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نمی توان قضاوت پیشینی درباره 
استانی شدن انتخابات مجلس داشت

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به مصوبات 
مجلس، از جمله اصالح قانون انتخابات و استانی  شدن 

نمی توان قضاوت پیشینی داشت.
عباس��علی کدخدایی گفت: نس��بت ب��ه مصوبات 
مجلس، از جمله اصالح قانون انتخابات و استانی  شدن 
]انتخابات مجلس[ نمی توان قضاوت پیشینی داشت. با 
وصول مصوبه، شورا نظر خواهد داد. لیکن درخصوص 
کاهش مش��ارکت مردم و بروز مش��کالت امنیتی باید 

دقت الزم انجام شود.
وی تاکید کرد: شایسته گزینی، شفافیت، و نظارت 
بر عملکرد نمایندگان به ارتقا جایگاه مجلس می انجامد.

سایت رادار بومی»بیرک« افتتاح شد
س��ایت رادار بومی»بی��رک« ب��ا حض��ور فرمانده 

قرارگاه پدافند هوایی  خاتم  االنبیا)ص( افتتاح شد.
در آس��تانه دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی، امیر س��رتیپ علیرض��ا صباحی فرد 
فرمان��ده ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیا)ص( در 
جریان بازدید یکان های موشکی و راداری شرق کشور 
با حضور در گروه پدافند هوایی زاهدان رادار صد درصد 
بومی س��ایت وح��دت بیرک را که به دس��ت توانمند 
متخصصین قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء)ص( 

ساخته و عملیاتی گردیده بود افتتاح کرد.
همچنی��ن امی��ر صباحی ف��رد، بهداری و س��الن 
آمفی تئاتر این گ��روه را که می تواند خدمات فراوانی را 
ب��ه خانواده های آن منطقه ارائه کند را افتتاح کرد. وی 
با حضور در منطقه زابل از توانمندی های س��ایت های 
حساس و حیاتی اطالعات شناسایی الکترونیک، غدیر 
و توان رزم آن ها در مقابل تهدیدات احتمالی دش��من 

بازدید و از میزان آمادگی کارکنان ابراز رضایت کرد.

 ارزیابی مشاور رئیس جمهور
از نشست ضد ایرانی لهستان

مش��اور سیاس��ی رئیس جمهوری با انتشار رشته 
توئیت  هایی به بررس��ی اهداف نشس��ت ضد ایرانی در 

لهستان پرداخت.
حمید ابوطالبی نوش��ت: این اجماع در آمریکا در 
حال شکل گرفتن است که سیاست فشار حداکثری بر 
ایران از طریق بازگرداندن و گسترده سازی تحریم های 
یکجانبه شکس��ت خ��ورده و آمریکا بای��د از یکجانبه 
گرایی به سیاست اوباما پیش از مذاکرات جدی ایران 
و 1+5 روی آورد. ب��رای این اس��تراتژی جدید آمریکا 
می باید اتحادیه اروپا و دیگر اعضای دائم UNSC که 
با مذاکرات ایران 1+5 ائتالفش��ان فروپاشیده را دوباره 
متح��د کند و اجالس ورش��و گام اصل��ی امریکا برای 
ایجاد دوب��اره این ائتالف از طری��ق اضطراب آفرینی 

شکاف در اروپاست.
مش��اور سیاس��ی رئیس جمه��وری اضاف��ه کرد: 
بنابراین نشست ورشو در واقع و در خفا، نزاع آمریکا با 
اروپا برای تش��کیل ائتالفی دوباره علیه ایران است در 
پوشش چالشی مستقیم برای ایران، از این رو اجالس 
ورش��و گربه سیاهی اس��ت در خیابان های بروکسل و 
نماد بازآفرینی دوباره جنگ سرد با روسیه. از آنجا که 
اروپا مطلع اس��ت که هدف اجالس ورش��و به شکست 
کشاندن اس��تراتژی فعلی اتحادیه اروپاست به همراه 
گامی بر علیه روس��یه و کوشش��ی برای انزوای ایران، 
باید به یاد داشته باشد که برجام هم حاصل گفت و گو 
بود، و به هر میزان که قدرت دیالوگ کاس��ته شود به 

توانایی چالش افزوده خواهد شد.

اخبار

قرار نگرفتن ماهواره پیام در فضا یک شکست نیست
مشاور رئیس مجلس با اشاره به در مدار قرار نگرفتن ماهواره »پیام« در فضا 
که هفته گذشته توسط ماهواره بر »سیمرغ« پرتاب شد، اظهار کرد: این اتفاق را 

نمی توان یک شکست قلمداد کرد و باید نام آن »عدم توفیق« گذاشت.
منصور حقیقت پور بیان کرد: عدم توفیق در استقرار ماهواره »پیام« در فضا، 
برای ما یک جسارت و پیروزی بود و قطعا از این تجربه گرانبها درس های زیادی 
خواهیم گرفت و انش��ااهلل دور نخواهد بود آن روز که ماهواره جمهوری اسالمی ایران 
در مدار فضا قرار گیرد. البته این انتقاد به ما وارد اس��ت که ایجاد وقفه نس��بتا طوالنی 
م��دت در حدفاصل پرتاب اخیر ماه��واره به فضا با پرتاب موجود زن��ده به فضا در دهه 

گذشته، یکی از عوامل اصلی عدم توفیق در استقرار ماهواره »پیام« در فضا بود.
وی گف��ت: ما بالفاصله باید پرتاب موجود زنده به فضا، این کارها را ادامه می دادیم 

و با این موضوع سیاسی و جناحی برخورد نمی کردیم.  میزان

نظرگاه
تشکیل کمیته ای برای تعیین تکلیف تبصره هدفمندی

 عضو کمیس��یون تلفیق بودجه از تش��کیل کمیته ای در کمیس��یون برای 
تعیین تکلیف درآمد های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد.

مهدی فرشادان گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون پیشنهاد کمیسیون ها 
و نمایندگان درباره تبصره های درآمدی الیحه بودجه رس��یدگی ش��د و با بررس��ی 
پیشنهادهای باقی مانده در نشست عصر، عمال بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۹۸ 
به پایان رسید. وی گفت: برای بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها کمیته ای تشکیل شده 
است و پس از تعیین تکلیف این تبصره، بخش درآمدی الیحه بودجه تعیین تکلیف می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت:براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، 
ب��ه منظور افزایش توان تس��هیالت دهی بانک های دولتی، مان��ده بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی در پایان سال ۹۷ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور 

به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور خواهد شد.  مهر

درحاشیه
پیشنهاد افزایش ۳۰ هزار میلیاردی بودجه دفاعی 

عضو کمیس��یون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کش��ور از پیشنهاد نمایندگان 
برای افزایش ۳۰ هزار میلیاردی بودجه دفاعی در سال ۹۸ خبر داد.

ابوالفضل حس��ن بیگی با اشاره به بررس��ی افزایش بودجه بخش دفاعی در 
بودجه سال آینده با بیان اینکه نسبت به سقف 4۰۷ هزار میلیارد تومانی حدود 
4۰ هزار میلیارد تومان به س��قف بودجه اضافه ش��ده است، ادامه داد: نمایندگان 
پیش��نهاد کرده ان��د از این 4۰ هزار میلیارد تومان 2۰ ه��زار میلیارد تومان به بخش 
دفاعی کشور اختصاص پیدا کند. اگر این 2۰ هزار میلیارد نیز به بخش دفاعی اختصاص 
داده ش��ود بازهم برای تقویت این بخش 1۰ هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه داریم. 

پیشنهاد شده این میزان از فروش حامل های انرژی تامین شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر آمریکایی ها به منافقین برای انجام اقدامات خرابکارانه در 

ایران دل بسته اند که برای مقابله با این گروهک تروریستی بودجه نیاز است.  تسنیم

پارلمان

امضای تفاهم نامه میان ایران و عربستان برای حج ۹۸
جلسه ش��ورای عالی حج و زیارت عصر به ریاست معاون  اول رئیس جمهور برگزار شد.خیابان پاستور
اس��حاق جهانگیری در این جلس��ه با بیان اینکه موض��وع حج و زیارت از 
موضوعات مورد توجه مردم ایران است، گفت: حج و زیارت در ارتقای معنویت 
و اعتالی دینی جامعه نقش موثری دارد و باید تالش کنیم فرایند انجام اینگونه 
برنامه های معنوی هر چه بیشتر برای مردم تسهیل شود. وی افزود: در ایام حج 
دستگاه های متعددی در این موضوع دخیل هستند که انتظار داریم همه این 
دستگاه ها همکاری و هماهنگی الزم را با سازمان حج و زیارت انجام دهند تا 

مردم بتوانند به بهترین شکل ممکن در این مراسم شرکت کنند.
جهانگی��ری با تاکی��د بر اینکه جمهوری اس��المی ای��ران خواهان روابط 
صمیمانه و دوس��تانه با همه کشورهای همس��ایه و منطقه است، تصریح کرد: 
حج می تواند بعنوان دیپلماسی فرهنگی و دینی، نقشی موثر و سازنده در ارتقاء 

سطح روابط میان کشورهای اسالمی داشته باشند. 
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
راه و شهرسازی، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، رئیس جمعیت هالل 
احمر جمهوری اسالمی ایران و رئیس اورژانس کشور نیز حضور داشتند، رئیس 
سازمان حج و زیارت گزارشی از جلسات برگزار شده و مذاکرات صورت گرفته 
با وزارت حج عربس��تان برای حج س��ال ۹۸ ارائه کرد و گفت: در این مذاکرات 
در خصوص همه موضوعات نظیر تغذیه، تدارکات، حمل و نقل و اس��کان زوار 
بحث و تبادل نظر شد و تفاهم نامه ای میان دو کشور به امضا رسیده و توافقات 

الزم صورت گرفته است.
رشیدیان همچنین با اشاره به گشایش مجدد و آغاز بکار دفتر نمایندگی 
س��ازمان حج و زیارت در عربستان، خاطرنشان کرد: همه مسائل و موضوعات 
مرتب��ط با حجاج ایرانی از طریق این دفتر پیگیری خواهد ش��د و این موضوع 

نقش موثری در بهبود شرایط حجاج ایرانی در ایام حج خواهد داشت.

یم علیه ایران وپا برای تحر ح ار طر
خبرگ��زاری رویت��رز در گزارش  خود درباره نشست پر تنش میان گ���زارش دو
دیپلمات ه��ای ای��ران و اروپایی نوش��ت، اتحادیه اروپا 
طرحی را برای اعم��ال تحریم علیه ایران در ارتباط با 
برنامه موشکی و مسائل دیگر تهیه و آماده کرده  است.

خبرگ��زاری رویترز روز جمع��ه جزئیات تازه ای 
از دی��داری که حدود 1۰ روز پی��ش در تهران میان 
دیپلمات های اروپایی و ایران برگزار شده ارائه کرد و 
با توجه به قصد این کشورها برای اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران نوشته مواضع آنها به سمت »دونالد 

ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا متمایل شده است.
خبرگزاری رویترز روز ش��نبه جزئیات دیگری به 

همان خبر قبلی خود اضافه کرده است.
براس��اس جزئیات ت��ازه رویترز، ی��ک دیپلمات 
اروپایی درب��اره روند مذاک��رات دیپلماتیک با ایران 
گفت: نوع��ی ناامیدی بین بریتانیا، فرانس��ه و آلمان 
بعد از فاز اول دیپلماسی با ایران به وجود آمده است. 
ما فکر می کردیم که می توان در حوزه های مختلف با 

ایران وارد مذاکره شد.
رویترز با اش��اره به اجرایی نش��دن وع��ده اروپا 
درباره ساز و کار ویژه مالی )اس.وی.پی( که قرار بود 
بعد از خروج آمریکا از برجام برای تس��هیل مقابله با 
تحریمها ایجاد ش��ود گزارش داد؛ ایران معتقد است 
که اروپا قادر نیس��ت ادامه برج��ام را تضمین کند و 
کشورهای اروپایی را متهم می کند که )از وعده های 

خود( پا پس کشیده اند. 
رویت��رز براس��اس اس��نادی که مش��اهده کرده 
گ��زارش داد، م��اه مارس س��ال 2۰1۸ کش��ورهای 
اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس برای متقاعد 
کردن »دونالد ترامپ« به ماندن در توافق هس��ته ای، 
پیش��نهاد توقیف داراییه��ا و ممنوعیت س��فر برای 
مقامات سپاه پاس��داران انقالب اسالمی، شرکت ها و 
گروه های تجاری که در برنامه موش��کی ایران دخیل 

هستند، را به واشنگتن ارائه کرده بودند. 
س��ه دیپلمات اروپایی می گوین��د که اقدامات و 

تدابیر مشابه پیشنهاد قبلی اکنون آماده است. 
یک دیپلمات ارش��د اروپایی در این زمینه گفت: 
ما ترجیح می دهیم که این اقدامات )تحریم( را اتخاذ 
نکنیم اما نیاز است که آنها )ایران( تالش برای کشتن 
افراد را در قلمرو ما متوقف کنند و در سه سال گذشته 

نیز آنها برنامه موشکی خود را توسعه داده اند. 
پلی��س دانمارک آبان ماه س��ال جاری بدون ارائه 
هیچ مس��تنداتی عوامل منتسب به ایران را به حمله 
ب��ه یک فرد در خاک این کش��ور متهم ک��رد. ایران 
قویاً این ادعا را تکذیب کرده است. دولت فرانسه نیز 

پیش از دانمارک چنین ادعایی را مطرح کرده بود.
رویت��رز به نقل از دیپلمات های اروپایی می گوید 
ک��ه همه 2۸ عضو اتحادیه اروپا ب��ا اتخاذ این تدابیر 

موافق هستند. 
چهار دیپلمات اروپایی در این زمینه گفته اند که 
»فدریکا موگرینی«، که از بانیان اصلی برجام اس��ت، 
نگران این مس��اله است که اتخاذ فوری این تدابیر به 

فروپاشی کامل توافق هسته ای بینجامد. 
براساس این گزارش، وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
در اقدامی کم سابقه قصد دارند روز 21 ژانویه یک بیانیه 
مش��ترک درباره مداخله ایران در منطقه و درخواست 
برای پایان دادن به آزمایش های موشکی صادر کنند. 
ام��ا دیپلمات ها می گویند ک��ه موگرینی به دنبال این 

است که اول سازوکار مالی ویژه ایجاد شود. 
با این حال یک مقام اتحادیه اروپا هرگونه شکاف 
بین موگرینی و دولت های اتحادیه اروپا را رد کرده و 
گفته، بیانیه به محض اینکه ساز و کار مالی راه بیفتد 

منتشر خواهد شد. 
رویت��رز به نقل از همی��ن دیپلمات های اروپایی 
گ��زارش داد که کش��ورهای اروپای ش��رقی به دلیل 
تهدید روس��یه و دریافت تضمینهای امنیتی ممکن 

است بیشتر به سمت آمریکا متمایل شوند. 
این دیپلمات ها همچنین می گویند که برگزاری 
نشست ضد ایرانی به میزبانی لهستان می تواند منجر 
به ش��کاف بین کش��ورهای اروپای غرب��ی و اروپای 
شرقی شود. رویترز در ادامه نوشت، فدریکا موگرینی 
در این نشست حضور نخواهد یافت و هنوز مشخص 
نیست که فرانس��ه، انگلیس و آلمان در چه سطحی 

در این نشست شرکت کنند. 
یک دیپلم��ات اروپایی در ای��ن زمینه می گوید 
حضور در این نشس��ت خطرهایی دارد. درحالیکه ما 
فکر نمی کنیم که ایران از برجام خارج ش��ود، ما نیاز 
نداریم که آنها را به سمت عمیق تر شدن یک مسابقه 

تسلیحاتی در خاورمیانه هل دهیم.  فارس

رفتارهای عملی، شعارهای ظاهری
ادامه از صفحه اول

مجموع این رفتارها رس��انه ای غرب نشان می دهد 
که عملکرهایی مانند عدم حضور در نشس��ت لهستان 
در حال��ی با پنهان س��ازی حقایق رفتارش��ان در قالب 
ادعای حفظ برجام صورت می گیرد که در اصل رفتاری 
تبلیغاتی و بدون کارکرد عملی است در حالی رفتارهای 
غربی در ع��دم اجرای کانال مالی، اع��الم تحریم های 
جدید، متهم س��ازی ایران به نقض حقوق بشر و اقدام 
علیه دستاوردهای موش��کی و جایگاه منطقه ای ایران 
عملکردهای عملی اس��ت که هدف آنها فشار بر ایران 

برای باج خواهی های سیاسی و اقتصادی است.
 براین اس��اس است که باید در قبال خواسته های 
غ��رب با تامل بیش��تری تصمیم گیری ک��رد که از آن 
جمله عدم تسلیم ش��دن در برابر فشارهای آنان برای 
تصویب پالرمو و سی.اف.تی است که این روزها دستگاه 
دیپلماس��ی به ش��دت تصوی��ب آنها را در تش��خیص 
مصلحت نظام پی گیری می کند. پیگیری که توهم نیاز 
ایران به غرب و حفظ الش��ه برجام را ایجاد می کند که 
نتیجه آن فش��ارهای بیشتر غرب برای باج خواهی های 
گسترده تر خواهد بود حال آنکه دوری از این اصرارها، 
جدی بودن ایران در حفظ منافع ملی است را به طرف 

مقابل گوشزد و عقبگرد آنان را رقم خواهد زد.

سرمقاله

عض��و هیئت علمی دانش��گاه  ن يب����و گف��ت: تر بهش��تی  ش��هید 
دولت های جمهوری اسالمی از دولت زمان جنگ، 
سازندگی، اصالحات و عدالت محور، عمدتاً کارآمد 

بودند، اما دولت کنونی کارآمد نیست.
محمدرضا مرندی در نشست چهلم شنبه های 
انقالب با عنوان "رشد و تعالی انسانی"، در بررسی 
مقایس��ه امکانات رژیم پهلوی و جمهوری اسالمی 
گفت: در اواخر دوران پهلوی روزانه ش��ش میلیون 
بشکه نفت تولید می شد، در حالی که در 2۰ سال 
اول جمهوری اس��المی س��ه و نیم میلیون بشکه 
تولید می ش��د و میزان صدور نف��ت ۷5/2 درصد 

کاهش داشته است.
وی در دوران جمهوری اسالمی ارزش دالر در 
براب��ر ارزهای معتبر جهانی نصف ش��د، یعنی یک 
دالر امری��کا در 1۹۷۸ مع��ادل ۳55 ین ژاپن بود 
اما در س��ال 1۹۹5 معادل 1۰۷ ین بود. نفت همه 
کش��ورهای نفت خیز را با دالر می س��نجند، پس 
وقت��ی ارزش دالر کاهش می یابد، عایدی نفت هم 
کاهش یافته اس��ت، در نتیجه س��هم هر ایرانی از 

نفت 11 برابر کاهش یافت.
مرندی گفت: ما چند مانع بزرگ پس از پیروزی 
انقالب اسالمی داشتیم، که یکی از آنها خروج چند 
1۰۰ میلیارد دالر از کش��ور توسط شاه مخلوع بود. 
به عالوه ۳۰۰ مقام رژیم پهلوی هم در ماه های آخر 

رژیم پول های هنگفتی از کشور خارج کردند.
وی افزود: یک مانع دیگر جمهوری اسالمی در 
مقایس��ه با رژیم پهلوی، عدم همکاری کشورهای 
توس��عه یافت��ه ب��ا ایران ب��ه گونه ای که ت��ا ایران 
می خواهد با کش��وری قراردادی اقتصادی ببندد، 
ف��ورا آمریکایی ها می روند س��راغ آن کش��ور و با 
پیش��نهادی باالت��ر از او می خواهند ک��ه با ایران 
ق��رارداد نبندد. اگر کمک ه��ای آمریکا به آلمان و 
ژاپن نبود مگر این دو کش��ور می توانس��تند سر از 

خرابه های جنگ دوم جهانی بلند کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه گفت: در جنگ 1۰ 
شهر کشور ویران شد، چند صد روستا ویران شد. 
به ازای هر س��رباز در جبهه، ۹ نفر در پشت جبهه 
هم درگیر می ش��وند. 11 س��ال پس از اغاز جنگ 
دبیر کل وقت س��ازمان ملل یادش افتاد که بگوید 
چه کس��ی اغازگر جنگ اس��ت. جنگ تحمیلی به 
اندازه ۸4 س��ال درآمد نفتی به ما خس��ارت وارد 
ک��رد. ترکی��ه در کدام مقطع با چنین مش��کالتی 
مواجه بود؟ کشوری که می خواهند آن را به عنوان 

بدیلی برای جمهوری اسالمی مطرح کنند.
وی ادامه داد: در س��ال 56 کارشناسان رژیم 
گذش��ته اع��الم کردند که فقط به ان��دازه ۳۳ روز 

از س��ال کاالهای مورد نیاز م��ردم در داخل تولید 
می شود و برای بقیه روزهای سال از خارج واردات 
صورت می گیرد در حالی که درس��ال 2۰۰4 اعالم 
ش��د که ایران اولین صادرکننده س��یفی جات در 

منطقه شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: درست است که گرانی 
داریم اما به این معنی نیس��ت که وضع مردم بدتر 
شده است، طبق اعالم بانک جهانی در سال 1۳۸2 
جمعیت باالی خط فقر جمهوری اسالمی سه برابر 
جمعی��ت باالی خط فقر در س��ال 1۳56 اس��ت، 
اما چون توس��عه نامتوازن بوده اس��ت، احس��اس 

محرومیت تشدید شده است.
عضو هیات علمی دانش��گاه گف��ت: چرا ما در 
سیاستگذاری های مالی موفق نبوده ایم؟ آن فکری 
که موش��ک نقطه زن را می س��ازد، فکری جهادی 
اس��ت، اما فک��ری که خ��ودرو را می س��ازد، فکر 
تکنوکرات اس��ت. هر جا رویک��رد انقالبی را به کار 
گرفتیم، معجزه آفریدیم و هرجا که این رویکرد را 

بر زمین گذاشتیم، ناموفق بودیم.

دشمن برای انقالب سربار تربیت کرده
وزیر اس��بق ارش��اد، نیز در این نشست گفت: 
دش��من همواره کوش��یده اس��ت که برای انقالب 
س��ربار تربیت کند و متاسفانه بعضا موفق هم بوده 
اس��ت و باالخره در نظامی که مردم س��االر است، 

ممکن است برخی از این افراد هم انتخاب شوند.
سیدمحمد حسینی با اش��اره به تحولی که در 
مردم ایران منجر به انقالب اس��المی شد، گفت: در 

قرآن تعلیم و تزکیه جزو اهداف انبیای الهی برشمرده 
شده است. وی ادامه داد: انسان نباید صرفا به دنبال 
تامین غرایز باشد، اما مکاتب غربی می خواهند انسان 

را به شهوات و مادیات محدود کنند.
حس��ینی گفت: یک��ی از ویژگی ه��ای انقالب 
اس��المی پرورش کس��انی اس��ت که عشق به خدا 
دارند. م��ا ۳6 هزار دانش آموز ش��هید در انقالب 
اس��المی داریم. م��ا در همه حوزه ها توانس��ته ایم 
انس��ان های مهذب و وارس��ته ای تربی��ت کنیم و 
تحوی��ل جامعه دهی��م. وی خاطرنش��ان کرد: اگر 
امروز حشدالش��عبی و حزب اهلل لبنان شکل گرفته 
اس��ت، به برکت انقالب اسالمی اس��ت. روزی در 
محضر سیدحس��ن نصراهلل بودیم و ایش��ان گفت 

موفقیتهای ما از برکات انقالب اسالمی است.
وزیر اس��بق ارشاد گفت: امام خمینی مصداق 
نفس مطمئنه است، تهجد و آرامش امام در دوران 
مبارزه و ورود به ایران نشانه این وارستگی است. او 

همچنین آگاه به ابعاد سیاسی و اجتماعی است.
وزیر اسبق ارشاد گفت: در ابتدای انقالب ۷۰ 
درصد جمعیت ما در روستاها بودند، اما دسترسی 
به آموزش و پرورش نداش��تند و باید به شهرهای 
مج��اور می رفتن��د. امروز در هر نقطه کش��ور یک 
مرکز آموزش عالی قرار دارد. پیش از انقالب کادر 
پزشکی تربیت نکرده بودیم به طوری که پزشکان 

بنگالدشی در کشور طبابت می کردند.
وی ادام��ه داد: م��ا ب��ا وجود همه فش��ارها از 
ابتدای پیروزی انقالب به این پیشرفت ها رسیدیم. 
ش��ما ببینید ما با چه سرعتی از دیگر کشورها که 

با این مش��کالت مواجه نبودند، پیشی گرفتیم. ما 
بی شک هنوز با مشکالتی مواجهیم، اما در سرعت 

رشد علمی رتبه خوبی داریم.
وزیر اس��بق ارشاد گفت: کسی زمان جنگ فکر 
نمی کرد که سردار سلیمانی نامش لرزه بر اندام دشمن 
بیندازد، اینها همه نتیجه رشادت ها و فداکاری هاست. 
وی ادامه داد: راهپیمایی اربعین، موفقیت های جوانان 
ما در المپیادهای جهانی، دستاوردهای نخبگان ما و... 

همه از دستاوردهای انقالب اسالمی است.
وی عنوان کرد: بودجه نظامی ما اصال قابل مقایسه 
با بودجه عربستان سعودی نیست، چون توان نظامی 
ما مبتنی بر نیروی انس��انی بوده است، نه خریدهای 
نظامی. عربستان امکانات و هواپیمای نظامی می خرد 

اما خلبان هواپیما را ندارد و باید برود کرایه کند.
وزیر اس��بق ارش��اد گفت: امروز از نظر دانش 
آموخته ایران در رتبه پنجم جهان است، ایران در 
جایگاه اول باسوادان باالی 15 سال است. امید به 
زندگی در سال 2۰16 در ایران 21 سال نسبت به 
1۹۷۹ افزایش داشته است. وی گفت: اگر دشمن 
امروز از دست ما اینقدر عصبانی است به این دلیل 
است که روحیه انقالب اسالمی در حال سرایت به 

دیگر نقاط جهان است.

 آنها که غمشان رضایت کدخدا بود
فقط بر مشکالت کشور افزودند

پدر شهید احمدی روش��ن نیز در این نشست 
گفت: کسانی که نهایت هم و غمشان راضی کردن 
کدخ��دا و آمریکا بود، فقط مش��کل روی مش��کل 

گذاشتند و گرهی از کشور نگشودند.
رحیم احمدی روش��ن با یادآوری تالش دشمن 
برای اینکه انقالب اسالمی، چهلمین سالروز خود را 
نبیند، گفت: امپراتوری 25۰۰ شاهنش��اهی توسط 
چه کسانی برچیده شد؟ توسط یاران امام خمینی و 
همان ها که قران وعده پیروزی شان را داده است. 

وی ادام��ه داد: یک نیروی کم س��ن و س��ال 
مانند ش��هید حس��ین فهمیده چه حماسه بزرگی 
می آفریند، چون رهبرش دستور می دهد و نهایت 
سعی اش این است که خودش را به جبهه های نبرد 
برساند. بارها او را به پشت جبهه برمی گردانند، اما 
دوباره به خط مقدم می آید. این از دس��تاوردهای 

رهبری امام خمینی است.
پدر ش��هید احمدی روش��ن گف��ت: در جبهه 
علمی یک جوان مثل شهید احمدی روشن جهادی 
می کند که همان حماس��ه جبهه نب��رد حق علیه 
باطل را در جبهه علمی می سازد. وی عنوان داشت: 
کش��ورهایی که از علم غافل شدند، سیلی سختی 
خوردند، اما به لطف خدا ما در فناوری هسته ای به 

جایی می رسیم که دشمن نمی تواند تحمل کند. 
پدر ش��هید احمدی روشن با اشاره به ممانعت 
دش��من از ورود س��یم خاردار به کش��ور درزمان 
دفاع مقدس، گفت: ما در غنی س��ازی به سطح 2۰ 
درصد رسیدیم و این برای استکبار جهانی غیرقابل 
ب��اور اس��ت و نمی تواند با آن کن��ار بیاید و نهایت 
س��عی اش این اس��ت که مردم را برگرداند از این 
مس��یر، اما این راه ادامه دارد. این جنگ را کسانی 
اداره کردن��د ک��ه صحنه نبرد را ب��ه کالس درس 
جهاد و ش��هادت تبدی��ل کردند، مث��ل باکری ها، 

حسین فهمیده ها، خرازی ها و... .
وی ادامه داد: متاس��فانه هرج��ا ضعفی از خود 
نشان دادیم ناشی از برخی مدیریت ها بوده است. اما 
حرکت عمومی نظام همواره به جلو خواهد بود، چون 
رهبری امام خمینی و مقام معظم رهبری، هدایتی 
الهی است که خدا اینها را برای فالح و رستگاری ما 

و زمینه سازی ظهور امام زمان فرستاده است. 
پدر ش��هید احمدی روش��ن گفت: هرجا مدیر 
غیرانقالب��ی روی کار آمده اس��ت، کار و پیش��رفت 
کش��ور متوقف یا منحرف می ش��ود و دو دس��تگی 
شکل می گیرد. این مدیران کسانی نیستند که برای 
جمهوری اسالمی ایران کار کنند. ما باید بدانیم که 
اگر اینها انتخاب ش��وند، جوانانی را که می خواهند 
به جامعه خدمت کنند، ناامید می کنند. باید خط و 

ربط منتخبانمان برای ما شناخته شده باشد. 
وی ادام��ه داد: نباید کس��انی را انتخاب کنیم 
که نهایت هم و غمش این باش��د که کدخدای ده 
را از خ��ود راضی کند و آمری��کا از او خرده نگیرد. 
اینها فقط مشکل روی مشکل گذاشته اند و گرهی 

از کشور نگشوده اند. 
پدر شهید احمدی روشن گفت: احمدی روشن ها، 
علی محمدی ه��ا، ش��هریاری ها خون خ��ود را برای 
پیشرفت این کشور گذاشتند، اما امروز فاتحه صنعت 
هس��ته ای کشور خوانده شده و تعطیل است. وی با 
انتقاد از واگذاری های کارخانه ها و ش��رکت هایی با 
قیمت هایی بس��یار نازل ت��ر از ارزش واقعی،گفت: 
اینها همه ناشی از روی کار بودن مدیران غیرانقالبی 
است. وقتی یک نیروی غیرانقالبی و ترسو بر کشور 

مسلط می شود، این بال بر سر این کشور می آید. 
پدر شهید احمدی روشن در پایان خاطرنشان 
کرد: دل ما از دس��ت این دولت خون اس��ت، بعد 
پنج س��ال از برجام نافرجام هیچ آبی از اس��تکبار 
برای ما گرم نش��ده است، اما متاسفانه توپ را هم 
همیش��ه در زمین رهبر معظم انقالب می اندازند و 
می گویند ایشان در جریان همه جزییات بوده و با 
موافقت ایشان توافق صورت گرفته است، در حالی 

که اینطور نیست.  فارس

به  »پالرم��و«  بررس��ی الیحه  کمیسیون های مجمع تشخیص مصل���حت
مصلحت نظام محول شد.

الیحه پالرمو در جلسه مجمع به کمیسیون های 
سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی محول شد تا 
نتایج آن در جلس��ه آتی مجمع تشخیص مصلحت 

مطرح و بررسی شود.
در جلس��ه روز گذش��ته که برخ��ی از اعضای 
شورای نگهبان ، وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون 
قضایی مجل��س و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز 
حضور داش��تند، بررس��ی الیحه الح��اق جمهوری 
اس��المی ایران ب��ه کنوانس��یون مبارزه ب��ا جرایم 
س��ازمان  یافته فراملی )پالرمو( که از سوی شورای 
نگهبان براساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیات 
عالی نظارت مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام به 

مجل��س عودت و مجددا ب��رای تعیین مصلحت به 
مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت. 

براس��اس این گزارش، در این جلس��ه پس از 
طرح دیدگاه های مختل��ف پیرامون الیحه مذکور، 
از س��وی اعض��ای مجم��ع و همچنی��ن اظهارنظر 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و دولت، ادامه 
بررس��ی ها به کمیسیون های سیاس��ی - دفاعی و 
حقوقی - قضایی محول شد تا نتایج آن در جلسه 

آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

ابهامات زیادی وجود دارد
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام درباره 
این الیح��ه گفت: در جلس��ه مجم��ع بحث هایی 
درخص��وص کنوانس��یون پالرم��و مط��رح ولی از 
آنجایی که ایرادات بس��یاری درباره آن ذکر ش��د، 

به رای گیری نرسید.
آیت اهلل محسن مجتهد شبستری در گفت وگو 
ب��ا مهر با اش��اره به مصوبات جلس��ه امروز مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام اظهار کرد: در این جلسه 

وزی��ر ام��ور خارجه، نماین��دگان دول��ت و رئیس 
مجلس شورای اس��المی حاضر بودند و در حضور 
آنه��ا تمامی ایرادات مربوط به کنوانس��یون پالرمو 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام تاکید 
کرد: قرار شد این موضوع در کمیسیون های مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گیرد تا در 
جلسه هفته آینده، بررسی های بیشتری در صحن 
مجمع صورت گیرد و کنوانس��یون مربوطه به رای 

گذاشته شود.
مجتهد شبستری با اش��اره به ایرادات وارد بر 
پالرمو گفت: ابهامات بس��یاری در این الیحه وجود 
دارد؛ بعن��وان مث��ال درخصوص بح��ث مصادیق 
مجرمانه معلوم نیس��ت کدام نه��اد مصداق مجرم 
را تعیی��ن خواهد کرد. در این کنوانس��یون جایی 

ب��رای تعیین مجرم وجود ن��دارد که این خود یک 
ابهام است.

وی ادامه داد: به نظر ما داعش، القاعده، جبهه 
النصره و امثالهم مجرم هس��تند ولی شاید از نظر 
این کنوانس��یون حزب اهلل لبنان، حشدالش��عبی و 
سپاه پاسداران هم مجرم شناخته شوند که ما این 
موض��وع را نخواهیم پذیرفت؛ این مس��اله یکی از 

بزرگترین ابهامات این کنوانسیون است.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام تاکید 
ک��رد: امروز اصل مب��ارزه با تروریس��م و مصادیق 
مجرمانه را همه قبول دارند ولی ایراد در مصادیق 
آن اس��ت. حال باید دید شروطی که ما می گذاریم 
آنها می پذیرند یا خیر. ما ش��رایطی داریم که باید 
مورد توجه باشد و تنها با پذیرش آن شرایط حاضر 

به قبول این کنوانسیون هستیم.

مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو به نتیجه نرسید

الیحه ای با ابهامات فراوان

مرندی:
دولت کنونی تنها دولت ناکارآمد بعد از انقالب است

س
فار


