نهادهای مدنی در عرصه
عمومی مخالفت میکنند ســابقهای طوالنی دارد .هنوز یادمان
نرفته که دو سازمان مستقل حمایت از حقوق کودکان یکی در
تهران یعنی مرکز «جمعیــت دفاع از کودکان کار و خیابان» و
دیگری در تبریز یعنی «انجمن دوســتداران حقوق کودک» به
دالیل غیرقابل توجیه و مبهمی چون «برخی موانع» از فعالیت
منع شدند .این در حالی است که تامین نیازهای اساسی جامعه
بر عهده دولت اســت که باید در برطرف کردن نیازهای اساسی
جامعه کوشــا باشــد .در کنار این کمکها و توجههای دولت،
نهادهای مدنی نیز منطبق بر اســاسنامه و برنام ه راهبردی که
در نظر دارند نیز بــه دولت کمک میکنند .در هیجکجای دنیا
ســابقه ندارد که نیازهای اساســی جامعه در شرایط بحرانی یا
ضروری را تنها نهادهای مردمی و مدنی تامین و برطرف کنند.
کیهان نیز با بیرون ایستادن از این اتفاقات ،نه تنها در پی کمک
و برطــرف کردن برنیامده بلکه مانع از همکاری و کمک چنین
نهادهای مردمنهادی شده است .در حالی که اکثر نظریهپردازان
حوزه سیاســت و جامعهشناسان بر این باور هستند که یکی از
بهترین راهحلهای برطرف کردن و حل مشکالت و آسیبهای
اجتماعی«نهادهایمدنی»مستقلهستند.
با این حال جمعیت امام علی(ع) در ابتدا از ســوی جمعی از
دانشجویان پا گرفت و ســپس از سایر اقشار و مردم عالقهمند
به فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی ،امدادی و خیریه عضوگیری
کرد .جمعیت معتقد به تقویت مشارکت عمومی به ویژه حضور
فرهیختگان در سیاســتهای اجتماعــی و بازخوانی آیینها و
مناسبتهای ملی و مذهبی در جهت ارتقای وضعیت اجتماعی و
انسانی در جامعه است .مأموریت جمعیت امام علی(ع) رسیدن به
جهانی استوار بر پایۀ عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیبپذیر
بهویژه کودکان اســت .در همین راستا در حدود  ۳۵۰۰کودک
نیازمند به کمک در سراســر کشــور در خانههای ایرانی تحت
پوشش خدمات جمعیت امام علی(ع) قرار دارند.
به گفته تارنمای رسمی این جمعیت در حال حاضر  ۳۶خانه
ایرانی و  ۱۰نمایندگی فعال در شــهر تهران (در دانشــگاههای
صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به  ۱۰هزار
عضو فعال در سراســر ایران دارد .عمده فعالیت این انجمن در
خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

مجلس

دولت
در تماس تلفنی با  7استاندار مطرح شد؛

دستور روحانی بر آمادگی در رویارویی با بارندگیهای جدید
ایرنا| رئیس جمهوری در گفتوگوی تلفنی جداگانه
با اســتانداران خراسان جنوبی ،سیســتان و بلوچستان،
هرمزگان ،کرمان ،خراســان رضوی ،لرستان و خوزستان،
بر بســیج و هم افزایی همه دســتگاه ها و نهادها و اتخاذ
تمهیدات الزم و ضــروری و آمادگی کامل در رویارویی با
موج جدید بارندگی ها تاکید کرد.
حسن روحانی دیروز دوشنبه در این گفتوگوهای تلفنی
با استانداران ،بسیج و هم افزایی همه دستگاهها و نهادها و
اتخاذ تمهیدات الزم و ضروری جهت جلوگیری از خسارت
هــای جانی و مالــی را در بارندگی های اخیر مورد تاکید
قرار داد.
رئیس جمهوری همچنین با قدردانی از تالشهای ستاد
مدیریت بحران و همه دستگاه ها و نهادهای دولتی ،عمومی
و نظامی ،بر لزوم هوشیاری همگانی نسبت به آغاز موج دوم

بارندگی ها تاکید کرد.
روحانی از استانداران مذکور خواست با تقویت هماهنگی
و هم افزایی امکانات و تجهیزات همه دستگاهها و نهادهای
مرتبط ،نسبت به مواجهه با حوادث احتمالی کامال آمادگی
داشته باشند.
در ایــن تماس های تلفنی ،محمــد صادق معتمدیان
استاندار خراســان جنوبی ،احمد علی موهبتی استاندار
سیستان و بلوچستان ،فریدون همتی استاندار هرمزگان،
محمد جواد فدایی استاندار کرمان ،علیرضا رزم حسینی
اســتاندار خراسان رضوی ،سید موســی خادمی استاندار
لرستان و غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز گزارشی
از وضعیت منطقه و تدابیر اتخاذ شــده برای رویارویی با
افزایش احتمالی بارندگی ها و مدیریت مناسب اوضاع ارایه
کردند.

علی خوشرودی:

طرح اقدام متقابل تروریستی اعالم کردن سپاه در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد
ایرنا| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت« :طرح دو فوریتی اقدام متقابل در برابر تروریستی
اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط دولت ایاالت
متحده آمریکا در جلسه امروز این کمیسیون تصویب شد».
«علی نجفی خوشــرودی» دیروز در جمع خبرنگاران گفت:
براســاس یکی از مواد این طرح ،دولت جمهوری اسالمی ایران
موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در
برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری
اسالمی ایران را به مخاطره می اندازند ،اقدامات متقابل و قاطع
انجام دهد.
وی افزود :در نشست امروز کمیسیون که با حضور طراحان این
طرح و همچنین نمایندگان ارگان های ذیربط برگزار شد ،مواد
باقی مانده از طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر این سازمان
تروریستی در اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

دیپلماسی
ظریف خطاب به شرکای اروپایی برجام:

منعی برای غنی سازی ایران وجود ندارد

ایرنا| وزیر امور خارجه در حســاب کاربری خود نوشت :طبق ان پی تی ،برجام و
قطعنامه  2231شورای امنیت هیچ منعی برای غنیسازی ایران وجود ندارد؛ نه اکنون،
نه در سال  2025و نه پس از آن.
«محمد جواد ظریف» دیروز دوشــنبه در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت:
«یادآوری برای ســه شــریک اروپایی ما در برجام :طبق ان پی تی ،برجام و قطعنامه
 2231شــورای امنیت هیچ منعی برای غنیسازی ایران وجود ندارد؛ نه اکنون ،نه در
سال  2025و نه پس از آن .برای شرکای اروپایی ،خواندن سندی که آن را امضا کردند
و قول دادند از آن دفاع کنند ،میتواند مفید باشد».
«ژرار آرو» ســفیر فرانســه در آمریکا روز یکشنبه در حساب توییتری خود مدعی

شــد«:اینکه بگویم ایران پس از انقضای برجام اجازه دارد اورانیوم غنی ســازی کند،
اشتباه است».
اظهارات آرو واکنش مقامات کشورمان را در پی داشت؛ دیروز سید عباس عراقچی
معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد«:اگر توییت های «ژرار آرو» موضع فرانسه
را اعــام می کند ،با نقض فاحش هدف و موضوع برجــام و قعطنامه  2231مواجه
هستیم.پاریس اعالم موضع کند ،در غیر این صورت اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد».
دیروز همچنین «فیلیپ تیبو» سفیر جدید جمهوری فرانسه در تهران به وزارت امور
خارجه احضار شد.در این جلسه طرف ایرانی با اشاره به توییت های منتسب به سفیر
فرانسه در واشنگتن  ،خواستار توضیح دولت فرانسه شده و اعالم کرد در صورتی که
اظهارات مزبور مورد تائید دولت فرانســه بوده و بیان کننده مواضع رسمی این کشور
باشــد ،این امر در مخالفت آشکار با اهداف و مفاد برجام خواهد بود .سفیر فرانسه در
ث برانگیزش را حذف،
ت بح 
واشنگتن شب گذشته بدون ارائه هیچگونه توضیحی توئی 
و از نظر خود عقب نشینی کرد.

توسط ایاالت متحده آمریکا ،مطرح و به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
بیان کرد« :یکی از مواد این طرح دولت را موظف کرده اســت
ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایاالت متحده
آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
مراجــع بین المللی ،از طریق مراودات دوجانبه و چند جانبه با
کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان های بین المللی از حداکثر
تــوان خود برای بی اثر کردن اقدامات آمریکا از نقض مصونیت
حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسالمی ایران استفاده کند».
نجفی خوشرودی تصریح کرد« :در ادامه این نشست ،گزارش
عملکرد حقوق بشــری آمریکا در ســال  ،1397و موارد نقض
حقوق بشر از سوی این کشورها مطرح و به تصویب کمیسیون
رسید که متعاقبا در صحن مجلس شورای اسالمی قرائت می
شود».

