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باند حاکم بر کاخ س��فید، با توهم ائتالف سازی و فشار علیه جمهوری 
اسالمی ایران، به دنبال آن اس��ت که در روزهای 24 و 25 بهمن ماه، 
به میزبانی کشور لهستان یک نشست با عنوان »ثبات، صلح، آزادی و 
امنیت در خاورمیانه« برپا نماید که گرچه از ایران به صورت مستقیم 
نامی به میان نیامده، اما پیگی��ری وزیر امور خارجه امریکا و همچنین 
اشاره به رفع خطرات موش��کی از این منطقه گویای اهداف ضدایرانی 

نشست است .
گفته شده این نشست با حضور وزرای خارجه 70 کشور برگزار خواهد 
شد و محور گفت وگو ها ، مسائل مربوط به غرب آسیا خواهد بود که البته 
نحوه اعالم و تبلیغ آن توسط امپراتوری رسانه ای وابسته به کاخ سفید، 
این نشست را در ردیف یک شوی سیاسی ضدایرانی قرار داده و موارد 

زیر نشانگان نمایشی بودن آن به حساب می آید:
1- میزبان این نشست یعنی لهستان که تجربه چندبار تجزیه و نابودی 
در جنگ ه��ای کوچک و بزرگ را داش��ته و با جدایی از بلوک ش��رق، 
در سایه کشورهای پیش��رفته اروپایی، به دنبال نام و حتی نان است، 
نتوانسته توجه برادران اروپایی اش را برای شرکت در این نشست جلب 
کند و لذا کشور  هایی چون آلمان، فرانسه و حتی انگلیس تاکنون هیچ 

تصمیمی برای اجابت به دعوت ورشو اعالم نکرده اند. 
2- موگرینی، مسئول سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا به این دلیل که 
زمان برگزاری این نشست با برنامه کاری او مداخله دارد، اعالم کرده به 

این نشست نخواهد رفت. 
3- کشور  هایی چون روسیه و چین که دعوتنامه این نشست را دریافت 
کرده اند، با تردید نسبت به اهداف آن، نگریسته و درباره ضرورت رفتن 

به ورشو ابهام دارند.
4- برگزاری این نشست به بهانه بررسی مسائل امنیتی و سیاسی غرب 
آسیا، در شرایطی که شکست داعش در س��وریه و عراق محرز شده و 
پرونده یمن با مذاکرات سیاسی در حال بسته شدن است، ابزاری برای 
اهداف تیم افراطی حاکم بر کاخ سفید و متحدان عبری و عربی آنها به 
حساب می آید که در پیوند با تروریس��م تکفیری داعش - و تروریسم 
دولتی رژیم صهیونیس��تی - خود مولد ناامنی و بی ثباتی به حس��اب 

می آیند.
از این رو این نشست را باید در ادامه ائتالف سازی امریکا در منطقه غرب 
آسیا به حس��اب آورد که پیش از این در قالب ناتوی عربی رخ نمایان 
کرده بود و این بار س��عی دارد ورشو را عقبه سیاس��ت های ضدایرانی 
ترامپ و تیم افراطی اش قرار دهد. بی اعتنایی برخی کشورهای اروپایی 
به این نشست هم  نوعی اعتراض به امریکایی ها است که با کنار گذاشتن 
قدرت های اروپایی به سراغ لهستان آمده و همزمان با فضاسازی علیه 
جمهوری اسالمی و ش��کاف و انش��قاق در اروپا را نیز به دنبال آورده و 
آنچه را که پیش از این با سیاست  جدایی بین اروپای پیر و جوان دنبال 

می کردند، در قالب نوینی شکل داده اند. 
سران کاخ سفید با نادیده گرفتن نقش شرکای اروپایی عضو ناتو، سعی 
دارند عقبه ناتوی عربی را تا شرق اروپا گسترش دهند و دم گاو شیری 
خود را به این منطقه پیوند بزنند؛ اقدامی که برای سران کشورهای واجد 
فهم و دغدغه اعتبار اروپا به قدری سنگین است که در اعتراض به آن، 
سیاست ابهام در شرکت یا عدم شرکت در این نشست را اتخاذ کرده اند 
و بسیاری از کشورهای مستقل نیز فقط با مالحظات دیپلماتیک با آن 

مواجه می شوند.

رسول سنايی راد

آي�ت اهلل ن�وري همداني ب�ا انتق�اد از ايجاد حواش�ي توس�ط 
مس�ئوالن با وجود مش�كالت ج�دي اقتصادي، گفت: پش�ت 
ميزنش�يني و آم�ار و ارق�ام دادن مش�كلي را ح�ل نمي كند. 
به گزارش رس��ا، آیت اهلل حس��ین نوري همدان��ي از مراجع تقلید 
دیروز در دیدار هیئت رئیسه کمیس��یون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اینکه مسئله اقتصاد نقش بسیار مهمي در زندگي 
مردم دارد، گفت: مقوله فرهنگ و سیاس��ت به اندازه مسئله اقتصاد 
محسوس نیستند، زیرا مردم مي خواهند رونق اقتصادي را در سفره 
خود مش��اهده کنند. وي با بیان اینکه تنها ارائ��ه دادن آمار و ارقام 
نمي تواند مشکالت زندگي مردم را حل کند، اظهار داشت: مردم از 
مسئوالن انتظار دارند که به وعده های خود عمل کنند؛ مردم همواره 

مي خواهند نتیجه انتخاب ها را به سرعت مشاهده کنند. 
آیت اهلل نوري همداني با اشاره به اینکه شناخت منابع اقتصادي یکي 

از راهکارهاي حل مشکالت اقتصادي است، ابراز داشت: باید بدانیم 
که در وجود انسان ها استعدادهاي فراواني نهفته است، از این جهت 
باید تفکرات و استعدادهاي موجود در کشور را پیدا کرده و با میدان 
دادن به جوانان در جهت رفع مشکالت گام هاي بزرگ برداریم. استاد 
برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه گام برداشتن 
در راستاي اقتصاد و فرهنگ قرآني و دیني فقر را ریشه کن مي کند، 
بیان کرد: چند سال است که مردم وعده های زیادي مي شنوند، اما 
ارزاني را در سفره خود مشاهده نمي کنند. بنابراین، با نشستن پشت 
میزها و درهاي بسته و آمار و ارقام ارائه دادن کاري حل نخواهد شد. 
بنده خودم براي نیازهاي روزمره به خرید مي روم، اما با این حال که 
برخي مسئوالن مي گویند قیمت اجناس ارزان شده است، تفاوتي در 
بازار مشاهده نمي کنم. نوري همداني با بیان اینکه مسئوالن باید در 
زمینه حل مشکالت اقتصادي اولویت بندي داشته باشند، خاطرنشان 

کرد: ارزش پول کاهش یافته و قیمت ها باال رفته است. بنابراین، مردم 
قدرت خرید ندارند و مسئوالن باید به جاي پرداختن به مباحثي که 
اولویت ندارد به فکر نان مردم باش��ند. مردم ناني براي خوردن پیدا 
نمي کنند، آن وقت یک عده به دنبال مسائل حاشیه اي هستند. این 
مرجع تقلید با اشاره به اینکه مس��ئوالن باید زندگي خود را با مردم 
هماهنگ و همس��طح کنند، افزود: هدف انقالب اسالمي رسیدگي 
به امور مردم بوده است؛ مردم از مسئوالن انتظار دارند زندگی شان 
تقریباً همسطح با توده مردم باشد، اما متأسفانه تاکنون این موضوع 

محقق نشده است. 
اس��تاد برجس��ته درس خارج حوزه علمیه قم یادآور ش��د: برخي 
مسئوالن مي گویند راجع به فقر حرف نزنید، زیرا دشمنان خوشحال 
مي شوند. اگر ما راجع به فقر حرف نزنیم و مسئوالن هم براي رفع آن 

کاري نکنند مردم چه مي شوند؟

آيت اهلل نوري همداني:  مسئوالن به جاي حل مشكالت دنبال حاشيه هستند

رئيس مجلس شوراي اسالمي: 

دشمنان پارس مي كنند اما جرئت ندارند با ايران درگير شوند

عظمت جمهوري اسالمي  را نمي توان حذف كرد

رئي�س مجل�س ش�وراي اس�المي ب�ا بي�ان 
اينكه ع�دم توانايي ح�ذف اي�ران از معادالت 
منطقه اي صرف�اً به  خاطر س�خت افزار نبوده و 
ب�راي عظمت تفك�ر انق�الب اس�المي و نفوذ 
آن اس�ت، گفت: دستاورد اس�تراتژيك دفاع 
مقدس اين بود ك�ه آنها فهميدند اگ�ر با ايران 
گالويز ش�وند موف�ق نخواهند ش�د بنابراين 
فقط هياهو مي كنند اما جرئ�ت تعرض ندارند. 
به گزارش خبرگ��زاري خانه مل��ت، دکتر علي 
الریجاني، رئیس مجلس ش��وراي اس��المي روز 
گذشته در نشس��تي با اعضاي س��تاد برگزاري 
مراسم چهلمین سالگرد انقالب اسالمي، صیانت 
از انقالب اس��المي را مهم ترین کاري دانس��ت 
که این س��تاد در حال پیگیري آن است و گفت: 
انقالب اسالمي دستاورد بزرگ قرن بود و اینکه 
امروز دش��منان خاک پاش��ی مي کنند به دلیل 

اهمیت آن است . 
      دشمن به دنبال كاهش وزن انقالب  

رئیس مجلس شوراي اس��المي بر همین اساس 
تصریح کرد: انقالب اس��المي در مرحله اي است 
که دشمن نس��بت به آن حیله گری مي کند و به 
دلیل اهمیت آن به دنبال دسیسه هستند تا وزن 
انقالب را کاهش دهند و بس��ترهایي نیز وجود 
دارد؛ امروز انقالب اس��المي به 40 سالگي خود 

رسیده و بسیاري از افرادي که 50 سال هم دارند 
خیلي خوب انقالب را لمس نکرده اند. 

وي در ادام��ه لمس ح��وادث انق��الب را غیر از 
خواندن روایت آن دانست و افزود: گاهي کم کاری 
در اینکه چگونه با هنرمندي مسائل انقالب گفته 
شود، ضمیمه شد و از سوي دیگر برخي مصالح 
و حقای��ق در دعواهاي سیاس��ي داخل کش��ور 
عماًل ذبح شد و به جاي اینکه همه گروه ها روي 
منافع ملي کشور بایس��تند و عظمت آن را بیان 
کنند، مسائل تاکتیکي ُخرد را آن قدر در حوادث 
مختلف جلوه گر کردند که عظمت کارهاي بزرگ 
دیده نشد. الریجاني در ادامه با بیان اینکه برخي 
اظهارات دشمن بسیار عوامانه است، عنوان کرد: 
آنها به دنبال این بودند که انقالب اسالمي به این 
دوره ها نیز نرسد و دسیس��ه ها کرده و مي کنند؛ 
آنها عملیات رواني دارند و از ظرفیت هاي مختلف 
اس��تفاده مي کنند تا این حادثه بزرگ در ذهن 

داخلي و خارجي دریافت نشود. 
      ملت   حكومت ديكتاتوري را كنار زد

رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدانیم 
روي چه موضوعاتي تمرکز کنیم، بیان داشت: انقالب 
اسالمي حکومت فاس��د را کنار زد و یک حکومت 
مردمي سرکار آورد که دستاورد کوچکي نیست چرا 
که خیلي از کشورها هنوز در این شرایط دست و پا 

مي زنند اما ملت ایران یک حکومت دیکتاتوري را 
کنار زد و همه بخش هاي کشور به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم با رأی گیری مردم اداره مي شود؛ از 
رهبري معظم انقالب که از منظر مجلس خبرگان به 
واسطه رأي مردم برگزیده مي شود تا رئیس جمهور 
و نمایندگان مجلس که با رأي مستقیم مردم روي 
کار آمده اند؛ ازاین رو دموکراسي و مردم ساالری در 

کشورمان مسئله کوچکي نیست. 
وي در ادامه نشست ورش��و و نشست هاي مشابه 
را کنفرانس بازي توصیف کرد و اظه��ار کرد: آنها 
نمي توانند انقالب را حذف کنند و جمهوري اسالمي 
استراتژي بس��یار روش��ن و دقیقي را از زمان امام 
راحل)ره( و مقام معظ��م رهبري پیموده و منزلت 
ملت ایران که محب اهل بیت)ع( هستند و  این امر در 
زمان رژیم شاه بسیار نزول پیدا کرده و باعث شده بود 
به چشم تحقیرآمیز به ایران به نگردند، اصالح شد. 

رئیس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: درست 
است که دشمنان علیه ایران صحبت و درباره مسائل 
موش��کي دخالت مي کنند اما مي دانن��د ایران در 
منطقه عظمتي دارد که نمي توان آن را حذف کرد. 

    تجربه دفاع مقدس
 جرئت تعرض را از دشمنان گرفت

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس ما 
را در حوزه اقتصادي دچار عقب افتادگی و نمي توان 

آن را نفي کرد و قدري توقف در توس��عه کشور به 
وجود آمد اما دستاوردهایي هم داشتیم، ابراز داشت: 
دفاع مقدس دستاورد استراتژیک هم داشت که به 
واسطه آن متوجه ش��دند اگر با ایران گالویز شوند 
موفق نخواهند ش��د و این موضوع مهمي است که 
دیگر جرئت نمي کنند به ایران تعرض کنند و صرفاً 
هیاهو و پارس مي کنند اما به معناي این نیست که 
جرئت کنند با ایران درگیر ش��وند. الریجاني ادامه 
داد: دس��تاورد دفاع مقدس براي آینده جمهوري 
اسالمي دستاورد بزرگي بود و توانستیم به خود اتکا 
پیدا کنیم چنانکه توانمندي ما در حوزه موشکي 
محصول آن زمان است و این تجربه در حوزه هاي 

دیگر نیز تکرار شد. 
وي با اشاره به فرا رسیدن چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمي که به واسطه آن دسیسه ها نیز افزایش یافته، 
عنوان کرد: اخیراً کنفرانسي راه انداخته اند که نشان 
مي دهد نمي خواهند جایگاه انقالب درخشندگي 
خود را نشان دهد پس باید توجه کرد که همه تالش 
را روي حرکت به صورت مردمي بگذارند چرا که این 
یک جریان ملي بوده و براي مردم است و فضا باید به 
شکلي باشد که مردم این جریان را از آن خود بدانند 

و این متن ملت باید همواره حفظ شود. 
رئیس مجلس اضافه کرد: در یک خانواده نیز ممکن 
اس��ت اختالف به وجود بیاید اما خانواده را از بین 
نمي برند. از این رو براي نشان دادن عمق انقالب باید 
مساجد و سمن ها فعال شده و دستگاه ها کمک کنند 
مردم با آرامش و راحتي در مراسم حضور پیدا کنند 
همچنین رسانه ها نیز مي توانند کمک شایاني کنند 
و ائمه جمعه و افرادي که تریبون دارند باید استفاده 
کنند و همه به این سمت برویم که با مفاهیم واقعي 
آشنا شده و آشنایي بدهیم که در شرایط خاصي قرار 
داریم و اجازه ندهیم دش��من در این شرایط ایجاد 

مسئله کند. 
       بايد اظهارات سست را كنار گذاشت

الریجاني اضافه کرد: س��خنرانان باید در حمایت 
از انقالب و دف��اع از کیان ملت صحب��ت کرده و از 
اظهارات سست و اوقات تلخی ها که مقتضاي امروز 
نیست بپرهیزند. همچنین برخي موضوعات است 
که وزن آن اینگونه نیست که خیلي برجسته سازی 
شود و لزومي ندارد همه مناقش��ات در این مقطع 
حل و فصل شود بلکه امروز باید به موضوع وفاق و 

وحدت توجه کرد. 
رئیس نهاد قانونگذاري در ادامه با تأکید بر ضرورت 
استمرار دیدگاه هاي انقالب بیان داشت: باید سال 
آینده را سال باروري تفکر درباره انقالب قرار دهیم. 
شاید در این زمان کم نتوان همه مسائل را گفت، از 
این رو نباید بعد از 22 بهم��ن و دریافت بازتاب ها، 
مسائل را به فراموشي بسپاریم چرا که این موضوع 

عظمت دارد و باید همواره به آن پرداخت. 

      بسيج: سردار غیب پرور طي حکمي، سردار یعقوب سلیماني را به 
عنوان فرمانده قرارگاه مرکزي راهیان نور سپاه و بسیج منصوب کرد. 

       س�پاه نيوز: حجت االس��الم حاجي صادقي با بیان اینکه دشمن 
باورهاي ما را نشانه گرفته است، گفت: انسان مؤمن و فرهیخته از فرصت 

دنیا بهره برداری مي کند. 
      تسنيم: محمد قوچاني، سردبیر روزنامه سازندگي و عضو شوراي 
مرکزي حزب کارگزاران مي گوید بخشي از هدف موسوی خوئینی ها 
از انتقادات سنگین علیه هاش��مي رفسنجاني احتماالً عبور از روحاني 

بوده است. 
      مهر: سید حس��ین نقوي حسیني، عضو کمیس��یون امنیت ملي 
مجلس: با استاني شدن انتخابات میزان مشارکت مردم پاي صندوق هاي 
رأي بس��یار کاهش مي یابد، این در حالي اس��ت که اتکاي جمهوري 

اسالمي همواره به مشارکت و آراي مردم است. 
       ايرن�ا: محمد ش��ریعتمداري، وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعي، 
تقدیم نامه برخي از وزیران به رهبر معظم انقالب درباره لوایح مرتبط با 
FATF را تأیید کرد و گفت: مفاد این نامه تقاضا از ایشان براي تسریع 

در رسیدگي این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

ژه
وی

 وآنچهخودداشتزبيگانهتمناميكرد 
روزنامه اصالح طلب آرمان در یادداشتي با اذعان به این نکته 
که وعده اروپا درخصوص کانال مالي، سر کاري است،  حفظ 
اتحادیه اروپا را تنها روزنه ما به س��مت جهان آزاد توصیف 
کرد ! این روزنامه در یادداشتي به قلم علي بیگدلي نوشت: 
»از روزه��اي اول بعد از بی��رون رفتن امری��کا از برجام در 
اردیبهشت ۹7، تأکید بر حفظ اتحادیه اروپا مي کردم چون 
تنها روزنه ما به سمت جهان آزاد است. اتحادیه اروپاست که 
مي تواند اقتصاد ما را از این رخوت رها کند و دیگران توانایي 
احیاي اقتصاد بیمار ما را ندارند«.  نویس��نده این یادداشت 
که از مدافعان برجام به شمار مي آید، با ادبیاتي حقارت آمیز 
مدعي شده اس��ت که »فقط اتحادیه اروپا مي تواند اقتصاد 
بیمار ما را سر و س��امان دهد«! این »خود کوچک بیني« و 
»بزرگنمایي و بزک طرف غربي« در حالي اس��ت که خوِد 
اروپایي ها در سر و س��امان دادن اقتصاد خود مانده اند، چه 
برسد به سروسامان دادن به اقتصاد دیگر کشورها. آرمان در 
این یادداشت اذعان کرده اس��ت که وعده اروپا درخصوص 
کانال مالي، س��ِر کاري اس��ت. اما با وجود این با بي تفاوتي 
نس��بت به ظرفیت هاي عظیم داخلي و اقتص��اد مقاومتي، 

همچنان منتظر کمک چشم آبي هاست. 

FATFتحریمشوندگان،فدايسر
غالمعلي جعفرزاده ایمن آبادي نماینده لیست امید که شهریور 
سال گذش��ته در کاري غیرمتعارف براي صفحه اینستاگرام 
خود جشن تولد دوس��الگي گرفت، روز گذشته در یادداشتي 
در روزنامه دولتي ایران، ادعاي منتقدان FATF درباره تبعات 

پیوستن به این کنوانسیون را بیهوده دانست.  وي مدعي شده 
تأکید منتقدان درخصوص رابطه FATF و تحریم س��ردار 
قاس��م س��لیماني، بیهوده بوده اس��ت. این ادع��ا در حالي 
است که طبق توصیه ش��ماره 4، بندهاي 11 تا 1۸ برنامه 
اق��دام Action Plan کارگروه اقدام مال��ي )FATF(، ابتدا 
کشورهاي عضو باید اعضاي حاضر در SDN )لیست تحریم 
وزارت خزانه داری امریکا- اتاق جنگ اقتصادي واشنگتن-( 
را از لحاظ مالي تحت فشار گذاشته، دارایي آنها را مسدود و 
حتي به دادگاه هاي کشورهایي چون امریکا تحویل دهند. 
در این لیست که در تاریخ 24 مي 2017 به روزرسانی شده 
است نام سردار قاس��م س��لیماني، دکتر فریدون عباسي-

دانشمند هسته اي- و بسیاري نهادها و سازمان هاي علمي و 
پژوهشي و حتي وزارتخانه هاي داخلي از جمله وزارت دفاع 
وجود دارد. براساس FATF باید تمام تراکنش ها و اطالعات 
اقتصادي کش��ور در اختی��ار امریکا و همپیمان��ان اروپایي 

واشنگتن قرار گیرد. 
از سوي دیگر، حامیان FATF ادعا مي کنند که در صورت عدم 
اجراي دستورات FATF تعامالت ایران با خارج از کشور و از جمله 
مبادالت بانکي با روسیه و چین به صفر خواهد رسید! این در حالي 
است که بدترین شرایطي که FATF مي تواند براي یک کشور به 
وجود آورد، »اقدام متقابل« اس��ت که از آن تحت عنوان لیست 
سیاه یاد مي شود. ایران از سال 13۸۸ تا 13۹5 در لیست سیاه 
FATF بوده است و از سال 13۹5 از این لیست تعلیق شده است. 
سؤال مهمي که مدعیان »قطع کامل همکاري« باید به آن پاسخ 
دهند این است که در این هفت سالي که ایران در لیست سیاه 
FATF قرار داشت، همکاري هاي مالي ایران با کشورهاي دیگر 
کامالً قطع بود؟ تبادالت وسیع مالي ایران با کشورهاي مختلف از 

جمله روسیه و چین در این دوران، نشان مي دهد که وجود ایران 
در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاري هاي مالي و بانکي 

با کشورهاي دیگر نشده است. 

گفتاردرمانيروحانيجذابيتندارد!
هرگاه رئی��س جمهور به اظه��ارات جنجالي و حاشیه س��از 
پرداخته و مش��کالت معیش��تي مردم به حاش��یه مي رود، 
رس��انه هاي اصالح طلب به وجد مي آیند، ام��ا این بار گفتار 
درماني روحاني براي آنها هم چندان جذابیتي نداشته است. 

روزنامه قانون در گزارشي با عنوان »استحاله روحاني« مواضع 
رئیس جمهور در دیدار مدیران وزارت ارتباطات را نشانه اي از 
گرایش او به سمت مردم و اتکا به قدرت نرم ملت عنوان کرد 
و مدعي شد وي نسبت به س��ال گذشته دچار استحاله شده 
اس��ت! این روزنامه اصالح طلب در عین حال این گرایش را 
بي فایده توصیف کرده و نوشته است: »این اظهارات و بیانات 
بیش��تر نوش��داروي پس از مردن اعتماد اجتماعي است. « 
قانون البته به اتاق هاي فکري که به زع��م او به روحاني راه و 
چاره نشان مي دهند، راهکار هم داده و نوشته: » باید براي او 
برنامه اي تدوین کنند که مردم را به تحرک اجتماعي وادار کند 
تا به سمت اعتماد ملي به حرکت دربیایند؛ در غیراین صورت 
گفتار درماني براي این مردم فایده اي ندارد و تنها براي آنهایي 
که خارج از ایران زندگي مي کنند و شناختي نسبت به روحاني 
و این کش��ور ندارند، مي تواند جذابیتي در حد حافظه کوتاه 
مدت ایجاد کند؛ در غیراین صورت کمک خاصي به مردم و 

کشور نخواهد کرد«. 
چندي پیش محمدرضا تاجیک، تئوریسین اصالح طلبان، گفته 

بود میزان محبوبیت دولت به زیر 10 درصد رسیده است. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
استاني شدن انتخابات

 3 بار در مجمع رد شده است
موضوع استاني ش�دن تاكنون س�ه مرتبه در مجلس مطرح شده 
كه هر س�ه بار از س�وي مجمع تش�خيص مصلحت رد شده است. 
به گزارش تس��نیم، مصطفي میرس��لیم، عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، در نشست کارشناسي »جایگاه سیاست هاي کلي 
انتخاب��ات در طرح اصالح قوانی��ن انتخابات« که عص��ر دیروز در 
مؤسسه مطالعات حقوقي دانشگاه تهران برگزار شد، طي سخناني 
اظهار داش��ت: طرح اص��الح قان��ون انتخابات پی��ش از انتخابات 
س��ال ۹6 با همکاري کارشناسان وزارت کش��ور و وزیر کشور و با 
حضور پیش��نهاد دهندگان و متخصصان دانشگاه ها و نمایندگان 
مجلس به تصویب مجلس رس��ید، به این امید که براي انتخابات 
ریاست جمهوري مورد استفاده قرار گیرد. وي با بیان اینکه قانون 
انتخابات، امروز قانوني چهل تکه شده است که از 30 سال گذشته 
تاکنون در زمان هاي پیش از انتخابات ها بارها اصالح شده، تصریح 
کرد: موضوع اس��تاني شدن تاکنون س��ه مرتبه در مجلس مطرح 
ش��ده که هر سه بار از س��وي مجمع تش��خیص مصلحت رد شده 
است. متأسفانه از آنجا که برخي نمایندگان از جمله شخص آقاي 
الریجاني، موافق آن هستند با وجود رد سه باره این طرح از سوي 
مجمع، شاهد مطرح شدن درباره این طرح از سوي دولت و برخي 

نمایندگان مجلس هستیم. 
میرس��لیم خاطرنش��ان کرد: در هفته هاي اخیر با خبر شدیم که 
الیحه اي با 200 ماده از س��وي دولت به مجلس تقدیم ش��ده که 
توسط مجلس به ۸0 بند تقلیل پیدا کرده تا با این اقدام، بندهایي 
همانند س��ال های گذشته از سوي مجمع رد نش��ود. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه براساس قانون اساسي تعیین 
سرنوشت بر عهده مردم گذاشته ش��ده، گفت: از مهم ترین قوانین 
کنوني براي ما قانون انتخابات و در پي آن تعیین سیاست هاي کلي 
انتخابات از س��وي نهادهاي ذي ربط اس��ت. وي ادامه داد: تعریف 
حوزه انتخابیه مسئله مهمي اس��ت. قاعده اصولي این است که از 
هر حوزه انتخابیه یک نفر وارد انتخابات شود و مردم بر اساس یک 
فهرس��تي که نام تعدادي از چهره ها در آن ق��رار دارد رأی خود را 
اعالم کنند. در سال ۹4 مردم به فهرست رأی ندادند بلکه به افراد 

حاضر در فهرست رأی دادند. 
میرسلیم خاطرنش��ان کرد: از آنجا که انتخابات حزبي در کشور ما 
مرسوم نیس��ت، در نتیجه چند ماه پیش از انتخابات گروهي دور 
هم جمع مي شوند و لیس��تي را ارائه مي دهند و مردم را ترغیب به 
رأی دادن به این لیس��ت مي کنند. نتیجه این نوع لیست بستن ها 
این مي ش��ود که امروز اگر از مردم تهران بخواهید نام چند نفر از 
نمایندگان تهران درمجلس را بگویند قادر به پاسخگویي نیستند. 
وي گفت: قانون انتخابات باید به گونه اي اصالح شود که کساني که 
خود را براي حضور در انتخابات کاندیدا مي کنند، حداقل معیارها  
و مالک هاي یک فرد مورد نظر براي حضور در انتخابات را داشته 

باشند. 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا بیان اینکه م��ا باید حد 
نصاب ها را اصالح کنیم، گفت: وقتي نماینده اي با 25 درصد آراي 
ممکن موفق به راهیابي به مجلس مي ش��ود، ای��ن یعني نماینده 
منتخب، نماینده اکثریت حوزه انتخابیه خود نیس��ت. نمایندگان 
مجلس در اصالح قانون انتخابات به گونه اي عمل کردند که بیش 
از اینکه به نفع مردم باشد به نفع خودشان عمل مي کنند. یکي از 
مواردي که باید در اصالح قانون انتخابات مطرح شود این است که 
انتخابات را به ش��کل دو مرحله اي انجام دهیم. آنجا است که یک 
کاندیدا که در مرحله دوم انتخاب مي ش��ود، مي تواند ادعا کند که 

نماینده اکثریت مردم حوزه انتخابیه متبوعش است. 

پيام تسليت رهبر انقالب 
در پي درگذشت محمدرضا اعتمادیان

حضرت آيت اهلل سيد علي خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمي در 
پيامي درگذشت »محمدرضا اعتماديان« از مبارزان انقالب اسالمي 
و عضو هيئت مديره و خزانه دار ستاد ديه كشور را تسليت گفتند. 
به گزارش فارس، در پیام رهبر معظم انقالب آمده اس��ت: درگذشت 
مرحوم مغفور آقاي حاج محمدرضا اعتمادیان رحمه اهلل علیه را که از 
اخیار و اعضاي مؤثر جامعه االمام الصادق علیه السالم بودند به خاندان 
گرامي و فرزندان و برادران محترم ایشان تسلیت مي گویم و رحمت و 

مغفرت الهي را براي آن مرحوم مسئلت مي کنم. 

كارشناس مسائل بين الملل: 
SPV تعهد نمادین است

 چون یقين دارند ایران در برجام مي ماند
آين�ده SPV چن�دان خوش�ايند نيس�ت و اي�ن موض�وع 
بيش�تر جنب�ه نمادي�ن نس�بت ب�ه انج�ام تعه�دات اروپ�ا 
در قب�ال برج�ام دارد ك�ه ب�راي م�ا ه�م مفي�د نخواه�د ب�ود. 
فؤاد ایزدي، کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با مهر، در خصوص 
اقدامات اخیر اروپا علیه ایران در تحریم کردن برخي اشخاص و نهادهاي 
ایراني و تأثیر آن بر همکاري هاي میان ای��ران و اروپا در موضوع کانال 
مالي ویژه، اظهار داشت: آینده SPV چندان خوشایند و مثبت نیست 
و اگر هم اروپایي ها بخواهند کاري را انجام دهند بیشتر جنبه نمادین 
نس��بت به انجام تعهدات خودش��ان در قبال برجام دارد. وي گفت: به 
اعتقاد من، در این ش��رایط اگر اروپایي ها بخواهن��د کاري در موضوع 
SPV انجام دهن��د، دیگر به کار ما نمي آید و براي کش��ور مفید فایده 

واقع نمي شود. 
ایزدي با بیان اینکه ما با انجام برخي اقدامات و مواضع به آقاي ترامپ 
این مطلب را انتقال دادیم که اگر آنها از برجام خارج شوند ما همچنان 
در برجام خواهیم ماند، افزود: در آن زمان ما بارها گفتیم که اگر امریکا 
از برجام خارج ش��ود با اروپا در قالب گروه 1+4 برجام را ادامه خواهیم 
داد و زماني که ترامپ یقین پیدا کرد که ای��ران در برجام خواهد ماند 
متوجه ش��د که به گزینه ایده آل خود نزدیک شده است که آن حفظ 
برجام به همراه محدودیت هاي هس��ته اي شامل تحریم هاي گسترده 

علیه ایران است. 
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: امریکا با خروج از برجام 
به آنچه در قبال ایران مد نظر داش��ت دس��ت پیدا کرد و از طرفي هم 
باید امروز برخي مقامات ما پاسخگو باشند که چرا اروپا در برابر امریکا 
کاري انجام نمي دهد و به تعهداتش نسبت به برجام پایبند نیست. وي 
ادامه دارد: خود اروپایي ها اینطور مطرح مي کنند که ما یک حرفي در 
خصوص کانال مالي ویژه اروپا یا همان SPV به جهت همکاري و تداوم 
روابط تجاري با ایران مطرح کردیم، شما آن را جدي نگیرید. ایزدي بیان 
کرد: اروپا امروز یقین پیدا کرده که ایران در برجام خواهد ماند، بنابراین 
نتیجه این مي شود که این تصور را داشته باشند که چه به ما امتیازي 
بدهند چه ندهند، ما همچنان نسبت به تعهدات خود در برجام پایبند 
هستیم، از طرفي اروپا هم که دوست ما به حساب نمي آید، پس براي 

چه بخواهد به ما امتیازي بدهد؟
این کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: تا زماني که 
این ذهنیت در میان اروپایي ها نس��بت به ایران وجود داشته باشد که 
ما تحت هر شرایط در برجام خواهیم ماند، SPV هم به جایي نخواهد 

رسید. 

در اعتراض به بازداشت خبرنگار پرس تي وي
سفير سوئيس به وزارت خارجه احضار شد

س�فير س�وئيس در تهران در اعت�راض ب�ه بازداش�ت خبرنگار 
پرس ت�ي وي ب�ه وزارت ام�ور خارج�ه احض�ار و يادداش�ت 
رس�مي اعت�راض در اي�ن زمين�ه ب�ه وي تحوي�ل و ب�ر آزادي 
ف�وري و ب�دون قي�د و ش�رط مرضي�ه هاش�مي تأكي�د ش�د. 
به گزارش فارس، بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه گفت که 
سفیر سوئیس در تهران در اعتراض به بازداشت خانم مرضیه هاشمي 

خبرنگار پرس  تي وي به وزارت خارجه احضار شد. 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه افزود: ب��ا توجه به طوالني ش��دن 
بازداش��ت خانم مرضیه هاش��مي ش��هروند ایراني و خبرنگار شبکه 
خبري »پرس تي وي« سفیر سوئیس )حافظ منافع امریکا( در تهران 
به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوري اسالمي 
ایران درخصوص بازداشت غیرقانوني ایشان در امریکا، توسط مدیرکل 
امریکا وزارت امور خارجه به سفیر س��وئیس ابالغ شد. قاسمي گفت: 
در این مالقات یادداش��ت رس��مي اعتراض به اقدام مأم��وران دولت 
امریکا در بازداشت و برخوردهاي غیرانساني و تبعیض آمیز با خبرنگار 
پرس تي وي که به منظور دیدار با خانواده اش به امریکا سفر کرده بود، 
به س��فیر س��وئیس تحویل و آزادي فوري و بدون قید و شرط ایشان 

خواسته شد. 
وي اضافه کرد: در این دیدار همچنین تأکید شد که برخورد مأموران 
پلیس فدرال امریکا و س��کوت س��ؤال برانگیز مقام هاي دولت امریکا 
درخصوص این واقعه مغایر با تعهدات بین المللي دولت امریکا و نقض 
فاحش حقوق بشر و حقوق ش��هروند خانم هاشمي اس��ت و اینگونه 
اقدامات تبعیض آمیز و نقض حقوق انساني ایشان توسط دولت امریکا، 
موجب مس��ئولیت بین المللي آن دولت مي ش��ود و بای��د در قبال آن 
پاسخگو باشد. سفیر سوئیس در این دیدار اعالم کرد موضوع را بالفاصله 
به مقامات مس��ئول در دولت امریکا منتقل و نتیجه را به اطالع وزارت 

امور خارجه جمهوري اسالمي ایران خواهد رساند. 
مرضیه هاش��مي مج��ري، خبرن��گار و مستندس��از امریکایي االصل 
شبکه  پرس تي وي روز یک ش��نبه 13 ژانویه )23 دي ماه( بدون اقامه 
هیچ دلیلي در فرودگاه »س��نت لوئیس« این کشور بازداشت و به یک 
بازداش��تگاه پلیس فدرال امریکا »اف  بي  آي« در واش��نگتن دي سي 

منتقل شد. 

خانه ملت 


