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تداوم انقالب در گرو اجرای عدالت است
تولیت آس��تان قدس رضوی عدال��ت و مبارزه با 
فس��اد را از ویژگی های بارز انقاب اس��امی نام برد و 
اف��زود: تداوم جریان انق��اب و ارزش های آن در گرو 
اجرای عدالت و مبارزه با فساد است و زندگی اشرافی 

با تفکر انقابی اسامی سازگاری ندارد.
حجت االسام سیدابراهیم رئیسی در اجتماع عظیم 
حوزه و گام دوم انقاب اس��امی که همزمان با سالگرد 
صدور منشور روحانیت امام راحل)ره( در حرم مطهر امام 
خمینی برگزار ش��د اظهار داشت: بیش از همه بخش ها 
روحانیت به بیانیه راهبردی، بصیرت  آفرین، راهگش��ا و 
امیدبخش رهبری در صدور بیانیه گام دوم در چهل ساله 

دوم انقاب راه را برای رهروان و دلدادگان گشودند.
وی ادام��ه داد: با نگاه به موفقیت های بس��یار به 
برکت انقاب اس��امی و آرمان های امام و هدایت های 
پیامبرانه امامین انقاب گام اول با موفقیت طی ش��د 
و با نگاه به کاس��تی ها با بس��یج تمام امکانات مادی و 

معنوی برای تحقق آرمان های بلند تاش می کنیم. 
تولیت آ س��تان قدس رضوی با بی��ان اینکه نظام، 
دولت و جامعه اسامی این راه را به عنوان مسیری که 
این فرآیند را به رسیدن به تمدن اسامی طی می کند 
و در حال ش��کل گیری اس��ت باید باز نگاهی شود که 
چه پیش��رفت هایی داشته و در کجاها دچار مشکات 
بودی��م، گفت: این ابتکار عمل حوزه که با حضور خود 
در کن��ار حرم امام یک همفکری و هم اندیش��ی انجام 
دادند قابل تقدیر است ولی باید گام های جدی و عملی 

بیشتر از گذشته طی شود.
رئیسی خاطرنشان کرد: مبدأ انقاب حوزه بوده است 
که مرجع��ی عالی قدر که مورد تأیید م��ردم قرار گرفت 
به عن��وان پرچم دار انقاب از قم برخاس��ت و این انقاب 
را به سراس��ر کشور س��رایت داد که امروز به برکت این 
انقاب اس��امی مردم و کشورهای مسلمان بیدار شدند 
و می خواهن��د هوی��ت بازیافته خود را که همان اس��ام 
زندگی س��از،  جامعه س��از و تمدن س��از را دنبال کنند و 
می خواهن��د در یک کام مس��لمان زندگی کنن��د. افراد 
روش��نفکری که به سمت جامعه غربی هدایت می کنند، 
در جامعه کم نیس��تند، روشنفکر کسی است که جامعه 
را بشناس��د، نیاز جامعه را درک کند و آماده خطر کردن 
باش��د. ش��هدا، ایثارگران و جانبازان روشنفکران حقیقی 
جامعه هس��تند و ش��ما طاب و روحانیون روشنفکرانی 
هستید که آمادگی دارید در این مسیر ایفای نقش کنید. 
تولیت آ س��تان قدس رضوی با اش��اره به اینکه ما 
حوزه انقابی را که در ارتباط با حفظ ارزش های انقاب 
اسامی و گسترش فرهنگ دین و اداره جامعه براساس 
فقه دارای چند مشخصه و ویژگی بارز می دانیم، اظهار 
داشت: برخورداری از فقه کامل به معنای فقه در عقاید 
و باورها،  اخاق کریمه و فاضله، احکام بایدها و نبایدها 
اجرا ش��ود و فقیه به کسی می گوییم که فقه در جان و 
خشت او نشسته باشد و امام راحل به عنوان کسی است 
که فقه در جان و سرشت او به خوبی نشسته بود و همه 

فعل وانفعال او برخوردار از فقه و فقاهت بود. 
وی س��ومین ویژگ��ی ح��وزه انقاب��ی را زمان و 
موقعیت شناس��ی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: امام و 
رهبری زمان ش��ناس بودند و رهبری در س��مت گیری 
نشان داد جامعه، دشمن و زمان را به خوبی می  شناسم 
و امام راحل چه با ایس��تادگی در مقابل ستم شاهی و 
چه حفظ انقاب در این چهار دهه توسط رهبر معظم 
انقاب نش��انگر زمان شناسی دقیق آن ها که برای یک 

طلبه فاضل و روحانی باید الگو قرار گیرد. 
تولیت آ ستان قدس رضوی با بیان اینکه ایجاد امید 
و زدودن هرگونه ی�أس و ناامیدی وظیفه مهم روحانیت 
اس��ت، افزود: عده ای می خواهند طاغوت و طاغوتیان و 
نظام ستم ش��اهی را تطهیر کنند که باید جنایت نظام 
شاهنش��اهی توس��ط علما برای مردم تبیین ش��ود و 
اقداماتی که باعث عقب ماندگی کشور شد در آن زمان 
برای مردم اشاره شود و با بیان خدمات انقاب اسامی 

در طول این چهل سال امید به جامعه تزریق شود.
وی با بیان اینکه مس��ئله اقتصاد در بیانیه رهبری 
جایگاه ویژه ای داش��ت، تأکید کرد: کمترین درآمد و 
دریافتی امروز برای طاب و روحانیون است و معیشت 
مردم و زندگی آن ها دغدغه جدی روحانیت است که 

از جنس مردم هستند و با مردم زندگی می کنند. 

اخبار

نفوذ به سیستم پهپادهای آمریکایی پاسخی به پررویی آنها بود
فرمان��ده نیروی هوافضای س��پاه با اش��اره ب��ه نفوذ به سیس��تم پهپادهای 
آمریکایی توس��ط س��پاه گفت: ما ای��ن کار را کردیم تا به آنه��ا بگوییم نه تنها 
نتوانس��تید به اهداف خود برسید بلکه ما به سیستم های شما نفوذ هم کرده ایم 

و این جواب آن پررویی آمریکایی ها بود.
سردار امیرعلی حاجی زاده افزود: اگر ما امروز این موضوع را بیان می کنیم به 
آن دلیل است که آمریکایی ها یک پررویی به خرج دادند و گفتند در صنایع موشکی 
ما قطعات معیوب فرس��تاده اند. بارها اعام کردیم در هر بخش��ی که مشکل و وابستگی 
وجود دارد آمادگی کمک داریم و همانگونه که موش��ک تماما ایرانی تولید ش��ده است، 

می توانیم تصمیم بگیریم پلت فرم ایرانی برای خودرو طراحی کنیم.
وی گفت: اخیرا عزیزان در بخش هایی از ساخت پاالیشگاه مشکل داشتند، ما تعهد 

کردیم آن قطعه پیچیده را بسازیم.  فارس

پاسداران
جلسات جامعه روحانیت با احزاب اصولگرا انتخاباتی نیست

س��خنگوی جامعه روحانیت مبارز با اش��اره به جلس��ات تشکل متبوعش با 
اح��زاب اصولگرا گفت: این جلس��ات ارتباطی با انتخابات ندارد و بیش��تر برای 

نزدیک تر شدن ارتباطات تشکل های اصولگرا است.
حجت االس��ام مصباحی مقدم ضمن اش��اره به جلسات هم اندیشی احزاب 
اصولگرا ب��ا جامعه روحانیت مبارز گفت: احزاب اصولگ��را ابراز تمایل کردند تا با 

یکدیگر جلساتی داشته باشیم و در آن به همفکری بپردازیم. 
وی با اش��اره به سخنان اخیر دبیر کمیس��یون ماده ۱۰ احزاب درخصوص عدم ارائه 
مستندات مبنی بر تغییرات در جامعه روحانیت مبارز افزود: سخن آقای مانوری شمسی 
در مورد عدم اعام تغییرات در جامعه روحانیت به وزارت کشور صحیح است. البته از بدو 
تشکیل جامعه روحانیت مبارز تا به امروز درخواستی از سمت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب 

نداشته ایم زیرا ما خود را یک تشکیات سیاسی محض نمی دانیم.  مهر

سخنگو
عراقچی: به نفع ماست که به "اف.ای.تی.اف" بپیوندیم

سخنگوی فراکسیون مستقان والیی مجلس جزئیات جلسه این فراکسیون با 
عراقچی درباره »کنفرانس ورشو« و پیوستن به »اف.ای.تی.اف« را تشریح کرد.

مهرداد بائوج الهوتی گفت: معاون وزیر خارجه گفت آمریکایی ها با برگزاری 
کنفرانس ورشو به دنبال این بودند که اجماعی علیه ایران به وجود آورند. عراقچی 
تأکید کرد در نهایت از مجموع 79 کش��وری که به کنفرانس ورش��و دعوت شده 
بودند تنها 23 کشور در سطح وزیر حضور یافتند و بقیه در سطوح پایین تر و در حد 

سفیر در کنفرانس حضور یافتند.
وی با بیان اینکه در این جلسه درباره پیوستن ایران به کنوانسیون »اف.ای.تی.اف« 
نیز بحث و تبادل نظر ش��د، گفت: معاون وزیر امور خارجه گفت اگر به »اف.ای.تی.اف« 
بپیوندیم به نفع ما خواهد بود و در ش��رایطی که ما تحت فش��ار هس��تیم می تواند به ما 

کمک کند که امور اقتصادی کشور را سهل تر انجام دهیم.  تسنیم

پارلمان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:  در نتیجه الحاق به کنوانسیون های اف.ای.مصلـــحت
تی.اف، همین میزان نفت امروز را هم نمی توانیم بفروشیم.

حجت االس��ام محس��ن مجتهد شبس��تری با اش��اره 
ب��ه تصمیم گیری مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام درباره 
الیحه الحاق جمهوری اس��امی ایران به کنوانسیون مبارزه 
با جرائم س��ازمان یافته فراملی )پالرم��و( گفت: با توجه به 
مطالعات فراوانی که بنده و س��ایر اعضای مجمع درباره این 
الیحه انجام دادیم مصالح پیوس��تن به پالرمو را بسیار کم و 

مضار آن را زیاد می بینیم.
وی با اشاره به اینکه موافقان می گویند با تعیین حق شرط 
و حق تحفظ می توان به این کنوانس��یون ملحق ش��د، اظهار 
داشت: کنوانسیون پالرمو شروط ما را نمی پذیرد چراکه در مفاد 
اساسنامه کنوانسیون به صراحت آمده است صرفاً شروطی قابل 

پذیرش است که با هدف کنوانسیون منافات نداشته باشد.
مجته��د شبس��تری ب��ا تأکی��د براینک��ه الح��اق ب��ه 
کنوانسیون های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی )اف.ای.تی.

اف( مانع جدی جهت دور زدن تحریم ها از س��وی کش��ور 
می ش��ود، گفت: اف.ای.ت��ی.اف و کنوانس��یون های مرتبط 
آن، حزب اهلل، حشدالش��عبی و س��ایر گروه های عضو محور 
مقاومت را مصداق تروریست تعریف می کند و ما را ملزم به 

پذیرش مصادیق می کند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: این به آن معنا اس��ت که ما در 

نتیج��ه پذیرش پالرمو ناچار می ش��ویم کمک به گروه هایی 
را ک��ه وظیفه داریم به آنها کمک کنیم قطع کرده و س��ایر 
گردش مالی های داخلی و خارجی خود را هم به کنوانسیون 

اعام کنیم که اسرار ما را برای دنیا افشا می کنند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: در نتیجه 
الحاق به کنوانس��یون های مرتبط با اف.ای.تی.اف ما همین 
می��زان نفتی را هم که به صورت غیررس��می می فروش��یم 
نخواهیم توانست به فروش برسانیم و مرتکب خودتحریمی 

می شویم.
وی با یادآوری اینکه اروپایی از ۱۱ مورد تعهدات خود 
در برج��ام به هیچ کدام عمل نک��رده در حالی که جمهوری 
اس��امی ای��ران از 27 مورد به همه آنها عمل کرده اس��ت، 
اظهار داش��ت: کانال مالی تعریف ش��ده از سوی اروپا بسیار 
ضعیف و عواید آن برای ایران ناچیز اس��ت چراکه فقط غذا 
و دارو از طریق آن به ایران می دهند، در حالی که ما امروز 
در تولید گندم خودکفا هستیم و در حوزه دارو نیز نیازهای 
جزیی داریم. اروپا با کانال مالی اینستکس می خواهد بر سر 

ایران مّنت گذاشته و روغن ریخته را نذر امامزاده کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر وظیفه 
مجمع نس��بت به جمیع جه��ات در تصمیم گیری در قبال 
کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: امیدواریم مجمع در نشست 
آتی براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت درباره الحاق 

به پالرمو تصمیم بگیرد.  فارس

مجتهد شبستری:
پذیرش اف.ای.تی.اف فروش نفت را از امروز هم محدودتر می کند

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی گفت:  ب ا حــــز امس��ال دولت ب��ا سیاس��ت های غلط ا
مش��کات فراوانی را برای مردم پدی��د آورده و گرانی های 

روز افزون زندگی را برای مردم سخت کرده است.
اس��داهلل بادامچی��ان با تبری��ک میاد صدیق��ه طاهره 
حض��رت فاطمه زهرا)س( و میاد ام��ام خمینی)ره( گفت: 
جنب��ش فاطمی در میان جوانان ضامن بقاء و تداوم انقاب 
اسامی است. وی گفت: اسوه زنان ایرانی و مسلمان زهرای 
اطه��ر و زینب کبری اس��ت و خانواده زه��را و علی، الگوی 

خانواده های ما در تمدن نوین اسامی است.
بادامچیان با اش��اره به منش��ور اسامی و ملی گام دوم 
گفت: تکامل انقاب اسامی و تمدن نوین اسامی و جامعه 
نمونه اسامی و دولت کریمه درگرو اجرای کامل این بیانیه 
اس��ت. همه از جمله احزاب باید در برابر آن به مس��ئولیت 

خویش عمل کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��امی در رابطه با تمدید چهار 
ماهه چند دولت اروپای��ی در مورد اف.ای.تی.اف گفت: اگر 
ایران اس��امی قاطع و مس��لّم بر ارزش های الهی و انسانی 
خود تاکید کند آنها عقب نش��ینی خواهند کرد. دولت باید 
قاطعان��ه عمل به تعهدات عقب افتاده اروپا را مطالبه کند و 
از آنها بخواهد به حقوق بش��ر و اصول دموکراتیک خود که 

شعارش را می دهند عمل کند.
وی افزود: امس��ال دولت با سیاست های غلط مشکات 

فراوان��ی را برای مردم پدی��د آورده و گرانی های روز افزون 
زندگی را برای مردم س��خت کرده است. در همین راستا به 
جای اکتفا به چند بسته غذایی برای پایان سال، یک هیئت 
برای حل مش��کات کارگران بیکار، کارکن��ان و کارمندان 
کنار گذاشته ش��ده تعیین کرده و به مسائل آنها رسیدگی 

کنند و شب عید آنها را شیرین نماید.
وی گفت: این دولت بود که با تصمیمات نادرس��ت بازار 
ارز را به هم ریخت و با سیاس��ت های غلط، صادرکنندگان و 
واردکنندگان را باتکلیف کرده و اغتشاش در نرخ ارز بوجود 
آورد. بادامچی��ان گفت: دولت باید سیاس��ت صحیح و امید 
بخش��ی اتخاذ تا بخش اقتص��ادی دولتی و بخش عمومی و 
مردمی به آس��انی و اطمینان ارز صادراتی را به سامانه نیما 
بیاورند. وی با اش��اره ب��ه پیامدهای ناهنجار مربوط به تورم 
طبق آمار مرکز آمار و بانک مرکزی گفت: دولت باید فکری 
ب��رای بازنگری کارکرد خود در ح��وزه اقتصاد بکند تا بیش 
از این نارضایتی ایجاد نش��ود. آیا دولت نباید چاره ای برای 

کاهش مداوم ارزش پول ملی بکند.
وی در پایان با اش��اره به پخش مس��تند روایت رهبری 
از ش��بکه یک س��یما گفت: انصافاً در بخش این مس��تند، 
هوش��مندی و هنرنمایی خوبی صورت گرفته اس��ت. نسل 
جوان ما در این مس��تند قطع��ه ای از تاریخ معاصر ایران را 
دیدند و شاهد مظلومیت امام)ره( و رهبری در هدایت امت 

اسام و مشکات پیش رو بودند.  مهر

بادامچیان:
دولت با سیاست های غلط زندگی را برای مردم سخت کرده است

کین ره که می رویم به ترکستان است 
ادامه از صفحه اول

س��خن این اس��ت که اکنون ب��ا اف.ای.تی.اف نیز 
هیچ گش��ایش و رونقی ایجاد نخواهد شد و تنها باعث 
می شود، مؤلفه های قدرت ایران در منطقه در تنگنا قرار 
بگیرند چراکه از ظن س��ازمان اف.ای.تی.اف، حزب اهلل، 

نیروی مقاومت و حتی مردم یمن تروریست هستند.
حتی اگر ایران حمایت های خود را از این گروه های 
مقاومت قطع کند، باور نداش��ته باش��ید که مناسبات 
بانکی برقرار می ش��ود، ی��ا تحریم ه��ای اقتصادی لغو، 
هرگام به عقب، پیش��روی دش��من را به همراه خواهد 
داشت و برای مردم و کشور نیز مشکل ساز خواهد بود.

سرمقاله

غدی��ر  کاس  زیردریای��ی  اسـام نی��روی دریای��ی ارت��ش در ارتش 
س��ومین روز از رزمای��ش والیت 97 ب��ا موفقیت 

اقدام به شلیک موشک کروز کرد.
در سومین روز از مرحله نهایی رزمایش والیت 
97، ی��ک فروند زیردریایی س��بک از کاس غدیر 

اقدام به پرتاب موشک کروز ضد سطحی کرد.
ب��ه دلیل محدودیت ش��عاع عملیاتی اژدرها و 
احتمال کش��ف مکان زیردریایی در هنگام پرتاب 
موشک اژدر، با ابتکار و تاش جهادی متخصصان 
جوان نیروی دریایی ارت��ش و صنایع وزارت دفاع 
کشور برای اولین بار موشک از عمق دریا به سمت 
هدف پرتاب ش��د و ب��دون اینکه م��کان پرتاب و 
موقعیت کش��ف شود می تواند یگان های دشمن را 

مورد اصابت قرار دهد.
بنا بر این گزارش، دیگر زیر دریایی های حاضر 
در نداجا از جمله زیر دریایی های س��نگین کاس 
ط��ارق و زیردریای��ی تمام ایرانی فات��ح نیز از این 

قابلیت برخوردار هستند.

عملیات تهاجمی بالگردهای هوادریای ارتش 
در سومین روز از مرحله نهایی رزمایش والیت 
97، یگان های بالگ��ردی هوادریای نیروی دریایی 

ارت��ش در یک عملی��ات تهاجی اقدام ب��ه انهدام 
اهداف دشمن فرضی در سطح دریا کردند.

ای��ن بالگرده��ا در انواع مختل��ف از جمله بل 
2۱2 ب��ا بکارگیری راکت اندازها و تیربارهای خود 
توانس��تند با موفقیت به س��مت اه��داف از پیش 

تعیین شده شلیک کنند.
بالگردهای هوادریا عاوه بر انجام عملیات های 
رزمی، در انتقال نیروها و هلی برن آنها در مناطق 

مختلف عملیاتی نیز نقش بسزایی ایفا کردند.

شلیک »موشک نصر« از بمب افکن فانتوم
بمب افک��ن فانتوم نی��روی هوای��ی ارتش در 
سومین روز از مرحله نهایی رزمایش والیت 97، با 
ش��لیک موشک نصر، هدف از پیش تعیین شده را 

در دریا با موفقیت منهدم کرد.
در ادامه مرحله س��وم رزمایش والیت 97، در 
راستای پش��تیبانی یگان های نیروی هوایی ارتش 

از ش��ناورهای س��طحی نیروی دریایی، یک فروند 
جنگنده بمب افکن فانتوم نهاجا با ش��لیک موشک 
کروز هواپایه نصر توانس��ت ه��دف مورد نظر را در 

دریا با موفقیت مورد اصابت قرار دهد.
همچنی��ن بالگردهای نیروی دریایی ارتش که 
اخیرا به سامانه شکار مین دریایی نیز مجهز شده اند 

اقدام به انهدام مین های آفندی دشمن کردند.

انجام عمیات مردم یاری در جنوب کشور
یگان های پزش��کی و امدادی نی��روی دریایی 
ارتش به انجام ماموریت مردمیاری، خدمت رسانی 
و محرومیت زدای��ی از مناطق مختلف در نزدیکی 

مناطق عملیاتی رزمایش »والیت97« پرداختند.
همزمان با آغاز مرحل��ه نمایش قدرت رزمایش 
»والی��ت97« که در مناطق جنوب و جنوب ش��رق 
کش��ور برگزار ش��ده، یگان های پزش��کی و امدادی 
نیروی دریایی ارتش به انج��ام ماموریت مردمیاری، 

خدمت رسانی و محرومیت زدایی از مناطق مختلف که 
در نزدیکی مناطق عملیاتی رزمایش دارند پرداختند.

طی این طرح، پزش��کان و بهی��اران این نیرو 
ازجمله متخصصین چش��م، گوش و حلق و بینی، 
ارتوپ��دی، ج��راح عموم��ی، دندانپزش��کی، طب 
اورژان��س، زنان و زایمان، اطفال، پوس��ت، داخلی 
و پزش��ک عمومی به ارائه خدمات رایگان ش��امل 
ویزی��ت، تحویل دارو و اهدای بس��ته س��امت به 

مراجعین و بیماران نیازمند پرداختند.
در این طرح انواع تجهیزات بیمارستانی ازجمله 
اتاق عمل س��یار، اتوبوس آمبوالنس��ی، بیمارس��تان 
صحرایی، درمانگاه س��یار، تجهیزات آزمایشگاهی و 
آزمایشگاه جنگ نوین به کارگرفته شده است. نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران یکی از یگان های 

اصلی در آبادانی و عمران منطقه مکران است.
این نیرو هم راس��تا با س��اخت منطقه دریایی 
در جاس��ک و احداث زیرساخت های اساسی برای 

استقرار یگان های متعدد در آبهای ساحلی دریای 
عمان، بیش��ترین نقش را در عمران این مناطق در 

حوزه های غیرنظامی نیز دارد.
رئیس اداره بهداشت و درمان نداجا نیز در این باره 
اظهار داشت: همزمان با اجرای رزمایش بزرگ والیت 
97، تیم های پزش��کی م��ا ازجمله یک تیم ۱۰ نفره 
از پزش��کان متخصص با حضور در جاسک و مناطق 
محروم و روستاهای اطراف منطقه، درحال ویزیت و 

معالجه رایگان مردم این مناطق هستند.
امیرمحس��ن مرادی نی��ا افزود: ب��رای این کار 
درمانگاه��ی در نظ��ر گرفته ش��ده و بیمارانی هم 
که نی��از به معالجه بیش��تر دارند به بیمارس��تان 

سیدالشهداء در بندرعباس منتقل می شوند.
رئیس اداره بهداش��ت و درم��ان نداجا افزود: 
در ای��ن خدمات که پیش از آغاز رزمایش ش��روع 
ش��ده؛ صدها نفر از مردم مراجع��ه کرده و ویزیت 
می ش��وند. درخص��وص رزمایش نیز م��ا اقدام به 
برپایی چادرهای بیمارس��تانی و بیمارس��تان های 

صحرایی کردیم.
رزمایش بزرگ والیت 97 به مدت س��ه روز در 
گستره ای به وسعت بیش از یک میلیون کیلومترمربع 
از شرق تنگه هرمز تا دریای عمان و مدار ۱۰ درجه 

اقیانوس هند برگزار شد.

بارها ابعاد مختلف »شفافیت«  انق��اب دیـــــدگاه رهب��ر  بیان��ات  در 
اس��امی مورد توج��ه و تاکید قرار گرفته اس��ت. 
براس��اس قانون اساس��ی تم��ام محتویات مجلس 
شورای اس��امی نیز پخش و رس��انه ای می شود، 
همچنین پیش تر کدخدایی و محس��ن اسماعیلی 
نیز در مورد علنی ش��دن مذاکرات شورای نگهبان 

نکاتی را مطرح کرده بودند.
محس��ن اس��ماعیلی حقوقدان در گفت وگویی 
درباره این حق دسترسی به اطاعات پیشنهاد کرد 
که این روند در م��ورد »همه نهاد های حاکمیتی« 
م��ورد توج��ه قرار بگی��رد. مخاطبش هم ش��ورای 
نگهبان، مجمع تش��خیص مصلحت نظام، ش��ورای 
عالی انقاب فرهنگی است و می گوید: »مردم حق 
دارند بدانند چرا و با چه استدالل هایی فان تصمیم 
گرفته می شود و چرا تصمیم دیگری گرفته نمی شود. 
مگر مقامات دولتی و عمومی را نماینده و امانت دار 
مردم نمی دانیم؟! خوب، نماینده و امین باید گزارش 
کار خ��ود را به صاحبان اصلی ح��ق ارائه کنند. به 
همین خاطر اس��ت که گفتم این حرف اختصاصی 
به ش��ورای نگهبان هم ن��دارد و باید به همه نهادها 
و ش��وراهایی که مصوبات و اقدامات آن ها بر حقوق 
و تکالیف مردم اثر می گذارد، تعمیم داده شود؛ چه 
فرق می کند مجلس باشد یا شورای نگهبان؟ هیئت 
دولت باشد یا شورای عالی انقاب فرهنگی؟ مجمع 

تشخیص مصلحت باشد یا جای دیگر؟«
از همین سو، بسیاری از سیاسیون و کارشناسان 
معتق��د هس��تند باید محت��وای جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نیز رسانه ای شود، چراکه 
ای��ن تصمیمات به منظور مصلحت کش��ور و مردم 
اس��ت و مردم باید بدانند که مخالف��ان و موافقین 
چه اس��تدالل هایی داش��ته ت��ا از ای��ن طریق هم 
شفاف س��ازی صورت گیرد و همچنین ارایه گزارش 
کامل از برگزاری این نشست ها منجر به این خواهد 
ش��د که همه بدانند فرد مخالف و موافق چه کسی 

بوده است و چرا چنین نظری داده است.
از س��وی دیگر آرای ش��فاف و رسانه ای شدن 
برخی از جلس��ات در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام نیز در ثبت تاریخ بسیار مهم است چراکه در 
مجمع بسیاری از تصمیمات گرفته می شود مردم 

از آن بی خبر هس��تند و رسانه ای هم نمی شود لذا 
عمومی شدن تصمیمات مجمع، می تواند یک گام 
رو به جلو درخصوص اعتمادس��ازی به جایی باشد 
که نقش مهمی در فرآیند سیاس��ی کش��ور دارد و 

گاهی اوقات به جناحی بودن متهمش می کنند.
حجت االس��ام غامرضا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی 
مبن��ی ب��ر اینکه چ��را محتوای مذاک��رات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رس��انه ای نمی شود و اگر 
این اقدام عملیاتی ش��ود قطعا موجب شفاف سازی 
و اعتماد مردم می شود بخصوص در مورد پیوستن 
ایران به اف.ای.تی.اف، گفت: بس��یاری از دوستان 
و اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام هنوز به 
جمع بن��دی به طور خاص در م��ورد اف.ای.تی.اف 
نرس��یده اند و تنها نظرات خ��ود را مطرح کرده و 
نقطه نظراتشان را اعام می کنند، ولی هنوز نهایی 
نش��ده و تا لحظه آخ��ر ام��کان دارد در اثر بحث 
گفت وگوها و گزارش هایی که انجام می شود تغییر 

موضع بدهند.
وی افزود: بس��یاری از دوس��تان در مجمع در 
ابتدا خیلی ش��فاف موافق ب��وده و نظرات خود را 
اعام کردند اما پس از گفت وگوها و بحث هایی که 
صورت گرفت، مس��ایل روشن شده و تغییر موضع 
دادند، لذا ش��اید برخی ها افراد نخواهند اظهارنظر 
کنند چراکه ممکن اس��ت به جمع بندی نرس��یده 

باشند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصریح 
ک��رد: در حال حاضر معتقد نیس��تم که بحث های 
مجمع رسانه ای  شود، چراکه این بحث هایی که در 
مجمع صورت می گیرد برای رعایت مصالح کش��ور 
بوده و امکان دارد در ش��رایطی بازتاب داده ش��ود 
که آثار و تبعات منفی به دنبال داش��ته باشد، زیرا 

امکان دارد تا آخرین لحظه نظرات تغییر کند، لذا 
بهتر اس��ت که ابتدا مجمع ب��ه جمع بندی نهایی 
برس��ند نه اینکه در ابتدا توضیح و تببین ش��ود و 
آن وق��ت اف��راد می توانند نظرات خ��ود را اعام و 

رسانه ای کنند.
مصباحی مقدم افزود: همانطور که گفتم بعد از 
اینکه در مجمع رای گیری شد، بعد می توان در مورد 
آن اظه��ار نظر کرد، چراکه ممکن اس��ت اطاعاتی 
بیش��تری اعام ش��ود و ای��ن اطاعات ب��ا بحث و 
گفت وگو به نتیجه برسد. چون بحث مصلحت کشور 
است و صرفا این نیست که این کنوانسیون ها خوب 
یا بد هس��تند؛ در حال حاضر ش��رایط انتخاب بین 
خوب و بد نیست، بلکه بین بد و بدتر است، از یک 
جهت اگر به آن نپیوندیم، مش��کاتی وجود خواهد 
شد و اگر هم بپیوندیم یک جور دیگر مشکل داریم، 
در حال حاضر پیوستن و نپوستن یک انتخاب کاما 
دقیق، حس��اس و اساسی است، لذا ممکن است که 
دیدگاه ها تغییر کند، به همین دلیل فعا مذاکرات 

مجمع نباید رسانه ای شود.
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام در 
مورد بیانیه اف.ای.ت��ی.اف مبنی بر اینکه تا چهار 
ماه دیگ��ر اقدامات تقابلی ضد ایران تعلیق ش��ده 
اس��ت و آیا این موضوع تاثیری در نظرات اعضای 
مجمع خواهد داشت، گفت: این موضوع تاثیری در 
رای گیری اعضای مجمع نخواهد داشت؛ اروپایی ها 
قبا نی��ز مهلتی در این خص��وص داده بودند که 
این مهلت همین روزها پایان نیز یافت و مش��اهده 
کردید که در تصمیم مجمع تاثیری نداشت، برخی 
در روزنامه ها نیز نوش��تند که اگر تصمیمی گرفته 
نش��ود، ما را به لیس��ت س��یاه اضافه می کنند اما 
دیدید که م��ا تصمیمی نگرفتیم، به نظرم اگر این 
اتفاق ادامه پیدا کند، بازهم خیلی روش��ن نیست 

که اف.ای.تی.اف ما را به لیست سیاه اضافه کنند.
وی در مورد اینکه برخی از کارشناسان معتقد 
هس��تند رسانه ای شدن جلسات مجمع میتواند در 
آینده تاثیرگذار باشد، گفت: همین االن نیز تصمیم 
مجم��ع تاثیرگ��ذار اس��ت، چراکه جای��گاه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، عالی ترین جایی است که 
می توان��د در اینگونه موارد تصمیم بگیرد و تصمیم 
آن نیز براساس رعایت مصلحت نظام خواهد بود و 
مصلحت نظام در ش��رایط تحریمی از غیرتحریمی 
متفاوت است و می توان به آنها پاسخ داد و موضوع 
بسیار دقیق و باریک است، اما این موضوعی نیست 
که بتوان در م��ورد آن به راحتی اظهار نظر کرد و 
رسانه ها هم نمی توانند در این مورد اظهارنظر کنند 
و یک��ی از موضوعاتی که نگران کننده اس��ت اینکه 

نباید در سطح رسانه و فضاسازی قرار بگیرد.

موضوع اف.ای.تی.اف، سیاسی نیست 
امنیتی است

مصباحی مقدم تاکید ک��رد:  در حال حاضر ما 
در جایگاهی نیس��تیم که تحت تاثیر فضا س��ازی 
رس��انه ای قرار بگیریم، چرا اگر موضوع سیاس��ی 

باشد، می توان در مورد آن نظرات مختلفی را بیان 
کرد، ولی مشکل این است که این موضوع سیاسی 
نیست، بلکه امنیتی است و مربوط به امنیت کشور 
اس��ت. ما نباید مسایل امنیتی را به دست رسانه ها 
بدهیم. امنیت کشور باید در بسته و سر بسته بود 
و در مورد آن تصمیم گیری ش��ود، در واقع دشمن 
نباید بفهمد ما چه تصمیمی و اس��تداللی د راین 
رابط��ه داریم زیرا به خوب��ی می تواند نقطه قوت و 
ضعف ما را تحت تاثیر قرار دهد. این طور نیس��ت 
اف.ای.تی.اف بتواند در فضای رسانه ای حل شود و 
قضاوت عمومی در مورد آن صورت بگیرد، بلکه در 

ابتدا نیاز به کار کارشناسی دارد.

 افرادی با ارسال پیامک سعی می کنند
تا اعضای مجمع را تحت فشار قرار دهند

وی در ب��اره پیامک تهدید آمیزی که به برخی 
از اعضای مجمع تشخیص مصلت نظام ارسال شده 
بود، گفت:  تهدیدی برای من نبوده است، اما پیامک 
خیلی خیلی خیلی زیاد ارسال شده است که چنین 
و چنان کنید، که بنده واقعا ناراحت و نگرانم چراکه 
ما عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام هستیم و 
مش��اور عالی رهبری شناخته می ش��ویم، لذا نباید 
تحت تاثیر نظرات افراد تصمیم گیری کرده و رای 
دهیم. به نظرم ارسال پیامک اوال کاری بی خاصیت 
است، ثانیا کاری است که حتی در مشروعی بودنش 
تردید وجود دارد و کار مشروعی نیست. وقت ما را 
هم می گیرند و ممکن است که برخی از دوستان ما 

حتی اعصاب شان نیز به هم بریزد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان 
خاطرنش��ان کرد: این اف��راد گاهی تماس گرفته و 
چانه زنی کرده و یا پیامکی هایی را ارسال می کنند 
که خوش��ایند نیس��تند، حتی اگ��ر بگوییم با نظر 
ش��ما موافق هس��تیم، باز هم تاکید کرده و باز هم 
پیامک می فرستند که این کار را انجام دهید و اگر 
مخالف لوایح هس��تید رای ندهید؛ لذا این افراد با 
این اقدامات اعضای مجمع را تحت فشار قرار داده 
و این فشار اقدام مشروعی از نظر روانی و اجتماعی 
هم نیست. از سوی دیگر همان طور که گفتم نباید 
فعا این موضوعات رس��انه ای ش��ود چراکه بحث 

امنیتی است.  الف

در رزمایش والیت ۹۷ صورت گرفت

شلیک موشک کروز از زیردریایی کالس غدیر

حجت االسام مصباحی مقدم: 

پیوستن به پالرمو و اف.ای.تی.اف 
انتخاب بین بد و بدتر است


