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دولت به دلیل عشق به آمریکا، از کشورهای آسیایی غافل شد
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: دولت به دلیل عشق و عالقه در ارتباط با 

آمریکا به کشور هایی آسیایی بی اعتنایی کرد.
حجت االسللالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری با تاکید بر تقویب روابط ایران 
با کشورهای آسیایی به ویژه چین و هند، گفت: دولت به دلیل عشق و عالقه در 

برقراری ارتباط با آمریکا به کشللور هایی همچون چین، روسیه و هند بی اعتنایی 
کرد و معتقد بود که اگر با این کشور ها ارتباط برقرار کند، آمریکا ناراحت می شود.

وی با بیان اینکه دولت به دلیل مالحظات و باور غلطی که داشت، تالشی برای تقویت 
ارتباط با کشورهای آسیایی نکرد، افزود: دولت نه تنها نتوانست آمریکا و غربی ها را همراه کند، 
بلکه کسانی که در کشمکش های تحریم به دالیل مختلف همراه ما بودند را هم از دست داد 
و به منافع ملی و مردم ضربه وارد کرد. شاید دلدادگی در ارتباط با آمریکا داشتن مانع این 

مسئله شد و دولت فریب لبخند های آنچنانی بیگانه را خورد.  باشگاه خبرنگاران

نظرگاه
تهدید کردن مجمع تشخیص نمایی از استبداد است

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسللالمی تحمیل نظر به مجمع تشللخیص 
مصلحت نظام را خطری جدی برای کشور دانست.

پرویز سللروری گفت: مجمع تشخیص از شللخصیت های حقیقی و حقوقی 
شللکل گرفته و همه افراد کلیدی و جریانات سیاسللی مطرح کشور در آن فعال 

هسللتند و باید به اسللتدالل ها و مبانی که عنوان می شللود، توجه کرد و اگر واقعا 
افرادی مدعی عملکرد جناحی مجمع هستند بیایند و با استدالل بگویند.

وی اداملله داد: اینکه اکنللون دولت یا دفتر رئیس جمهور مجمع تشللخیص را تهدید 
می کنند و برای مثال می گویند اگر پالرمو را رد کنید باید منتظر عواقبش باشللید یا اینکه 
وزرا به یک شکلی دارند در این ارتباط فرایندی شبیه به تهدید را ادامه می دهند، به نظرم 
اتفاق خیلی بدی است و این کارها قطعا شرایط را بدتر و حواشی را بیشتر می کند و به نظرم 

این یک نمایی از استبداد و تک محوری حرکت کردن است.  باشگاه خبرنگاران

دیدگاه
محور مقاومت در حال درخشش در دنیاست

فرمانللده نیروی زمینی ارتش گفت: محللور مقاومت به فضل و یاری خداوند 
متعال و عنایت امام زمان)عج( در دنیا در حال درخشیدن است.

امیر کیومرث حیدری با بیان اینکه اقتدار دنیای اسالم در جهان روز به روز 
پررنگ تر می شللود، اظهار کرد: محور مقاومت بلله فضل و یاری خداوند متعال و 

عنایت امام زمان)عج( در دنیا در حال درخشیدن است. وی با بیان اینکه نیروهای 
مسلللح جمهوری اسللالمی در برابر هر تهدیدی آماده هستند، گفت: قدرت بازدارنده 

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران خاری در چشم دشمنان است. 
فرمانللده نیللروی زمینی ارتش در پایللان با بیان اینکه این نیللرو امروز به جایگاهی 
رسیده است که در تولید تجهیزات دفاعی اتکا و نگاهی به بیرون ندارد، خاطرنشان کرد: 
امللروز با افتخار اعللالم می کنیم که صفر تا ۱۰۰ تجهیزات دفاعللی مورد نیاز در نیروی 

زمینی ارتش را خودمان تولید می کنیم.

ارتش اسالم

 نظم نوین جهانی
یعنی سیاهی لشکر امریکا شدن

تبلیغاتچی هللای غربللی  و  تئوریسللین ها  امللروز 
درصددنللد خللّط ارتجاع بلله غرب - خط برگشللِت به 
همان تحمیل پذیری غربی - را دوباره برگردانند. البته 
همان طللور که گفتللم، تحت عنوان یک تئوری شللبه 
روشللنفکرانه؛ بلله عنوان یک حرف نللو؛ تئوری جهانی 
شدن و تئوری تغییر گفتمان. می گویند دانشجوی این 
دوره دیگر نمی تواند دانشللجوی دوران ضّداسللتعماری 
باشللد. می گویند دوران ضّدیت با اسللتعمار و استکبار 
و مللرگ بللر اسللتکبار گفتن، گذشللته اسللت؛ دوران 
عدالت خواهی و مبارزه ی با سرمایه داری سرآمده است؛ 
دوران آرمان خواهی و تبّری و تواّلی سیاسی تمام شده 
است؛ گفتمان جدید دانشجویی عبارت است از گفتمان 
جهانللی، جهانی شللدن، گفتمان واقع بینللی، گفتمان 
پیوستن به نظم نوین جهانی؛ یعنی سیاهی لشکر امریکا 
شدن! این جهانی شدن، اسمش جهانی شدن است؛ اما 
باطنش امریکایی شللدن اسللت. معنایش این است که 
ملت ایللران علی رغم مجاهدت هایی که کرده، علی رغم 
پرچم هایی کلله بر قلّه های پیللروزی کوبیده، علی رغم 
بیداری عظیمی که در ملتهای مسلمان به وجود آورده، 
باید دوباره مثل دوران قبل از انقالب، سللیاهی لشکر و 
عمللله و ابزار تأمین منافع امریکایی ها شللود. هدف به 
صورت لخت و پوست کنده جز این چیز دیگری نیست؛ 
امللا می خواهند در زیر نام های زیبا - جهانی شللدن و 

تحّول و پیشرفت - این هدف را پنهان کنند.

بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر
9 اسفند 79

مخاطب شمایید

پست جدید صفحه سردار سلیمانی
سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با 
انتشار تصویری نوشت:  شکست دشمن در مقابل 
ما حتمی است. من می خواهم به دشمن این را بگویم که 
همه ی عوامل شکسللت، در درون خود توسللت و هرگز 
نمیتوانی از این افکار شللیطانی و این سطوحی که جزو 

عوامل شکست تو هست، عقب نشینی کنی.  97/۱2/9

 آنهایی که ناامید می شوند
هرگز برنده نخواهند شد
معصومه ابتکار معللاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده نوشللت: بللا تحریم ها اقتصاد و 
آینده ایران را هدف گرفتنللد. زنان کارآفرین ما برای 
آینده فرزندانشللان پرتالش ادامه می دهند. آنهایی که 

ناامید می شوند، هرگز برنده نخواهند شد. 

پست ضرغامی درباره کویتی پور
عزت اهلل ضرغامی رئیس سابق صداوسیما با انتشار 
فیلمی از غالمعلی کویتی پور نوشت: حاج غالم! 
نه! داش غالم! غالم ژاندارم! نه! غالم بسیجی! خیلی ها حج 
می روند ولی از جنللس »اکثرالضجیج و اقل الحجیج« اند! 
عنوان »حاجی« آنان حکایت »عجب حکایتی داشتی کل 
علی!« است! غالم ژاندارم، رو خواستند به زور تو َکت مردم 
کنند، آخرش هم قربون صدقه ی اون »قزاق« برن، نشللد! 
مردم انقالب کردند. غالم ما بسللیجی و َمشتی است. جز 
این دو صفللت، هیچ عنوان دیگری برازنده ی او نیسللت. 
»جانماز« آب نمی کشد، به »می« سجاده رنگین می کند و 
حللواس اش بلله اصل ارزش هللای امام و انقالب اسللت تا 

کلیشه های نخ نما و دستوری!
همکارمللان با دوربین گوشللی از چند دقیقه آخر 
صحبت 2 ساعت مان تصویر گرفت که تقدیم می شود. 

ببینید، قشنگه!

چه کردی با خودت آقای ظریف؟
حجت اهلل عبدالمالکی تحلیلگر مسائل اقتصادی 
با انتشللار عکسللی از سللایت یک اندیشللکده 
امریکایللی بللا این مضنللون که اسللتعفای ظریف خبر 
راهبردی پیروزی مقاومت )دیدار بشللار اسد با مقامات 
ایران( را به حاشیه برد نوشت: #استعفا میدی خسارته! 
استعفات پذیرفته می شه، خسارته! استعفات رد می شه، 
خسللارته! بر می گللردی سللرکار، خسللارته! می مونی 

خسارته! میری خسارته! چه کردی با خودت مرد؟!

 طرح همه پرسی درباره ۴ موضوع
در مجلس تدوین شد
حسللینعلی حاجی دلیگانللی نماینللده مجلس 
شللورای اسللالمی نوشللت: طللرح دوفوریتی 
برگزاری همه پرسللی درباره 4 موضللوع تقدیم مجلس 
می شللود. این 4 موضوع عبارتند از: ۱- موضوع اف.ای.

تی.اف 2- هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین 3- پرداخت 
یارانلله نقدی ماهیانلله 2۰۰ هزار تومللان به جای دالر 
اساسللی کاالی  دالر  میلیللارد   ۱4 بابللت  از   42۰۰ 
4- تعیین سقف 7 میلیون تومان برای حقوق مدیران.

سیاست مجازی

در جلسللات سللخنگویی )به جز سخنگوی سخنــــگو گروه رویکرد  تقریبا عادت کرده ایم که 
قوه قضاییه( یا دعوت نشللویم یا اجازه سوال پرسیدن ندهند و یا 
سواالتمان پاسخ داده نشللود، این بار در جلسه سخنگوی شورای 
نگهبان با بیسللت دقیقه تاخیر رسللیدم آن هم به دلیل گشللتن 
دنبللال جای پارک ماشللین، و پللارک کردن ماشللین در حوالی 
میدان حر و پیاده طی کردن مسیر تا ساختمان شورا و علی رغم 
اینکه به گفته مسللئوالن ورود و خروج جلوی در جلسه با تاخیر 
شللروع شللده بود اما خبللری از جناب کدخدایی نبللود و دوباره 
سللواالتمان ماند بر این اسللاس سللواالتمان را می نویسیم. برای 
دیروز سه پرسش داشتیم اول اینکه نظارت شورای نگهبان روی 
نمایندگان مجلس که می گویند بعد از تایید اعتبار اولیه ادامه دار 
اسللت چرا تاکنون علی رغم رفتارهای صورت گرفته در همه ادوار 
به پس گرفتن اعتبار منجر نشللده و آیا مرسوم است به جای رد 
صالحیت در دور بعد در میانه راه اعتباری از نماینده ای که خطا 

کرده پس گرفته شود. دو سوال دیگرمان:
 قبللال اعللالم کردیللد ترجملله ای کلله دولللت از برخللی 
کنوانسللیون ها و برجام به شما و مجلس دادند اشتباه بوده است. 
اول اینکه پیگیری کردید که این اشللتباه سهوی و ناشی از عدم 
توانایی در ترجمه بوده یا با عامدانه؟ بعد هم اینکه آیا اشتباه در 

ترجمه آنهم در این سطح حرفه ای است؟
 علی رغم اینکه نهادهای بین المللی اجازه تنظیم توافقات به 
زبان کشورهایی که ذی نفع در توافق هستند را می دهند چرا اصراری 
وجود دارد که زبان توافقات از برجام و... زبانی غیرفارسللی باشللد تا 
جامعه را اسیر فکت شللیتهای متفاوت کند؟ آیا شورای نگهبان به 
عنوان نهاد ناظر میتواند در این رابطه به مذاکره کننده ها تذکر دهد؟

اما در ادامه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
نشسللت خبری به بیان آخرین مصوبات شورای نگهبان پرداخت 
و اظهللار داشللت: طرح دوفوریتللی اصالح مللاده ۱3 قانون جامع 
خدمات رسللانی به ایثارگران و همچنین الیحه ادغام شللرکت ها و 
تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح مغایر با موازین شرع 

و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
وی افللزود: همچنین طللرح تمدید مهلت اجرای آزمایشللی 
قانون شللوراهای حل اختالف نیز مغایر با موازین شللرع و قانون 
اساسللی شناخته نشللد و به تأیید شللورای نگهبان رسید؛ الیحه 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسات متعدد شورای 
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما با ایراداتی مواجه شد 

که برای اصالح مجدداً به مجلس ارجاع داده شد.

سللخنگوی شللورای نگهبللان همچنین تصریح کللرد: الیحه 
حفاظت از خاک نیز در جلسلله ۱۰ بهمن ماه 97 شللورای نگهبان 
مورد بحث و بررسللی قرار گرفت اما با ایراداتی از سللوی شللورای 
نگهبان مواجه شد که این ایرادات در دو بند به مجلس اعالم شد؛ 
طرح اصالح قانون بودجه 97 کل کشللور نیز در جلسه 24 بهمن 
97 شللورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به 
اصالحللات به عمل آمده، همچنان ایراد قبلی شللورای نگهبان در 
این طرح کماکان به قوت خود باقی اسللت؛ طرح حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 
3۰ دی ماه 97 مجلس نیز در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت اما مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و 

ایرادات به مجلس ارجاع داده شد تا اصالحات الزم انجام شود.
کدخدایی با بیان اینکه الیحه موافقت نامه بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه 
به نمایندگی از سللازمان ملل متحد درباره تأسللیس مرکز آسیا و 
اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیا پس از بررسی مورد 
ایراد شللورای نگهبان واقع شد، تصریح کرد: هفته گذشته فرصت 
نشللد به جز مباحث کلیات بودجه، جزئیات بودجه را مورد بحث 
و بررسی قرار دهیم، پیش بینی ها این است که این هفته جلسات 
فوق العاده ای برای بررسللی بودجه 98 داشللته باشیم و امیدواریم 

بتوانیم این هفته در مورد الیحه بودجه 98 اعالم نظر کنیم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس جمهور 
بیان کرده که شللورای نگهبان موافقت خود را به سللی.اف.تی و 
پارلرمو اعالم کرده، آیا شما این موضوع را تأیید می کنید؟ اظهار 
داشللت: من هم این موضوع را شللنیده ام، البته یک تسامحی در 
حرف های آقللای رئیس جمهور بود، زیرا پالرمو و سللی.اف.تی با 
ایرادات ارجاع شللد. لوایح پالرمو و سی.اف.تی با ایراداتی از سوی 
شللورای نگهبان به مجلس رفت، اما چون بین شورای نگهبان و 
مجلس درباره این الیحه اختالف نظر وجود داشللت، برای بررسی 
نهایی به مجمع تشللخیص مصلحت نظام ارسللال شد، در الیحه 
پالرمو اشللکاالت محتوایی شللورای نگهبان مرتفع شللده بود اما 

اشللکاالت هیأت نظللارت باقی مانده بود به همیللن دلیل با ایراد 
شللورای نگهبان و اختالف نظر بین مجلس و شورای نگهبان این 
الیحه در مجمع تشللخیص در حال بررسللی است؛ درباره الیحه 
سللی.اف.تی هم باید بگویم ایرادات شورای نگهبان در این الیحه 
برطرف نشللده بلله همین دلیل به خاطللر اختالف نظری که بین 
مجلس و شللورای نگهبللان در این الیحه پیش آمللد، به مجمع 

تشخیص ارسال شد.
وی در پاسللخ به سللؤالی مبنی بر اینکه عده ای نظرشان این 
اسللت که درباره لوایح پالرمو و اف.ای.تی.اف از مردم همه پرسی 
انجام شللود و رفرانللدوم در این زمینه برگزار شللود، توضیح داد: 
کسللی از رفراندوم هراسللی ندارد اما تا زمانی که مراجع قانونی 

وظیفه خودشان را انجام ندادند همه پرسی موضوعیتی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری 
درباره وظایف شللورای نگهبان در اعالم شللاخص ها و معیارهای 
رجل سیاسللی طبق سیاسللت های کلی انتخابات، گفت: مواردی 
که در سیاسللت های کلی انتخابات برعهده شللورای نگهبان بوده 
به مجلس اعالم شللده اسللت. وی همچنین در پاسللخ به سؤال 
دیگری درباره تأیید صالحیت ها گفت: شللورای نگهبان در تأیید 

صالحیت ها به وظیفه قانونی اش عمل کرده است.
کدخدایی همچنین درباره نظارت استصوابی این شورا، گفت: 
مللا از هر پیشللنهادی فارغ از اینکه چه گللروه و چه جناحی آن را 
مطرح کند استقبال می کنیم و نشست هایی را هم برگزار می کنیم 
اما وقتی هر روز و هر هفته در سه نوبت عده ای علیه شورای نگهبان 

بیانیه صادر می کنند گاهی اوقات باید پاسخی داشته باشند.
وی درباره شللفافیت جلسللات شللورای نگهبان و اینکه چه 
زمانللی مقدمات حضور رسللانه ها در جلسللات این شللورا فراهم 
می شللود، گفت: در رابطه با جلسللات بررسللی قوانین و مصوبات 
مجلس که مشللروح این جلسات چاپ و منتشر می شود و گاهی 
هللم خبرنگاران حضللور می یابند و فیلم و عکللس تهیه می کنند 
ولی الزام قانونی برای شللورای نگهبان بللرای اینکه مثل مجلس 
جلسللاتش از رادیو و تلویزیون پخش شود وجود ندارد. در رابطه 

با جلسللات شللورای نگهبان برای بررسللی صالحیللت داوطلبان 
انتخابللات هم باید بگویم که در آنجا حریم شللخصی افراد مطرح 

است و امکان انتشار این جلسات وجود ندارد.
سللخنگوی شللورای نگهبان درباره نظارت اسللتصوابی این 
شللورا گفت: شورای نگهبان براسللاس قوانین انتخابات مجلس و 
قوانین انتخابات ریاسللت جمهوری در این زمینه شرایط حداقلی 
داوطلبان را بررسللی می کند و ابزار شایسته سنجی داوطلبان در 
اختیار شللورای نگهبان وجود نداشللته و نللدارد و این مربوط به 
همان انتخاب مردم و مهمتر از آن مربوط به گروه های سیاسللی 

می شود که داوطلبان را معرفی می کنند.
کدخدایی در پاسللخ به سؤالی مبنی بر اینکه در الیحه جامع 
انتخابات به نظر می رسللد دولت به دنبال دولتی کردن انتخابات 
است و دست شورای نگهبان را در انتخابات کاماًل بسته از جمله 
موضوع هیأت نظارت بر انتخابات کاماًل از دسللت شورای نگهبان 
خارج شللده، نظر شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان درباره 
این الیحه چیست؟ توضیح داد: این موارد الیحه است و هر الیحه 
و طرحی در حد پیشنهاد است و تا زمانی که به تصویب مجلس 
نرسللد نمی توانیم درباره آن اظهارنظر کنیللم و بعد از اعالم نظر 

مجلس شورای نگهبان هم اظهارنظر می کند.
وی همچنین در پاسللخ به سللؤالی مبنی بر اینکه در جریان 
تدویللن الیحه جامللع انتخابات توسللط دولت چقدر با شللورای 
نگهبان مشورت شده، گفت: هیچ مشورتی در جریان تدوین این 

الیحه با شورای نگهبان انجام نشده است.
سللخنگوی شللورای نگهبان همچنین در پاسللخ به سللؤالی 
درباره نظارت بر انتخابات شللورای شهر و روستا، گفت: نظارت بر 
انتخابات شللورای شهر و روسللتا برعهده شورای نگهبان نیست و 
ما هیچ تمایلی هم برای این موضوع نداریم اما پیشللنهاد کردیم 
سازمان مسللتقلی برای این منظور ایجاد شللود که فکر می کنم 

مجلس به فکر این موضوع است.
کدخدایی با بیان اینکه انتخابات تناسبی به عدالت نزدیک تر 
اسللت گفت: چگونگی ایللن موضوع برعهده مجلس اسللت و در 
مجلس هم پیشللنهادات متعددی مطرح شللده کلله باید ببینیم 
مجلس چلله مصوبه ای برای این منظور خواهد داشللت تا ما هم 

درباره آن اظهارنظر کنیم.
وی در پایان در پاسخ به سؤالی درباره شکایت شورای نگهبان 
از محمود صادقی درباره اظهاراتش در زمینه بررسی صالحیت ها، 
گفت: این موضوع در هیأت نظارت بر نمایندگان در حال پیگیری 

است ولی بنده از آخرین اخبار آن اطالعی ندارم.

سوشیانت آسمانی

تشللخیص  هللم مجمع  بللاز  مصلحللت نظللام تکلیللف دو مصلـــحت
کنوانسیون سللی.اف.تی و پالرمو را روشن نکرد تا 
به نوعی غیرمسللتقیم بر شکافی که بین موافقان و 
مخالفللان ایجاد می شللود دامن زنللد، هر چند که 
اقدام مجمع تشخیص مصلحت در بررسی طوالنی 
مدت لوایح مهم قانونی است اما عده ای با فشار به 
مجمللع تالش دارند تا این رویه را به تقابل تبدیل 
کننللد. سللوال مهللم این اسللت که چللرا مجمع 
همچنان این بررسی را ادامه داده و وارد رای گیری 
نشللده اسللت؟! و البته در ادامه این سللوال پیش 
می آید که چللرا علی رغم صحبت هایی که روحانی 
در تاییللد این کنوانسللیون ها دارد از کنوانسللیون 

متبوعش در جلسه مجمع دفاع نمی کند؟!
در این زمینه حسین مظفر عضو مجمع تشخیص 
مصلحللت نظام درباره جلسلله روز گذشللته مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: در این جلسه پالرمو 
به تعیین تکلیف نهایی نرسید و نیاز به بررسی بیشتر 

دارد لذا به بررسی در جلسات آتی موکول شد.
مظفر با بیان اینکه هم پالرمو و هم سی.اف.تی 
هردو از پیچیدگی خاصی برخوردار اسللت، نیاز به 
بررسی بیشللتر دارد، گفت: برای بحث کارشناسی 
بیشللتر در جلسللات بعدی روی آن کار می شود تا 
تصمیم گیری شللود. وی افزود: شللاید یک جلسه 
بیشتر برای بررسی کافی نباشد و چند جلسه نیاز 
داشته باشللیم، به خصوص اینکه سی.اف.تی نیز به 
مجمع ارجاع شده و این دو باید با هم مورد بررسی 

قرار بگیرد تا تصمیم واحدی گرفته شود.
عضو مجمع تشللخیص مصلحت خاطرنشللان 
کللرد: تقریباً با این تصمیم هللم نمایندگان دولت 
مخالفتی نداشتند و هم کسانی که از مجلس آمده 
بودند، این نظر را به عنوان نظر فردی قبول داشتند 
که بررسللی پالرمو نیاز به کار بیشتری دارد، ضمن 
اینکه انتظار اسللت اروپایی ها به وظایف خود عمل 
کننللد و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه 
برای بحث های جدی تر مطرح می شللود و می توان 

تصمیم گیری کرد.
مظفر درباره فضای جلسلله مجمع تشللخیص 
گفت: همه در این زمینه اجماع داشتند که نیاز به 
بحث کارشناسی بیشتری است و باید این مباحث 

را ادامه دهیم.

تصمیم گیری درباره سی.اف.تی و پالرمو 
یکجا انجام می شود

امللا در اداملله یکی دیگللر از اعضللای مجمع 

تشللخیص مصلحت نظام گفت: بللا توجه به اینکه 
سللی.اف.تی بی ارتباط با پالرمو نیسللت، باید صبر 
کرد تا سللی.اف.تی هم مطرح شللود و سللپس در 
کمیسیونی مشللترک، این 2 الیحه به طور یک جا 

و همه جانبه بررسی شوند.
آیت اهلل محسللن مجتهدشبسللتری با اشللاره 
به جلسلله این مجمع درباره بررسللی الیحه پالرمو 
)کنوانسللیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی( 
گفت: در این جلسه نیز تعدادی از موافقان و مخالفان 
پالرمو اظهارنظر کردند و در نهایت با رأی گیری که از 
اعضا به عمل آمد، اکثریت صالح را در این دیدند که 

تصمیم گیری نهایی درباره آن به تأخیر بیافتد. 
وی دربللاره دو علّللت عمده به تعویللق افتادن 
تصمیم گیللری نهایی دربللاره پالرمو گفت: با توجه 
به اینکه سی.اف.تی بی ارتباط با پالرمو نیست، باید 
صبر کرد تا سی.اف.تی هم مطرح شود و سپس در 
کمیسیونی مشترک، این دو الیحه به طور یک جا و 

همه جانبه بررسی شوند.
مجتهدشبسللتری یکی دیگللر از علل تعویق 
تصمیم گیری دربللاره پالرمو را، بررسللی تعهدات 
اروپایی ها دانسللت و گفت: بایللد ببینیم تعهدات 
اروپایی ها فقط به این سازوکار مالی جزئی مربوط 
می شللود و تعهدات دیگری که طبللق برجام باید 
عمللل می کردند را اجرا خواهند کللرد. وی افزود: 
بایللد مقداری صبر کنیم تللا اروپایی ها به تعهدات 
خود عمل کنند؛ اگر عمل نکردند آن وقت مجمع 

تشخیص تصمیم مقتضی را می گیرید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
طرح همه پرسی درباره لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف 
در رسانه ها گفت: همه پرسی در این باره، بی معنا است؛ 
چراکه لوایللح مرتبط با اف.ای.تللی.اف یک موضوع 
قانونی اسللت و مسیر قانونی خودش را طی می کند؛ 
این لوایح در مجلس تصویب شده اند؛ شورای نگهبان 
آن ها را رد کرده اسللت و حاال در مجمع تشللخیص 

مصلحت نظام در دست بررسی است.

رفتار اروپا در تصمیم گیری مجمع تشخیص 
برای اف.ای.تی.اف تاثیر دارد

امللا در ایللن زمینه دبیللر مجمع تشللخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه در سال جدید بررسی 
دو الیحه پالرمو و سی.اف.تی را در دستور کار قرار 
می دهیم، گفت: هر چه رفتار اف.ای.تی.اف سازنده 

باشد در نظر مجمع تاثیر دارد.
محسللن رضایی گفت: تاکنون چندین جلسه 
در مجمللع تشللخیص مصلحت نظللام درخصوص 
بررسی الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، 
که از سللوی مجلللس به مجمع تشللخیص آمده، 
برگزار شده اسللت. در این جلسات نسبت به ابعاد 

مختلف امنیتی و اقتصللادی در مورد پالرمو بحث 
کردیللم و اعضای مجمع و نماینللدگان دولت هم 

نظرات خود را اعالم کردند.
وی افزود: پس از آنکه مصوبه سللی.اف.تی به 
مجمع رسید و به دلیل همپوشانی و مالحظاتی که 
بین دو الیحه پالرمو و سی.اف.تی وجود دارد، مقرر 

شللد بررسللی الیحه پالرمو با تاخیر صورت بگیرد 
تا کارشناسللان مربوط به سللی.اف.تی هم حضور 
داشللته باشند، بنابراین نمایندگان دولت و مجلس 

هم موافق تاخیر در رسیدگی به پالرمو بودند.
رضایی افزود: در سال جدید بررسی دو الیحه 
را در دستور کار قرار می دهیم و در این میان رفتار 

اف.ای.تی.اف هم مورد توجه اسللت زیرا از سللوئی 
اقدامات ایران را تحسللین کرده و از سللوی دیگر 
ابهاماتی داشللته اسللت. هرچه رفتار اف.ای.تی.اف 

سازنده باشد در نظر مجمع تاثیر دارد.
وی در ادامه به رفتار اروپایی ها اشللاره کرد و 
گفت: رفتار اروپایی ها در تصمیم مجمع تاثیر دارد 

چراکه در برجام از آنها راضی نیستیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص 
اظهارنظرها درخصوص تاخیرهای بررسللی مجمع 
در پیوسللتن بلله پالرمو، تاکید کرد: الزم اسللت به 
دیپلماسللی فرصت داده شللود و از سوی دیگر باید 
طللرف مقابل هم ضمانت هایی به ایللران بدهد. هر 
موضوعی که مربوط به معیشت و اقتصاد مردم باشد 

در اولویت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مانور رسانه های 
بیگانه درباره اف.ای.تی.اف گفت: شللرایط ما با دیگر 
کشللورها یکی نیسللت و باید همه کارشناسان نظر 
دهند. شللاید اگر ما هللم تحریم نبودیم به شللکل 
دیگری کار کارشناسللی درخصللوص اف.ای.تی.اف 
انجام می دادیم. قانون اساسللی راهکار برون رفت از 
بن بست های سیاسی را مشخص کرده و هرکسی غیر 

از این را بگوید خالف قانون صحبت کرده است.
رضایللی در مللورد فشللارهایی که بلله مجمع 
درخصللوص الیحه پالرمللو وارد می شللود، گفت: 
فضایللی درسللت کردنللد تللا مجمللع بللدون کار 
کارشناسی بررسللی ها را انجام دهد. عده ای نگران 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. اگر 
نظارت مجمع قوی تر باشللد بسللیاری از تخلفات 
میلیاردی نخواهیم بود. وی با بیان اینکه فشارها به 
مجمع طی یکسللال اخیر و از زمان تشکیل هیئت 
عالی نظارت افزایش یافته است، گفت: نظارت های 
مجمع می تواند جلوی تخلفات از اقتصاد مقاومتی 

و سیاست های کلی نظام را بگیرد.

اکثر ناطقان مخالف پالرمو بودند
امللا آیللت اهلل محمللود محمللدی عراقی عضو 
مجمع تشللخیص مصلحت نظام نیز درباره جلسه 
مجمع برای بررسللی پالرمو گفت: اکثریت افرادی 
که صحبت کردند، مانند جلسه گذشته نظر موافق 
به دالیل مختلف نداشللتند. نظر جدیدی از جانب 
یکی از اعضای جلسه مطرح شد و توسط نمایندگان 
دولت و مجلللس هم مورد تأیید قرار گرفت، حتی 
وزیر اقتصاد گفت با آقای رئیس جمهور هم مطرح 
می کنند که با توجه به نظراتی که اکثریت اعضای 
مجمع دارند، به دلیل ارتباط این موضوع با مسئله 
تحریم ها و تعهدات کشللورهای اروپایی، به بررسی 

بیشتری نیاز دارد.
وی در پاسللخ به این سؤال درباره سی.اف.تی 
هم بحثی صورت گرفت یا خیر، تصریح کرد: فعاًل 
بحث درباره پالرمو اسللت ولی نظر اعضا غالباً این 
است که سللی.اف.تی حتی مشکالت امنیتی دارد 
و فقط مسائل اقتصادی نیسللت؛ بنابراین احتمال 
جلب موافقت و نظر اعضا نسللبت به سللی.اف.تی 

خیلی کمتر است.

علی رغم برتری قاطع مخالفان پالرمو، رای گیری به بعد از عید موکول شد

وحانی درباره مجمعمصلحت اندیشی مجمع یجانی از اظهارات اخیر ر انتقاد شدید آملی الر
مجمع  خصوص  در  اخیرا  محترم،  رئیس جمهور  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 

تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست.
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دیروز  جلسه  ابتدای  در  آملی الریجانی  صادق  آیت اهلل 
شبهه افکنی در مورد تصمیمات نهادهای برآمده از قانون اساسی را نادرست خواند و گفت: قانون 
لذا  است؛  اسالمی  انقالب  تبلور  اسالمی،  جمهوری  در  و  است  ملی همه کشورها  میثاق  اساسی 
نهادهای برآمده از قانون اساسی همه باید محترم باشند. در برخی از نهادها، مسئولین با رای 
و  رهبری  خبرگان  مجلس  محترم  اعضای  و  رئیس جمهور  مثل  می شوند،  انتخاب  مردم  مستقیم 

مجلس شورای اسالمی و شوراها و در برخی دیگر با واسطه. 
محترم،  رئیس جمهور  اخیر گفت:  روزهای  در  مغلطه آمیز  برخی سخنان  از طرح  انتقاد  با  وی 
اخیرا در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان 
قابل قبول نیست و این تعبیر که " ده ، بیست نفر نشسته اند و برای مردم تصمیم می گیرند!" 
هم سخنی هضم ناپذیر است. متاسفانه نظیر این سخن در کالم برخی سیاسیون هم مورد استفاده 
از رای مردم نیستند؟ فقهای شورای  نهادهای قانونی برآمده  قرار می گیرد. چه کسی گفته که 
با تعیین مجلس خبرگان که  اما رهبری هم  انقالب هستند،  محترم نگهبان منصوب رهبر معظم 
منتخب مردم هستند برگزیده شده است و در تمام دنیا هم همین طور است که برخی نهادها و 

افرادی که مسئول هستند با واسطه توسط مردم تعیین می گردند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام  به عنوان یک نهاد مهم 
برخاسته از قانون اساسی که انتخاب اعضا و نحوه اداره جلسات آن براساس اصل یکصد و دوازده 
همان قانون است، گفت: چرا مسئول عالی مقام نظام جمهوری اسالمی، که سوگند خورده پاسدار 
قانون اساسی باشد، باید این طور صحبت کند؟ اوال اعضای مجمع، ده بیست نفر نیستند و این یک 
سخن خالف است، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و مسئولیت هایی دارد مانند 
خود رئیس جمهور، آیا در هر موردی به آرای عمومی مراجعه می کند؟ اعضای دولت و وزرا که با رای 
با رای مستقیم مردم انتخاب نشدند، آیا در هر مورد که می خواهند تصمیم بگیرند به آرای عمومی 
مراجعه می کنند؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد تصمیماتی هم که می گیرند به اتفاق 

آرا هم نیست، پس باید گفت ده، بیست نفر در دولت برای یک ملت تصمیم می گیرند؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این سخن که »ده بیست نفر نمی توانند برای 
عموم مردم تصمیم بگیرند« واقعا سخن مغالطه آمیزی است. تعجب می کنم از آقای رئیس جمهور 

که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، چرا اینگونه سخن می گوید؟
قانون  نص  اجرای  بر  تاکید  با  اف.ای.تی.اف  به  مربوط  لوایح  به  رسیدگی  خصوص  در  وی 
اساسی گفت: مقام معظم رهبری در نامه شان به مجمع تاکید کرده اند که این مساله با امعان نظر 
بررسی شود، لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون ها و اعضا جلسات 
متعدد و بحث های کارشناسی مفصلی کردند که در این مباحث از نمایندگان دولت نیز در جلسات 
حضور دارند و نظرشان را اعالم می کنند و می شنوند. مجمع تشخیص به دنبال مصلحت عمومی 

مردم است و تا نظری را با امعان به دست نیاورد طبیعتاً اقدامی نمی کند.
آیت اهلل آملی الریجانی تاکید کرد: در هر حال مجمع تشخیص مصلحت وظیفه خودش را انجام 
می دهد و ما امیدوارم اینگونه نباشد که مسئوالن عالی رتبه کشور، هر وقت باب میلشان مطلبی 
نمی توانند  نفر  بیست  ده  بگویند  باشد،  ایشان  میل  خالف  وقت  هر  و  بپذیرند  می شود،  گفته 
تصمیم بگیرند چراکه اگر این منطق باب شود، فردا، مردم می توانند در مورد تصمیمات دولت هم 

این را بگویند و ما امیدواریم مطالب بیان شده دراین خصوص تصحیح و جبران شود.
وی از رویکرد برخی افراد و رسانه ها در القای یاس به کشور انتقاد کرد و افزود: در جمهوری 
اسالمی، در طول چهل سال انقالب، پیشرفت های بسیاری به دست آمده اما عده ای می خواهند 
بگویند که بن بست حاصل شده است و در کشور وضع خراب است.  چرا باید انسان چشم بر 
روی حقایق ببندد؟ این مقدار پیشرفت که در امور علمی و فنی و نظامی حاصل شده و بصیرت 
سیاسی مردم حاصل شده و این بصیرت و حضور مردم در صحنه که سرمایه عظیم اجتماعی برای 
نظام است چگونه می توان نادیده گرفت؟ اینکه مردم در 22 بهمن میان کاستی ها و اصل انقالب و 
نظام تفکیک قائل می شوند و حساب برخی کاستی ها و بی تدبیری ها را از اصل انقالب و نظام جدا 
می کنند، یک نعمت بزرگ است، اما عده ای تیشه گرفتند که به ریشه انقالب بزنند و حرف های 

غیر قابل قبولی را مطرح می کنند که باید به این ادعاها در جای خود پاسخ مناسب داده شود.
رئیس مجمع تاکید کرد: مسئولین باید سعی کنند، معیشت مردم را اصالح کنند و مشکالت 

اقتصادی را برطرف نمایند و از ایجاد حاشیه های غیر الزم بپرهیزند.

نمای نزدیک

داستان سخنگو و سیاست روز این بار شورای نگهبان
سخنگویی که نیم ساعته نشست خبری را مدیریت می کند!

 کدخدایی: همه پرسی درباره پالرمو و اف.ای.تی.اف 
تا وقتی مراجع قانونی به وظایف شان عمل نکرده اند موضوعیت ندارد


