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باید امیدوارانه عمل کنیم
رئیس مجل��س با تاکید بر لزوم نگاه امیدوارانه به 
مس��ائل در کشور، گفت: شورای عالی استان ها امتداد 

نظام قانونگذاری مجلس است.
علی الریجانی در نشست ش��ورای عالی استان ها 
اظهار داش��ت: در نظام جمهوری اس��امی به شوراها 
کم توجهی نمی ش��ود، چنانچه شورای عالی استان ها 
امتداد نظام قانونگذاری مجلس بوده و نقش ش��ما در 
اس��تان ها مثل مجلس اس��ت. وی تصریح کرد: امروز 
نی��از داریم با توجه به ش��رایط کش��ور واق��ع بینانه و 
امیدواران��ه عمل کنیم که بر این اس��اس، طبق قانون 
اساس��ی و فرمایشات مقام معظم رهبری مسائل شورا 

همواره مورد توجه بوده است.
 الریجانی اظهارداش��ت: درباره ح��دود اختیارات 
ش��وراها در ش��هرها پیش از هر اقدامی باید با شورای 
نگهبان صحبت ش��ود چرا که یش از این، این موضوع 
مطرح شد و ش��ورا آن را رد کرد لذا نباید کار بیهوده 

انجام دهیم.  خبر داشنجو

خبر

توضیحات بروجردی درباره نامه ظریف به آمریکا
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی توضیحات��ی درباره نامه 

ظریف به وزیر امورخارجه آمریکا ارائه کرده است.
عاء الدی��ن بروجردی گفت:اعام باصراحت مواض��ع ایران از وظایف قانونی 
وزیر امور خارجه اس��ت تا از منافع ملی، دیدگاه های انقابی ملت و به طور ویژه 

مقام معظم رهبری دفاع و سیاست ها را تبیین کند.
وی تصری��ح کرد: اعام مواضع و نوش��تن نامه ای خطاب ب��ه وزیرخارجه آمریکا 
ب��ه معنای مذاکره یا اع��ام آمادگی برای مذاکره با آمریکا نیس��ت، بلکه دفاع از موضع 

جمهوری اسامی است.
وی با اش��اره به پیش��نهاد تش��کیل »مجمع گفت وگوی منطقه ای در خلیج فارس« 
برای حل بحران های منطقه ای از س��وی ظریف، گفت: سیاس��ت جمهوری اس��امی در 

منطقه مشخص است.  خانه ملت 

پارلمان
اروپا در برابر قلدرمآبی امریکا مقاومت کند

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در مصاحبه با روزنامه 
ایتالیایی 'ایل مانیفستو' گفت: اروپا در برابر قلدرمآبی امریکا مقاومت کند.

وی  ب��ا اش��اره به تاثی��ر تحریم های امریکا ب��ر روابط ای��ران و اروپا گفت: 
تحریم ه��ای امریکا فقط علیه ایران نیس��ت بلکه علیه همه دنی��ا از جمله اروپا 
اس��ت. این تحریم های یک جانبه که نش��انه ای از قلدرمآبی امریکاست به منافع 

همه کشورها آسیب می رساند.
وی افزود: آمریکا با خروج از توافق هسته ای عمأل از قوانین بین المللی و از قطعنامه 
2231 ش��ورای امنیت تخلف کرده اس��ت. تنها راه مقابله با تحریم ها، مقاومت در برابر 
امریکاس��ت. خرازی با بیان این که کش��ورهای اروپایی با حمایت از برجام از اس��تقال 
دفاع می کنند، افزود: اروپا از مکانیس��م ها و امکانات برای مقابله با تحریم ها برخوردار 

است.  ایرنا

گفتمان 
خارک با »قلب ایرانی« به خلیج عدن رفت

فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش گفت: ناو خارک در داخل بازس��ازی و قلب 
این مجموعه توس��ط متخصصین ایرانی نو ش��د که وضعیت بهتری نس��بت به 

سال های گذشته دارد.
امیر دریادار حسین خانزادی با اشاره به عملیاتی شدن ناو بالگردبر خارک، 
گفت: ناو خارک به نوعی بزرگترین ناو پش��تیبانی غرب آسیا به شمار می رود که 

طی سال های گذشته برای تعمیرات اساسی از چرخه ماموریت خارج شده بود.
خانزادی گفت: فرایند تعمیر رانش این ش��ناور به صورت ویژه در دس��تور کار قرار 
گرفت زیرا خارک تنها شناور سامانه بخار است و فناوری پیچیده و ارزشمندی دارد که 

صنایع داخلی ما به آن دست یافته اند.
وی تصریح کرد: ش��ناور خ��ارک بعد از چند مرحله آزمایش س��احلی و دریایی، به 

همراه ناوگروه 54 عازم خلیج عدن شد.  فارس 

ارتش اسالم 

جانشین فرمانده کل سپاه:
وانی و اقتصادی است  وز ر جنگ امر

جانشین فرمانده س��پاه پاسداران انقاب اسامی گفت:  ن ا ر ا ســد جنگ امروز جنگ آتش ها نیس��ت، جن��گ اقتصادی و پا
روانی است، این را که می توانیم اداره کنیم، خطر زیادی ندارد، همت، اراده، 

عزم، روحیه انقابی، تدبیر و تفکر ابزار این جنگ است.
سردار حسین سامی در مراسمی که به مناسبت شهادت دکتر مصطفی 
چمران و روز ملی بس��یج اساتید در دانشگاه فردوسی برگزار شد، گفت: اگر 
جامعه ای دارای آرمان های بزرگ، اندیش��ه های متوالی، تفکر ژرف، ذهن های 
وس��یع و مکتب و دشمن بزرگ باش��د، بزرگ است و ما می توانیم ادعا کنیم 

که همه این بزرگی ها را در اختیار داریم.
وی خاطرنش��ان کرد: رس��الت اس��اتید انقابی و مؤمن ما این است که 
بنیاد ها و اس��توانه های مس��تحکم ذهن و قلب جامعه را بسازند، زیرا اساتید 
قدرت نفوذ معنوی و تکثیر در اندیشه و ترویج الگو و مدل ایفای نقش برای 
بخش زیادی از جامعه را دارند و امروز انقاب ما بیش از هر زمان دیگری به 

استحکام در بنیان های تفکر و باور خود نیازمند است.
س��امی تأکید کرد: هرچه زمان می گذرد، انقاب ما بزرگ تر می شود و 
هرچه بزرگ تر می ش��ود، س��طوح تماس او با دشمن بیشتر می شود و هرچه 
انقاب عمیق تر پیش می رود، چالش ها متنوع تر و میدان پیچیده تر می شود، 
رابطه بین این چالش ها، فضایی غیرخطی و غیرقابل پیش بینی برای ما ایجاد 

می کند.  خبر دانشجو

معاون اول رئیس جمهور تاکید  کرد: یک دولت مردم س��االر از خیابان پاستور
ناحیه منتقدین و معترضین دچار آس��یب نمی شود؛ 
اساس��ا معترضین و منتقدین نباید موضوع و س��وژه 

امنیتی کشور باشند.
اس��حاق جهانگی��ری در س��یزدهمین کنگ��ره 
جغرافیایی ایران اظهار داش��ت: آنچه می تواند کشور 
را تهدید کند افراد، گروه ها و مجموعه هایی هستند 
که اعتماد و امید مردم و سرمایه اجتماعی به عنوان 
مهمترین سرمایه کشور را نشانه رفته اند و می خواهند 

فرسایش اجتماعی ایجاد کنند.
وی خاطرنش��ان س��اخت: ملتی که امیدش را از 
دست بدهد و نس��بت به آینده خود مأیوس باشد به 
هیچ کاری دست نخواهد زد بنابراین وظیفه تک تک 
نخبگان، صاحب نظران و علمای کش��ور است که از 
س��رمایه اجتماع��ی حفاظت کرده و امی��د و اعتماد 

مردم به آینده را باال ببرند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه توس��عه 
پایدار یک ضرورت برای کشوراست اما آنطور که باید 

به ابعاد توسعه پرداخته نش��ده است، اظهار داشت :  
وقتی این شهرها توس��عه می یافت به ابعاد توسعه و 

برنامه ریزی برای آن خوب فکر نشده است.
 جهانگی��ری تصری��ح ک��رد: این موضوع نش��ان 
می ده��د که به هم��ه نیازها و ابع��اد زندگی مردم در 
روستاها پرداخته نشده و این در حالی است که یکی از 
آرمان های انقاب اسامی که امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری همواره بر آن تاکید داشته اند توجه به 
مناطق محروم اس��ت. اما پس از گذش��ت 4۰ سال از 
انقاب اسامی مناطق محروم کش��ور هنوز به اندازه 
الزم ارتقاء پیدا نکرده و از مسیر توسعه عقب هستند. 
مع��اون اول رییس جمهور افزود: از دانش��گاه ها 
و مس��ئولین برنامه ریزی کشور می خواهم در تعامل 
و ارتب��اط نزدیک و صمیمانه ب��ا صاحب نظران علم 
جغرافیا و س��ایر نهادهای مدنی فع��ال در این حوزه 
باش��ند تا بتوانیم با کمک هم مس��ائل و مش��کات 

کشور را حل و فصل کنیم. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ای��ران از فرصت های - 
ف��راوان و بی نظیری برای توس��عه برخوردار اس��ت، 

خاطر نشان کرد: وقتی که در صدد برنامه ریزی برای 
توس��عه مناطق محروم کش��ور بر می آییم مشاهده 
می کنی��م که این مناطق فرصت ه��ای فراوانی برای 
پیش��رفت دارند و زمینه های توسعه را دارا هستند. 
در چن��د س��ال اخیر که دولت با تاکی��د مقام معظم 
رهبری برای توسعه س��واحل مکران وارد عمل شده 
است که متاسفانه تاکنون کمترین کار توسعه ای در 

این مناطق انجام نشده است. 
مع��اون اول رییس جمهور با بیان اینکه در کنار 
محدودیت ها و چالش ها، فرصت های بی نظیری در 
کشور وجود دارد که می توانیم با اتکا به این فرصت 
ها به سمت پیش��رفت و توسعه حرکت کنیم، افزود: 
دشمنان هم با همین نگاه و با اطاع از فرصت هایی 
که در ایران وجود دارد تاش می کنند که ایران را از 
تمرکز بر این فرصت ها و دستیابی به توسعه برحذر 

دارند و چوب الی چرخ توسعه کشور قرار دهند.
وی اضافه کرد: خوش��بختانه چرخ توسعه ایران 
در س��الهای اخیر پس از ی��ک دوره وقفه به حرکت 
افتاده است و آمریکاییها با نهایت وقاحت سعی دارند 
از طری��ق بازگرداندن تحریم ها و اعمال فش��ارهای 
جدید در این مس��یر مانع تراشی کرده و چوب الی 

چرخ پیشرفت ایران قرار دهند.  تسنیم
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اولویت دارد، اولویت ندارد
ادامه از صفحه اول

قطعاً هر انس��انی ک��ه ذره ای ماهیت انس��انی در 
وجودش باش��د اذعان دارد که اکن��ون زمان حمایت 
گس��ترده از یمن اس��ت چراکه اگر امروز در برابر این 
کش��تارها سکوت شود فردا در پیشگاه تاریخ به عنوان 
مل��ت و دولتی که در برابر ظلم و جنایت روا داش��ته 
شده علیه مردم مظلوم یمن سکوت کرده، بازخواست 
آیندگان ق��رار خواهیم گرفت، در حالی که اکنون نیز 
در صحنه جهانی س��کوت در برابر جنایات سعودی در 
یم��ن، دلس��ردی و نارضایتی اف��کار عمومی جهان از 

ایران را به همراه خواهد داشت.
نکت��ه دیگ��ر آنکه ای��ن روزه��ا جهان مش��غول 
جام جهانی فوتبال در روسیه است و قطعاً ایرانیان نیز 
توجهی خاص به این مسابقات دارند به ویژه اینکه تیم 
ملی ایران در ای��ن رقابت ها حضور دارد. در این میان 
ی��ک نکته مش��اهده می ش��ود و آن هزینه کردن های 
قاب��ل تأم��ل برای دع��وت از فوتبالیس��ت های مطرح 
جهان برای س��فر به ایران جهت حضور در برنامه های 
تلویزیونی و البته هزینه کردن های بس��یار برای اعزام 
تیم های خبری و رس��انه ای و بعضا نمایندگان مجلس 
و هنرمندان و... به روس��یه به عنوان تشویق کنندگان 

تیم ملی است.
 این س��وال در ذهن ایجاد می ش��ود در شرایطی 
که هنوز در کرمانش��اه و س��رپل ذهاب خانه و کاشانه 
مناس��ب مردم برای اسکان کودکانش��ان ندارند که با 
خیالی آس��وده نظاره گر بازی های جام جهانی باش��ند 
و ی��ا کودکانی هس��تند که اصا تلویزی��ون ندارند که 
بخواهند بیننده این بازی ها باش��ند، هزینه کردن های 
بس��یار برای آوردن بازیکنان معروف فوتبال به کشور 
و ی��ا اعزام افرادی به عنوان گزارش��گر و یا حامی تیم 
ملی به روس��یه با پول بیت الم��ال می تواند در اولویت 
باش��د؟ قطعا پاسخ منفی اس��ت حتی برای آنانی که 
می گویند با پول ش��خصی به روس��یه رفت��ه اند قطعاً 
اولوی��ت هزینه ک��ردن ای��ن منابع برای تس��ریع در 
بازس��ازی ویرانه های زلزله در کرمانشاه و سرپل ذهاب 
خواهد ب��ود. آن وقت می توان در کن��ار لذت بردن از 
بازی ه��ای جام جهانی و تیم ملی، ش��ادی مضاعفی به 
نام س��امان یافتن زلزله زدگان این مناطق و تماش��ای 
فوتبال توس��ط کودکان این بخ��ش از میهن عزیزمان 

ایران را تجربه نماییم. 
آنچ��ه گفته ش��د تنها بخش های��ی از اولویت ها و 
نااولویت های��ی بوده که طی هفته گذش��ته در عرصه 
سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی کش��ور شاهد بودیم و 
هزاران مورد دیگر از این جمله را می توان شاهد مثال 

آورد.
یادمان باش��د این روزها س��الروز شهادت مردانی 
همچون مصطفی چمران و ش��هید بهش��تی است که 
هم��واره در کارها اولویت ها را در نظر داش��ته و هرگز 
از این مهم غفلت نمی کردند، چنانکه ش��هید چمران 
روزی ک��ه الزم بود آمری��کا را رها کرده و راهی لبنان 
شد و زمانی اولویت دفاع مقدس بود به کشور بازگشت 
و جانان��ه جنگی��د و در راه وطن ش��هادت را به جان 
خرید. مروری بر سیره زندگی مردانی همچون شهید 
چمران و ش��هید بهش��تی می تواند چراغ راهی باشد 
برای مسئوالن، دولتمردان و تک تک آحاد ملت بزرگ 
ایران در مس��یر توجه به اولویت ها و گرفتار نشدن در 

حاشیه هایی که هیچ دستاوردی برای کشور ندارد. 
برج��ام و بی��ش از 2 س��ال دلبس��تن ب��ه نتایج 
احتمالی آن و هزینه هایی که این امر در س��کوی بازار 
و چشمداش��ت نادرس��ت به خارج از مرزها به کشور 
تحمیل کرده سندی آشکار بر پیامدهای عدم توجه به 
اولویت ها اس��ت، چنانکه اگر در این سال ها به اقتصاد 
درونی و عدم توجه به خارج از مرزها و دس��تاوردهای 
برجام توجه می شد قطعاً دستاوردهای مثبت بسیاری 

برای کشور رقم می خورد.

سرمقاله

گروه رویداد  اخی��راً رهبرمعظم انقاب در گـــزارش دو
دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسامی 
ضم��ن تاکید بر اینکه مجل��س نباید نماد تردید و 
خودکم بین��ی، ی��أس و ناامی��دی، و بی اعتنایی و 
بی مباالتی به مس��ائل کش��ور باش��د، تصریح کرد 
ک��ه نمایندگان در قانون گ��ذاری باید به دو نکته 
»عمل��ی بودن قوانین« و »پرهیز از قانونگذاری در 

مسائل خاف مصلحت کشور« توجه کنند. 
ایش��ان در همین بحث در زمینه معاهدات و 
کنوانس��یونهای بین الملل��ی گفتند: این معاهدات 
ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین 
منافع و مصالح آنها پخت و پز می ش��ود و سپس با 
پیوس��تن دولتهای همس��و یا دنباله رو یا مرعوب، 
ش��کِل به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که 
اگر کش��ور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند 
او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثًا 15۰ 
کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟

رهبر انقاب در تبیی��ن راه صحیح برخورد با 
این گونه کنوانسیونها افزودند: هیچ ضرورتی ندارد 
با اس��تناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم 
که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که 

مشکاتی دارند.
س��خنان رهب��ر معظم انق��اب تاکی��دی بر 
این نکته اس��ت اگرچه مبارزه با فس��اد و اقدامات 
تروریس��تی یک ضرورت و واقعیت است اما نیازی 
نیس��ت کشور ما وارد معاهداتی شود که عمده آن 

زیان و ضرر است.
ای��ن درحالی اس��ت که علیرغم این س��خنان 
آش��کار همچنان عده ای این سخنان را به گونه ای 

دیگر تعبیر و تفسیر می کنند.
چنین رفت��اری ی��ادآور تجربه تل��خ تصویب 
2۰ دقیقه ای برجام اس��ت. ای��ن گروه در آن زمان  
می گفتن��د هر ی��ک روز تاخیر در اج��رای برجام 
میلیون ه��ا دالر ضرر در پی خواهد داش��ت و حاال 

حاصل این گفته ها مشخص شد.

واکنش مجلس  
ب��ه دنبال این فرمایش��ات رهب��ری، رئیس و 
نمایندگان مجلس واکنش های متعددی را در این 
باره نش��ان  دادند. از جمله رئی��س مجلس دراین 
زمینه گفت: درب��اره کنوانس��یون های بین المللی 

براساس تدابیر رهبری عمل خواهیم کرد.
علی الریجانی افزود: ما درباره کنوانسیون های 
مختلف و مس��ئله سی. اف. تی.  نظر کامل رهبری 
را گرفت��ه و ب��ر اس��اس تدابیر ایش��ان در مجلس 

پیگیری می کنیم.
وی درب��اره مس��کوت ماندن  موض��وع الحاق 
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
مسکوت خاطر نشان کرد: ما حتماً این مسئله را با 

ایشان در میان می گذاریم.
وی افزود: ما در این رابطه نظر کامل ایش��ان 

را گرفته و براس��اس تدابیری که معظم له داش��ته 
باشند در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

در همی��ن حال یک عضو کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که 
»فرمایش��ات رهبری درباره بررسی معاهدات بین 
المللی در مجلس به معنای توافق بررسی سی. اف. 
تی. در مجلس نیس��ت«، گفت: مجلس شروطی را 
برای پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم 
س��ی. اف. تی.  تعیین کرد که به نظر می رسد این 
شروط منافع ملی کش��ور را برای پیوستن به این 
کنوانسیون تامین می کند و به تعبیری در راستای 

توصیه ها و تاکیدات رهبری نیز هست.
مس��عود گودرزی با اشاره به بیانات اخیر مقام 
معظم رهب��ری در دیدار با نمایندگان، اظهار کرد: 
ترتیبات بین المللی دست برخی از کشورهاست که 
می خواهند از قبل آن به منافعی دست پیدا کنند. 
مقام معظم رهبری در بیانات ش��ان به این موضوع 
اشاره کردند که نمی توان در کنوانسیون ها به این 
ش��رایط بی توجه بود؛ لذا باید با توجه به رفتارهای 
بین المللی درباره پیوس��تن و یا نپیوس��تن به آن 

ترتیبات تصمیم گیری کرد.
وی اف��زود: در ن��گاه کل��ی نی��ز ترتیبات بین 
المللی بر اس��اس منافع کش��ورها اس��ت؛ لذا اگر 
قرار باش��د م��ا نیز به کنوانس��یون و یا معاهده ای 
بپیوندیم باید نتیجه آن حرکت در مسیر پیشرفت 
و تامین منافع کشورمان باشد. از جمله این موارد 
معاهدات و کنوانس��یون های مرب��وط به مبارزه با 
تروریس��م و پولشویی است که ما نیز نسبت به آن 

دغدغه داریم.
وی خاطرنش��ان کرد:مجلس بای��د قوانینی را 
برای مبارزه با پولشویی و تروریسم داشته باشد که 

ضمن تامین منافع کش��ورمان، بتوان با پولشویی 
و تروریس��م نی��ز مقابله کرد؛ لذا اگ��ر معاهدات و 
کنوانس��یون هایی وجود داش��ته باش��د که در این 
راس��تا اهداف ما را تامین کند و هم افزایی داشته 
باشد می توان به آن پیوست که رهبری نیز به این 

موارد اشاره داشتند.
ای��ن نماین��ده مجلس با اش��اره به بررس��ی 
کنوانس��یون س��ی. اف. ت��ی در مجل��س، گف��ت: 
کنوانسیون سی. اف. تی نیز برای مواردی است که 
با اهداف ما همپوشانی دارد و در مقابل در برخی از 
موارد رفتارهای دوگانه ای در آن مشاهده می شود. 
این موضوع درباره پولش��ویی نی��ز وجود دارد؛ لذا 
باید با نگاه به قوانین بین المللی، قوانینی در داخل 
وضع شود که بتواند برای مبارزه با این موضوعات 
کمک کند. وی ب��ا تاکید بر این که »ما به قوانین 
کام��ل و جامعی برای مبارزه با پولش��ویی احتیاج 
داریم«، افزود: اگر در این راس��تا س��ند بین المللی 
جامع و کاملی وجود داش��ته باشد می توانیم به آن 
ملحق شویم البته الحاق به آن نیز منوط به تامین 
اهداف کش��ورمان و متناسب بودن با قوانین است. 
در همین راس��تا نیز زمانی که کمیس��یون امنیت 
ملی موضوع س��ی. اف. تی را بررسی کرد یکسری 
حق شرط ها را در نظر گرفت که منافع ملی کشور 

نیز ذیل آن حفظ شود.
وی با تاکید بر این ک��ه »مقام معظم رهبری 
درباره پیوستن به کنوانسیون ها و معاهدات اختیار 
را به مجل��س دادند«، گفت: صحبت های ایش��ان 
ب��دان معنا نبود که باید س��ی. اف. تی در مجلس 
متوقف شود بلکه تاکید بر حفظ منافع ملی کشور 
بود که کمیس��یون امنیت ملی نیز در همین راستا 
حرکت کرده و ش��رط هایی را در نظر گرفت البته 

که با تاکیدات ایش��ان در بررسی مجدد اقدامات و 
شروط دقیق تری لحاظ خواهد شد.

این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس با بیان این که »باید کنوانس��یون 
ها با توافقات و قوانین داخلی تطبیق داده ش��ود«، 
اف��زود: البته اگر ما در جایی به این نقطه برس��یم 
که کنوانس��یون های بین المللی خاف منافع ملی 
کش��ورمان است می توانیم بر اساس حق حاکمیت 
م��ان از آن خارج ش��ویم، در وهل��ه اول حاکمیت 

کشورمان برای مان مهم است.
از س��وی دیگر س��خگوی کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با بیان این که »با 
توج��ه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع الیحه 
الحاق ایران به کنوانس��یون مقابل��ه با تامین مالی 
تروریس��م سی. اف. تی  منتفی است«، گفت: باید 
قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم 
وضع ش��ود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون 
موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در 

این کنوانسیون نیز لحاظ شود.
سیدحس��ین نقوی حسینی با اشاره به بیانات 
اخی��ر مقام معظم رهبری در دی��دار با نمایندگان 
مجلس در مورد بررس��ی لوایح و معاهده های بین 
الملل��ی در مجلس، اظهار کرد: یکی از مزیت های 
ارزش��مند بیانات مق��ام معظم رهبری آن اس��ت 
که ایش��ان ضم��ن بیان ای��رادات و نواقص و طرح 
تذکراتی ب��رای آن راه حل ارائ��ه می دهند و تنها 

ایراد نمی گیرند.
وی افزود: ایش��ان در مورد کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریس��م و لوای��ح این چنینی که 
دیگ��ران برای ما پخت و پز می کنن��د، اینطور راه 
ح��ل دادن��د که باید خودمان بر اس��اس ش��رایط 
کش��ورمان این موضوعات را بررس��ی ک��رده و به 
تصویب برس��انیم چون قطعا دش��منان ما به نفع 

مان کاری انجام نمی دهند.
وی افزود: بر اساس بیانات رهبری، دیگر الحاق 
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
منتفی اس��ت و راه حل همان اس��ت که ما درباره 
مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم رفتیم 
یعنی باید موارد مدنظر در کنوانسیون را استخراج 
کرده و در قالب قانون جدیدی در مجلس بررس��ی 
کنیم. در این ب��اره دولت باید الیحه دهد یا اینکه 

غیر این صورت مجلس به ارائه طرحی بپردازد.
س��خنگوی فراکس��یون نماین��دگان والی��ی 
مجلس یادآور ش��د: الیحه دولت ب��رای الحاق به 
این کنوانسیون بسته خارجی هاست که درخواست 
داش��ت ما آن را در مجلس تصویب کنیم اما حرف 
این اس��ت که دیگر با این بیانات موضوع الحاق به 
کنوانس��یون مطرح نیست بلکه باید خودمان برای 
مقابله با تامین مالی تروریس��م بر اس��اس شرایط 
کش��ور قانون وضع کنیم. این را می توان در قالب 
اصاح الیحه مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام 
داد یا این که راس��ا قوانین جدیدی وضع ش��ود تا 

مزایای الیحه و کنوانسیون را داشته باشد.

نگرانی دشمنان 
این در شرایطی است که بسیاری از دولتمردان 
و صاحبنظران غربی نس��بت به وارد نش��دن ایران 

ابراز نگرانی کرده اند.
این امر نش��ان می  دهد آنها اهداف ویژه ای را 

در این زمینه دنبال می کنند.
بس��یاری از این سازمان های بین المللی عمدتا 
در اختی��ار آمری��کا اس��ت و آمری��کا در آنها نفوذ 
دس��توری دارد. س��ازمان های بین المللی امیال و 
دستورات غرب و بخصوص امریکا را اجرا می کنند 
و دستورالعمل هایی که صددرصد به نفع خودشان 
باشد را تنظیم می کنند و بعد آن را به سازمان های 

بین المللی می آورند و تصویب می کنند.
این در حالی اس��ت که بارها شاهد آن بودیم 
ک��ه امری��کا و برخی از دیگر کش��ورها در موضوع 
توافقنام��ه های بین المل��ی پایبندی هیچ تعهدی 
نیستند و هر کاری که  می خواهند انجام می دهند. 
رفتار امریکا در مسئله برجام نمونه روشنی از این 

رفتار امریکا است.
جال��ب آنجاس��ت که هر اش��کال و خطایی از 
سمت آمریکا باشد، همین سازمان های بین المللی 
ب��ه آن نمی پردازند. به عنوان مث��ال عملکرد این 
س��ازمانها درحوزه حقوق بشر، پولشویی و حمایت 
آمریکا از داعش، القاعده و جنایات یمن نشاندهنده 

عملکرد این سازمانهای بین المللی است.
از س��وی دیگر  گونه کنوانس��یونها گروه های 
انقاب��ی و جه��ادی و آزادیبخش را ک��ه در قانون 
اساس��ی ما بر حمایت از آنها تأکید شده تروریست 
می دانند که رفتار آنها در مورد منافقین ش��اهدی 

بر این ادعاست.

در نهایت 
باید در نظر داش��ت این کنوانس��یونها که در 
واقع تحت نظارت دش��منان ای��ران و در صدرآنها 
امریکا هس��تند وتعاریف متفاوتی را از تروریسم و 

گروه های تروریستی ارائه می کنند.
اگر ما با دست خودمان این گونه کنوانسیونها 
را تصویب و به آنها ملحق ش��ویم ،  دست خودمان 
را در مقاب��ل آنها می بندیم و در صورت الحاق باید 

طبق خواسته آنها در این باره عمل کنیم.
از س��وی دیگر با پیوس��تن به اف. ای. تی. اف 
نیز توان دفاعی و نظامی کش��ور را تضعیف و  خود 

تحریمی  را اجرا می کنیم.
بنابرای��ن چ��ه لزوم��ی دارد کش��ور م��ا وارد 
همچنین معاهداتی شود که عمده آن زیان و ضرر 
است و آن قسمتی که هم منافع در آن وجود دارد 

شامل منافع چشم  گیری نمی شود.
کارشناسان عقیده دارند در این مسیر مجلس 
م��ی توان��د قوانین داخل��ی مبارزه با پولش��ویی و 

تروریسم را تصویب و آنها را اجرا کند.

نگاهی به بیانات مقام معظم  رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس 

تجربه برجام تکرار نشود

جهانگیری:
دولت مردم ساالر از منتقدین آسیب نمی بیند

خطی��ب موقت نم��از جمعه  ن یبــــو که تر اف��رادی  گف��ت:   ته��ران 
می گویند ش��اید با مذاکره با آمریکا مش��کلی حل 
ش��ود، آیات خدا را بشنوند. این مذاکره مشکلی را 

حل نخواهد کرد.
آی��ت اهلل موحدی کرمانی خطی��ب موقت این 
هفت��ه نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه 
تهران با تاکید بر شناسایی دوست و دشمن گفت:  
موقعی��ت امروز انقاب موقعیت حساس��ی اس��ت. 
ای��ن حساس��یت را باید به خوب��ی درک کرد و به 
دنبال درک حساسیت ببینیم چه وظایفی که نوعا 

وظایف سنگینی است، بر دوش داریم.
وی با اش��اره به ش��رایط امروز کش��ور افزود: 
موقعیت امروز کش��ور در برابر دش��من، موقعیت 

احزاب در زمان رسول خدا است. در مقطعی تمام 
دشمنان اس��ام تصمیم گرفتند و گفتند باید یک 
دفعه حمله کنیم و ریشه اسام را بخشکانیم. این 
تصمیم همگانی را کفار گرفتند، در این زمان یک 

امتحان بسیار سخت متوجه مسلمین شد.
وی با بیان اینکه جهان اس��ام که علمدارش 
ایران انقابی اس��ت با یک حمله گسترده از ناحیه 
دشمنان مواجه شده است، تصریح کرد:  دشمنان 
به رهبری آمریکا علیه ایران دس��ت به دس��ت هم 
دادند. آنها می خواهند ای��ن انقاب را نابود کنند؛ 

لذا باید آنها را بهتر بشناسیم.
ام��ام جمعه موقت ته��ران با اش��اره به اینکه 
دش��من هدف خود را از بین بردن انقاب اسامی 
قرار داده اس��ت،  تصریح کرد: خوشبختانه در این 
بی��ن مقام معظم رهبری در هر مقطعی س��خنانی 
بی��دار کننده خط��اب به مردم و مس��ئوالن اعام 
می کنن��د. در مقام احصا توطئه های دش��منان به  
ویژه آمریکا عربس��تان و اس��رائیل نیستم که البته 
قابل احصا هم نیس��ت. کم به ایران ضربه نزدند و 

کم خیانت نکردند.

آی��ت اهللهّ موح��دی کرمانی اضافه ک��رد: طبق 
روایات و آیات قرآن ستمگران هم کورند و هم کر؛ 
نه می فهمن��د و نه می بینند،  تجربه های تاریخی را 
ه��م فراموش کرده اند. آنها فکر می کنند، می توانند 
قدرت یگانه شوند اما قرآن می گوید "مگر دنیا دست 
اینان است! مگر تدبیر عالم به دست اینهاست، مدبر 
خدا اس��ت." خدا ظالمان را به دس��ت مردم نابود 
خواهد کرد. خداوند حکیم اس��ت و سرنوشت نظام 

هستی را دست باطل نداده است.
وی تصریح کرد: س��تمگران امروز دس��ت به 
کش��تار می زنند. ب��ه یمن، فلس��طین و مظلومان 
حمل��ه به امی��د آنکه حکومتش��ان بمان��د، حمله 
می کنند، در حالی که با همین ظلم ها حکومتشان 
نابود خواهد ش��د. آیت اهللهّ موحدی کرمانی تاکید 

کرد: افرادی که می گویند شاید با مذاکره با آمریکا 
مش��کلی حل ش��ود، آیات خدا را بشنوند! مشکلی 
را ح��ل نخواهد کرد. با تمام وج��ود باید از آمریکا 
متنفر و منزجر بود. او غیر از جنایت، کاری نکرده 
است. این کش��ور به هیچ یک از وعده هایش عمل 
نکرده اس��ت. روحیه انزجار از آمریکا و تنفر از او و 

عیادیش نجات دهنده است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: خط��اب ب��ه ترام��پ 
جمل��ه ای از حض��رت زین��ب را می گویم. حضرت 
زینب در مجلس یزید به او گفت هر چی می توانی  
در ضرب��ه زدن و اهانت به م��ا تاش کن! اما بدان 
زورت به س��ر نور خدا نمی رس��د. آقای ترامپ هر 
چ��ه می خواهی تحریم بکن اما بدان نتیجه تحریم 

رسوایی تو است.  تسنیم

آیت اللهّ موحدی کرمانی: 
مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی کند


