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 سفر روز پنجشنبه رئیس جمهور
 به کرمانشاه لغو شد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه گفت: 
سفر روز پنجشنبه رئیس جمهور به کرمانشاه لغو شد. 
فعاًل زمان بعدی برای انجام این س��فر مشخص نیست 

اما انجام آن در دستور کار رئیس جمهور قرار دارد.
محمدابراهی��م الهی تبار درباره زم��ان بعدی این 
س��فر رئیس جمهور به کرمانش��اه گف��ت: فعال زمان 
بعدی برای انجام این س��فر مشخص نیست. اما انجام 

این سفر در دستور کار رئیس جمهور قرار دارد.
معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار کرمانشاه گفت: 
البته در اطالعیه روابط عمومی اس��تانداری ذکر شده 
ب��ود که این برنامه تا این لحظه اعالم ش��ده اس��ت و 
احتم��ال جابجایی در تاریخ س��فر رئیس جمهوری به 

استان محتمل است.  میزان

خبر

ظریف از ی زنگنه گالیه مند است
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه یکی از مباحث اصلی استعفای 
اخیر محمدجواد ظریف به نحوه برخوردهای وزیر نفت بازمی گردد، گفت: زنگنه روابط 

نفتی با کشورهای همسایه و تعامل با کشورهای همراه ایران را نابود کرده است.
ابوالفض��ل ابوترابی گفت: ظریف نس��بت به کوتاهی های��ی که وزیر نفت در 

عرصه های بین المللی در خصوص وظایفش داشته ، گالیه دارد. 
وی تصریح کرد: بزرگترین خبط زنگنه نابودی زیرس��اخت های کارت سوخت در 
کشور بود، چرا که براساس نظر کارشناسان، این کار وزیر نفت در هر روز منجر به خسارت 
۲۰۰ میلیارد تومانی و س��ود هنگفت قاچاقچیان سوخت است و با این کار سهمیه بندی 
صورت گرفت��ه با نابودی این زیرس��اخت ها از بین رفت.  ابوتراب��ی گفت: برخوردهایی که 
زنگنه با مس��ئوالن چینی،هندی و پاکستانی کرده  است، منجر به آن شد که بسیاری از 

سرمایه گذاری آنها و همکاری های مشترکمان از بین برود.  فارس

دیدگاه
توقف فعالیت های شرقی ها با بی محلی »زنگنه« در ایران

عضو کمیس��یون انرژی مجلس با بیان اینکه »زنگنه« زمینه ساز تحریم های 
فعلی نفتی ایران اس��ت که خام فروش��ی را علیرغم نهی »رهب��ری« ادامه داده 
گفت: شرکت های شرقی با فشارها و بی محلی زنگنه و وزارت نفت از کشورمان 

خارج شدند.
هدایت اهلل خادمی افزود: مس��بب و زمینه س��از تحریم های فعلی نفتی ایران، 
زنگنه وزیر نفت اس��ت که خام فروشی را ادامه داده است. وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : متأسفانه زنگنه 
معتقد بود که تا زمانی که مذاکرات با آمریکا نهایی نش��ده است خیلی نباید کار خاصی 
کرد و به همین دلیل اقدامات مقتضی را در میادین نفتی و گاز انجام نداد. ضمن اینکه 
بازارهای نفتی منطقه با اقدامات س��وء زنگنه را از دس��ت دادیم. خادمی افزود: متأسفانه 
هیأت رئیسه مجلس طرح سوال از زنگنه وزیر نفت را ۶ ماه عقب انداخته و امروز بعد از 

گذشت این زمان طرح سوال بنده در دستورکار قرار گرفته است.  فارس

نظرگاه
دولت واکنش جدی به اقدامات »اینستاگرام« نشان دهد

عضو کمیس��یون حقوقی و قضائی مجلس گفت: اگر دولت در برابر مسدود 
ش��دن صفحات برخی از مسئوالن در اینستاگرام اقدامی نکند، در مجلس طرح 

»الزام دولت به مسدودسازی صفحات مجازی دشمن« را کلید می زنیم.
محمدعلی پورمختار با اشاره به مسدود شدن حساب کاربری برخی از فرماندهان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اینستاگرام، اظهار داشت: توقع داشتیم که دولت در 

وهله اول این حرکت را محکوم و سپس اقدام عملی متقابل در برابر آنان انجام می داد.
پورمختار بیان کرد: مسدودس��ازی فعالیت فرماندهان س��پاه و دیگر مقامات ما توسط 
اینس��تاگرام در راس��تای اه��داف آمریکاس��ت و دولت بای��د اقدام عملی کند و نس��بت به 
محدودسازی و مسدود کردن صفحات اینستاگرام دشمنان نظام اقدام کند. عضو کمیسیون 
حقوقی و قضائی مجلس گفت: حداقل کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که یا به 
طور کلی اینستاگرام را فیلتر کند یا آنکه به صورت موردی این اقدام را انجام دهد.  مهر

دست به نقد

 چرا مجوز رهبری برای برداشت 
وط بود؟ از صندوق توسعه مشر

در پی خس��ارت ۴۰ هزار میلیارد تومانی  س��یل اخیر به زیرس��اخت های کش��ور، در ح��اش�یه
حس��ن روحانی رئی��س جمه��ور در نامه ای به رهب��ر انقالب 
خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات 

ناشی از سیل شد.
رهبر انقالب در پاسخ به این نامه از دولت خواستند که با 
استفاده از محل های قانونی موجود سریعاً اقدامات الزم را آغاز 
کنن��د و در ادامه پس از جمع بندی وضعیت و در صورت نیاز، 

از صندوق توسعه ملی برداشت کنند.
در ای��ن میان عده ای در فضای مجازی نس��بت به صدور 
مجوز مش��روط رهبر انقالب برای برداش��ت دولت از صندوق 
توسعه ملی، شبهاتی را مطرح کردند و با طرح ادعاهایی اظهار 

داش��تند که منابع صندوق توس��عه تنه��ا در انحصار نهادهای 
نظامی، فرهنگی و ارگان های غیردولتی است.

اما درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی 
جهت جبران خسارات سیل در حالی است که دولت در بودجه 
س��ال ۹۸ سهم صندوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی را از 
۳۴ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد که این امر موجب کاهش 

شدید درآمدهای صندوق در سال ۹۸ شده است.
محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی 
در این خصوص می گوید: »در قانون بودجه س��ال ۹۸ س��هم 
صندوق توس��عه از محل صادرات نف��ت باید ۳۴ درصد پیش 
بینی می ش��د اما دولت در جهت تأمین بودجه عمومی، سهم 
صندوق از درآمدهای نفتی را به ۲۰ درصد کاهش داد و حدود 
۲.۳ میلیارد دالر برای تأمین سایر منابع موردنیاز بودجه ای از 
صندوق توس��عه ملی برداشت کرد.« دولت یازدهم و دوازدهم 
در طول شش سال گذشته همیشه به دنبال ساده ترین راهکار 
برای حل مش��کالت و بحران های اقتصادی کش��ور بوده و به 

بهانه های متعدد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
ای��ن دس��ت اندازی ها در صندوق توس��عه مل��ی در کنار 
برداش��ت های دولت از صن��دوق برای تعدیل بودجه س��االنه 
کش��ور، دول��ت یازدهم و دوازده��م را به »بزرگتری��ن وامدار 

صندوق توسعه ملی« تبدیل کرده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در همین زمینه 
می گوید: »در طول دولت دوازدهم در قوانین بودجه سال های 
۹۶، ۹۷ و ۹۸ ب��ه طور متوس��ط بیش از دو میلی��ارد دالر بر 
اس��اس مجوزهای مقام معظم رهبری ب��ه دولت برای تعدیل 
منابع بودجه ای اختصاص داده ش��ده است.« دولتمردان تدبیر 
قصد داشتند کل خسارات را از صندوق توسعه برداشت کنند، 
اما رهبر انقالب برداش��ت از صندوق را مش��روط به بررس��ی 

راهکارهای دیگر برای جبران خسارات کردند.
بر این اس��اس، ش��اید بتوان گفت علت موافقت مشروط 
مق��ام معظم رهب��ری با درخواس��ت دولت برای برداش��ت از 
صندوق توس��عه ملی، عدم تالش دولتمردان برای استفاده از 

راهکارهای دیگر جهت جبران خسارت سیل زدگان است.
طبق اساس��نامه صندوق توس��عه ملی بای��د ۳۴ درصد از 
درآمدهای نفتی در سال ۹۸ شامل درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت خام، میعان��ات گازی، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در 
صندوق توسعه ملی نگهداری شود و بر اساس اساسنامه صندوق 
به صورت تسهیالت ارزی به متقاضیانی که جهت اقتصاد زاینده 

و توسعه کشور فعالیت دارند، اختصاص یابد.
بر این اساس هدف گذاری صندوق توسعه کمک به اقتصاد 
زاینده و توسعه کشور است و در همین راستا در سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری حکم جدیدی تصویب و مقرر ش��د 
هر گونه برداش��ت از صن��دوق در قوانین ع��ادی و بودجه ای 
ممنوع ش��ود. اما به نظر می رسد در س��ال های اخیر صندوق 
توس��عه ملی از اه��داف اولیه خود فاصله گرفت��ه و همین امر 
موجب ش��ده اس��ت رهبر انقالب از دولت بخواهد راهکارهای 
جدید و نوآورانه برای حل مشکالت کشور ارائه دهد و برداشت 

از صندوق توسعه ملی را مشروط کنند.  مهر

راهکار باج  ندادن
ادامه از صفحه اول

کش��ورهای عربی مذکور در حالی با ادعای کمک 
ب��ه امنیت منطق��ه از اقدام آمریکا اس��تقبال کرده اند 
ک��ه خود در حال کش��تار م��ردم یم��ن و حمایت از 
تروریس��ت ها در س��وریه و ع��راق هس��تند و در برابر 
کش��تار فلسطینی ها نیز سکوت کرده اند. لذا این اقدام 
آنه��ا را می توان فریبکاری برای پنهان س��ازی پرونده 
جنایاتش��ان دانس��ت. البته آنها فراموش کرده اند که 
شرط ادامه صادرات نفتشان مشروط به صادرات نفت 
همه منطقه اس��ت واال از تنگه هرمز نفت کشی عبور 
نخواهد کرد. در همین حال بسیاری از کشورها تاکید 
دارند که کشورهای عربی مذکور به دلیل وابستگی به 
آمریکا هرگز شریک قابل اعتمادی نیستند و لذا حاضر 
به روابط نفتی با آنها نخواهند بود و عمال طرح ادعایی 
آنها مبنی بر تامین کسری نفت ایران یک توهم است 
و دنی��ا از روابط با ایران که دارای اس��تقالل و ثبات و 

امنیت همه جانبه است دوری نخواهد کرد.
در کنار کشورهای عربی مذکور، رفتار کشورهای 
اروپایی نیز قابل توجه اس��ت. فرانسه دیروز ادعا کرده 
اس��ت که کانال مال��ی اروپا و ایران در مس��یر خوبی 
ق��رار داد. موگرینی نیز پیش��تر از پایبندی به برجام 
گفته است. مسلما س��کوت اروپا در برابر اقدام ترامپ 
نشانه همدستی آنها با آمریکا و نقض تعهدات برجامی 
آنهاس��ت اروپا نمی توان��د ادعای پایبن��دی به برجام 
داش��ته باش��د و در برابر اقدام آمریکا اقدامی صورت 
ندهد. س��کوت یعنی همراهی و اروپا نمی تواند پشت 
دیوار این سکوت پنهان و فریاد تعامل با ایران سر دهد 

و خواستار پاینبدی ایران به برجام باشد. 
حال این سوال مطرح می شود که راهکار مقابله با 
اقدام آمریکا چیس��ت؟ برخی بر این نظرند که باید به 
سمت مذاکره با آمریکا و یا حداقل اروپا پیش رفت و به 
قولی بهانه را از آمریکا گرفت. آنها بر این استداللند که 
با تصویب اف.ای.تی.اف و پالرمو و سی. اف. تی، می توان 

جهان را با خود همراه و آمریکا را حاشیه راند. 
این س��خنان در حالی مطرح می شود چند سوال 
اساس��ی مطرح اس��ت و آن اینک��ه ک��دام مذاکره با 
آمریکا تاکنون نتیجه مثبت داش��ته است اصال آمریکا 
به ک��دام تعهد و امضا خود پایبند ب��وده که به توافق 
جدید احتمالی پایبند باشند؟ اروپا چه زمانی با ایران 
همراهی ک��رده که بار دیگر آن را تک��رار کند و اصال 
اروپایی که می گوید در به زانو درآوردن ایران با آمریکا 
همراهی��م چگون��ه می تواند طرف مذاکره باش��د؟ در 
شرایطی که کنوانس��یون های جهانی همچون اف.ای.

ت��ی.اف، پالرمون و س��ی.اف.تی، تحت س��لطه آمریکا 
هس��تند چگونه با پیوس��تن به آنها می ت��وان جلوی 

تحریم و اقدام آمریکا را گرفت؟
پاس��خ ب��ه این پرس��ش ها ی��ک اصل را روش��ن 
می س��ازد و آن اینک��ه نه مذاکره و ن��ه تصویب چنین 
کنوانس��یون هایی نمی تواند حالل مشکالت و مقابله با 
اقدامات دشمنان باشد. حال این سوال مطرح می شود 
پس راهکار چیس��ت؟ قطعا پیگیری اقدامات خصمانه 
آمری��کا در مجامع جهانی حق ایران اس��ت و در کنار 
آن نیز باید دیپلماس��ی فعال��ی در عرصه منطقه ای و 
جهانی برای رس��یدن به اهداف اقتصادی و سیاسی و 
دور زدن تحریم ه��ا اجرا کرد ام��ا در کنار این اقدامات 
مهمترین اصل تکیه بر داشته های درون است. هر چند 
کاستی های اقتصادی کشور، امری انکارناپذیر است اما 
س��یل اخیر و اقدامات صورت گرفته در قبال آن نشان 
داد که ظرفیت های عظیمی در کشور وجود دارد که با 
هماهنگ��ی و آوردن همه آن پای کار، می توان بر تمام 
مش��کالت پیروز شد. لذا باج دادن هایی همچون رفتن 
پای میز مذاکره با آمریکا، دلبس��تن به وعده های اروپا 
و یا تصویب کنوانس��یون هایی همچون اف.ای.تی.اف و 
پالرمو و سی.اف.تی، نمی تواند راهکار مقابله با باج خواهی 
آمریکا و البته اروپا باش��د و تنها راه بستن کمر همت 
و استمرار همدلی ها و همکاری های سراسری است که 
ملت و مس��ئولین در امدادرسانی و مقابله با سیل های 

اخیر آن را به رخ جهانیان کشیدند. 

سرمقاله

ورود نیروهای الحشد الشعبی  ب��ه ای��ران، از س��وی برخی با گ���زارش دو
استقبال مواجه شد و برخی دیگر نیز به انتقاد از آن 
پرداختن��د و آن را خالف منافع ملی و حتی خالف 

برخی اصول قانون اساسی کشور قلمداد کردند.
همه چی��ز از یک خبر و س��پس چند عکس 
ش��روع ش��د. خبری که می گفت نیروهای الحشد 
الش��عبی عراقی )نیروهای مقاومت مردمی عراق( 
ب��رای امدادرس��انی به م��ردم س��یل زده مناطق 
جنوبی کش��ور )بویژه خوزستان( وارد ایران شدند 
و بعدا عکس��ی که »ابومهدی المهندس« جانشین 
فرمانده الحش��د را در کنار س��ردار قاسم سلیمانی 
در حین بازدید از این مناطق و سپس -طبق آنچه 
در فضای مجازی گفته ش��د-در جلس��ه ش��ورای 
تامین استان خوزستان نشان می داد؛ که البته این 
موضوع بعدا از س��وی شریعتی استاندار خوزستان 
تکذیب ش��د و او گف��ت: »این عک��س مربوط به 
جلس��ه مدیریت بحران نبوده و برادران عراقی در 
هیچکدام از جلسات مدیریت بحران چه در استان 

چه شهرستان ها شرکت نکرده اند.«
بعدها فیلم های بیش��تر منتش��ر شد که طبق 
آنها نیروهای الحشد الش��عبی در حال امدادرسانی 
به سیل زدگان در خوزستان بودند و حتی ابومهدی 
المهن��دس نی��ز در پیامی تصویری اع��الم کرد که 
»اگرچه ما چند هفته ای  اس��ت در عراق مش��غول 
مقابله با خطرات سیل از موصل تا بصره هستیم، ولی 
وظیفه خود می دانستیم که بخشی از امکاناتمان را 
هم برای کمک به برادرانمان در استان خوزستان به 
ایران بیاوریم چراکه خود را مدیون زحمات برادران 

ایرانی بخصوص مدافعان حرم می دانیم.«
الحشد الش��عبی در حال حاضر مستقیما زیر 
نظر و فرماندهی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل 
قوای مس��لح عراق است و برخالف برخی شایعات 
هی��چ کدام از نیروهایش هیچ حقوقی از جمهوری 

اسالمی ایران دریافت نمی کنند.
اظه��ار نظره��ا در مخالفت و موافق��ت با این 
موضوع چندان خط کش��ی شده هم نبود و حتی 
اف��راد با خ��ط فکرهای سیاس��ی متف��اوت گاهی 

مواضعی شبیه به یکدیگر گرفتند.
در این گزارش س��عی ش��ده بر اساس برخی 
اظهار نظرات منتشر شده از افراد در فضای مجازی 
و نیز س��ه گفتگو با سه ش��خصیت حقوقی به این 
مسئله پرداخته شده که حضور الحشد الشعبی در 
ایران با چه هدفی انجام ش��د و آیا این حضور -آن 
طور که برخ��ی گفته اند- خالف قان��ون و منافع 

کشور است یا نه؟
ازجمله اف��رادی که در ای��ن خصوص موضع 
انتقادی و منفی گرفت، »بهرام پارسایی« نماینده 
ش��یراز، عضو فراکسیون امید و عضو هیات رئیسه 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس بود که در توئیتی در 

صفحه ش��خصی خ��ود اینطور نوش��ت: »مرزهای 
کش��ور، حرمت دارد و عبور نیروی نظامی خارجی 
از آن، حتی برای امدادرس��انی قابل قبول نیست. 
اگر با ماهیت نظامی در کش��ور مستقر شوند نقض 
اص��ل۱۴۶ قانون اساس��ی اس��ت و اگ��ر بخواهند 
در قال��ب همکاری دو کش��ور عم��ل کنند، طبق 
اصل۱۲۵ قانون اساس��ی، بای��د توافقنامه آن بعد 
از تصوی��ب مجلس، با امض��ای رئیس جمهور اجرا 

گردد.«
نماینده منتقد دیگر »عبدالکریم حسین زاده« 
نماینده نقده و اش��نویه، نایب رییس فراکس��یون 
امید و رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس 
ب��ود که او نیز دقیقا با اس��تناد ب��ه همان دو اصل 
۱۲۵ و ۱۴۶ قانون اساس��ی در صفحه توئیتر خود 
نوش��ت: »آیا ارتش و س��پاه به ان��دازه کافی نیرو 
نداش��ت؟ آیا فراخوان مردمی دادیم و کسی نیامد 
که حشدالشعبی و فاطمیون وارد مناطق سیل زده 
شدند؟ گیرم که نیاز بود، چرا بدون اطالع و مجوز 

دولت و مجلس؟
در هر صورت اصول ۱۲۵ و ۱۴۶ رعایت نشده 
و هم وحدت ملی و هم قانون اساس��ی با یک اقدام 

نادیده گرفته شدند.«
طبق اص��ل ۱۲۵ قان��ون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران »امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، 
موافقتنام��ه ها و قراردادهای دولت ایران با س��ایر 
دولت ها و همچنی��ن امضای پیمان های مربوط به 
اتحادیه ه��ای بین المللی پ��س از تصویب مجلس 
شورای اسالمی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی 

او است.«
و طب��ق اصل ۱۴۶، »اس��تقرار هر گونه پایگاه 
نظام��ی خارجی در کش��ور ه��ر چند ب��ه عنوان 

استفاده  های صلح  آمیز باشد ممنوع است.«
برای بررس��ی بیش��تر این ش��بهات با سه تن 
از چه��ره های حقوقی آقایان »الهیار ملکش��اهی« 
رئی��س کمیس��یون حقوق��ی و قضای��ی مجلس، 
حجت االسالم حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس و نعمت احمدی حقوقدان 

و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.

ملکشاهی: حضور الحشد الشعبی هیچ ایراد 
حقوقی ندارد

الهیار ملکش��اهی نماینده کوهدشت و رئیس 
کمیس��یون حقوق��ی و قضایی مجلس ب��ا رد زیر 
پاگذاش��ته شدن اصول ۱۲۵ و ۱۴۶ قانون اساسی 
در ای��ن مورد، این دو اص��ل را ناظر بر امور نظامی 
و مستش��اری خواند و گفت: الحش��د الشعبی یک 
نیرویی مانند س��پاه و یا بسیج ماست که با فتوای 
آیت اهلل سیس��تانی برای مقابل��ه با داعش در عراق 
تشکیل شد و بعد از آن به صورت یک نهاد رسمی 
نظامی و حتی اجرایی زیرنظر نخست وزیر -که در 

عراق به عنوان فرمانده کل قوا محسوب می شود- 
درآمد و در انتخابات س��ال قبل نیز شرکت کردند 
و کرس��ی های مناس��بی هم در مجلس هم دولت 
به دس��ت آوردند و از طرف دیگر، الحشد الشعبی 

پایگاه مردمی ویژه ای هم در ملت عراق دارد.
ملکش��اهی افزود: بین مردم ایران و عراق یک 
رابطه عاطفی و دین��ی وجود دارد که نمونه آن را 
می توان در موض��وع راهپیمایی بزرگ اربعین دید 
که جمعیت میلیونی از ایران با عشق و عالقه وارد 
عراق می ش��ود و از آن طرف، مردم و حتی دولت 
عراق نیز با میل و رغبت از آنها پذیرایی می کنند.

وی با یادآوری کمک ملت ایران به عراق برای 
مقابل��ه با تهدی��د داعش، خاطرنش��ان کرد: مردم 
کش��ور عراق به خصوص مردم مناطقی مثل بصره 

به لحاظ عاطفی، یک رابطه عمیق با ایران دارند.
وی اضافه کرد: آنچه نیروهای الحشد الشعبی 
برای امداد رس��انی با خود آوردند، ماش��ین آالتی 
مث��ل بولدوزر، لودر و ... بود که ارتش و س��پاه نیز 
با همین داش��ته هایش��ان یعنی تمام��ی امکانات 
مهندس��ی، فنی و ماش��ین آالت اق��دام به کمک 

رسانی کردند.
نماینده مردم کوهدش��ت گف��ت: این حضور 
ی��ک ضربه مهلک به دش��منان نظ��ام به خصوص 
آمریکایی هاس��ت که تمام سعی شان را برای ایجاد 
فشار و در تنگنا قرار دادن به کار گرفتند اما دیدند 
چط��ور این رابطه عاطفی عمی��ق بین دو ملت به 
وجود آمده اس��ت و افرادی هم که از این موضوع 
انتقاد می کنن��د هم نوا با آمریکا هس��تند هرچند 
ممکن اس��ت برخی هم ناآگاهانه با این موج منفی 

همراهی کنند.

احمدی: حضور الحشد الشعبی بی مهری 
نسبت به مردم ایران بود

با نعمت احمدی )حقوقدان و استاد دانشگاه( 
که ازجمله مخالفین حضور الحش��د الش��عبی در 
ایران اس��ت، گفتگو را با این سوال آغاز کردیم که 
آی��ا از نظر ش��ما به عنوان ی��ک حقوقدان، حضور 
الحشد الش��عبی برای امداد رسانی به مردم سیل 
زده ای��ران، خ��الف دو اص��ل ۱۲۵ و ۱۴۶ قانون 

اساسی است؟
تو چنین پاس��خ داد؛ این حضور با این دو اصل 
قانون اساسی مغایرت دارد و ما باید بین کمک های 
مردمی و حضور فیزیکی تفاوت قائل شویم. البته در 
حض��ور فیزیکی هم دو صورت می توان متصور بود، 
یکی در قالب امدادرسانی ذیل صلیب سرخ یا هالل 

احمر و دوم ورود در مواردی غیر از این صورت.
وی گفت:من یک سؤال واضح دارم و آن اینکه 
این دعوت توس��ط چه کسی صورت گرفته است؟ 
وقتی ما بس��یج ۴۰ میلیونی داریم، آیا آمدن هزار 
نفر از یک کش��ور دیگر در قالب گروهی که سابقه 

نظامی هم دارد درس��ت اس��ت؟ در حالی که هیچ 
مجوزی ه��م از رئیس جمهور گرفته نش��ده، اینها 
کجا مستقر می شوند؟ هر جا که باشد، آنجا پایگاه 

نظامی محسوب می شود.
از نعم��ت احمدی پرس��یدیم؛  م��ا در مقطعی 
مث��ل زلزله بم هم کمک های خارجی داش��تیم و 
ارتش آمریکا با هواپیمای نظامی و نیروهای رسمی 
نظامی با لباس نظامی وارد کش��ور شدند و کمک 
رس��انی کردند، چرا حاال در مورد الحش��د الشعبی 
اینقدر جنجال می ش��ود؟ آیا هم��ان موقع هم این 
ساز و کاری که شما فرمودید، نیاز بود و طی شد؟

احمدی پاس��خ داد؛ در خص��وص بم همانطور 
که گفتم باید بین حضور فیزیکی و کمک  رس��انی 
تجهیزاتی تفاوت قائل شد، در آنجا هم باید ببینیم 
آیا این حضور آمریکایی ها با اجازه بوده یا نه. البته 
ش��اید در آن مقطع ش��رایطی بوده که آنها دعوت 
نش��دند ولی پذیرفته ش��دند، ممکن است ما مثال 
از آلمان درخواست کمک نکنیم، اما کمک آنها را 
بپذیری��م. از طرف دیگر، مردم ما به لحاظ روانی از 

کشور عراق و این پرچم خاطره خوشی ندارند.

نوروزی: اصول 125 و 146 در این مورد 
وجاهتی ندارد

حجت االس��الم حس��ن نوروزی نماینده رباط 
 کریم و بهارس��تان و سخنگوی کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس نیز در همین باره اظهار داش��ت: 
وقتی یک کش��ور با یک بحران مثل سیل یا زلزله 
روبه رو می شود، طبیعتا کشورهای دوست و متحد 
به کمک می آیند، آیا مثال اگر کشوری مثل آلمان 
یا ترکیه یا چین بخواهد کمک کند باید از مجلس 

اجازه بگیرد؟
نوروزی خاطرنشان کرد: نیروی الحشد الشعبی 
ی��ک نیروی نظامی نیس��ت و در واقع یک نیرویی 
مانند بسیج است که با فتوای مرجعیت عراق یعنی 
آیت اهلل سیستانی برای حفاظت از مرزها و نظام این 
کشور در برابر تروریسم تکفیری داعش تشکیل شد 

و االن هم سر کار خودشان هستند.
وی با بیان اینکه نه برای اعزام نیرو و نه برای 
ارسال تجهیزات نیازی به اجازه مجلس نیست، به 
دو اصل ۱۲۵ و ۱۴۶ قانون اساس��ی اش��اره کرد و 
اظهار داش��ت: آن دو اصلی که برخی آقایان به آن 
اشاره می کنند برای مواقعی است که پای نیروهای 
نظامی و مستش��اری در میان باشد. حتی در وقتی 
که هواپیماه��ای روس ها هم برای مقابله با داعش 
از کش��ور ما عبور کردند، برخی دوس��تان همین 
موضوعات را مطرح کردند که در آن زمان هم این 

حرفها اعتبار قانونی نداشت.
همانطور که در ابت��دای این گزارش نیز گفته 
ش��د، در میان موافقان حضور الحش��د الشعبی در 
ایران برای امدادرس��انی به سیل زدگان، چهره های 

سیاس��ی از طیف های مختلف دیده می شود برای 
نمون��ه، »محمدرضا جالئی پور« فعال اصالح طلب 
در کان��ال تلگرامی خود نوش��ت: »تنها لودری که 
در منطقه ی گلدش��ت اهواز داش��ت برای ساختن 
سیل بند به ایرانیان عرب این محله ی محروم کمک 
می کرد مال حش��ِد شعبی )بس��یج مردمی عراق( 
بود و اهال��ی محل هم به وضوح از کمک نیروهای 

مردمی همسایه ی عراقی شان راضی بودند.
کاری ب��ه مطلوبی��ت و نحوه ی حضور حش��د 
شعبی برای کمک به سیل زدگان خوزستان ندارم، 
اما بامزه اس��ت که کسانی با ژس��ت ملی گرایانه و 
اس��تقالل گرایانه بیش��ترین حمله را ب��ه حضور و 
کمک آن ها به هم وطنان سیل زده ش��ان می کنند 
که خودشان وابس��ته به پول بن سلمان و نتانیاهو 
و ترامپ ان��د، در ص��ف اول عک��س ی��ادگاری ب��ا 
ایران س��تیزان و حمای��ت از مداخل��ه ی آمریکا و 
انواع تحری��م علیه ایران و حض��ور نظامی آمریکا 
در منطقه  ان��د و در خفا هم دلش��ان برای حمله ی 
نظام��ی آمریکا به ایران لک زده. انگار فقط حضور 

چشم آبی ها در ایران اشکال ندارد.«
»عط��اءاهلل مهاجرانی« وزی��ر دولت اصالحات 
نی��ز از دیگر کس��انی بود که در این ب��اره به اظهار 
نظر پرداخت و گفت: »پس از اش��غال عراق توسط 
آمریکا، گزارش بسیار مهمی تحت نظارت هامیلتون 
و بیکر، منتشر شد. گزارش در باره عراق و نیز نفوذ 
فرهنگ��ی و ملی و مردمی ای��ران در عراق و رابطه 
دو کش��ور است! نوش��ته اند:عراق را نمی شناسند. 
کسانی که علیه حضور حشدالشعبی در خوزستان 

مضمون کوک می کنند نیز در همان جهالت اند.

 استاندار خوزستان: ورود الحشد الشعبی
با اعالم قبلی بود

غالمرضا شریعتی اس��تاندار خوزستان نیز در 
این باره، از حضور نیروهای الحشد الشعبی بخاطر 
کمک در حادثه س��یل تقدیر و تشکر کرد و گفت: 
»از آنج��ا که آب در خوزس��تان ب��ه صورت بطئی 
خارج می ش��ود و زمین مس��طح است، شهرهای 
زیادی درگیر س��یل هس��تند. از این رو ما نیاز به 
ماش��ین آالت داش��ته و این موضوع را نیز از قبل 
اع��الم کردی��م. از همی��ن رو، ب��رادران عراقی ما 
یکسری ماشین آالت نظیر بیل مکانیکی، کمپرسی 
و آمبوالنس آوردند. آنها حتی بیمارستان صحرایی 
نی��ز آورده بودند که به آنها گفتم به بیمارس��تان 
صحرای��ی نیاز نداریم، همچنی��ن گفتم که به این 
تع��داد آمبوالنس احتیاج نداری��م و لذا تعدادی از 

آنها را برگرداندند.«
به گفته استاندار خوزستان، به الحشد الشعبی 
گفته شده بود که نیاز به ۳۰ دستگاه بیل مکانیکی 
اس��ت و آنها هم ۲۰ دستگاه آوردند و قرار شد ۱۰ 

دستگاه دیگر نیز بیاورند.  فارس

حضور الحشد الشعبی در ایران؛ خالف قانون اساسی یا نشانه همدلی دو ملت

اطالعاتی  دستگاه های  تکلیف  برای اعالم فهرست فرماندهان بهارست���ان
س��نتکام ب��رای تعقیب قضائ��ی در جریان بررس��ی 
جزئیات ط��رح اقدام متقابل در برابر اعالم س��پاه به 
عنوان سازمان تروریس��تی توسط آمریکا مهمترین 

اخبار جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
در جلس��ه علن��ی نوبت صبح ، ادامه بررس��ی 
جزئیات ط��رح اقدام متقابل در برابر اعالم س��پاه 
به عنوان س��ازمان تروریستی توسط آمریکا، ادامه 
رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور 
و ش��وراها در خصوص طرح ی��ک فوریتی اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 

و... در دستور کار نمایندگان قرار کرفت.
در این جلس��ه و در جریان  بررس��ی جزئیات 
ط��رح اقدام متقابل در برابر اعالم س��پاه به عنوان 
س��ازمان تروریس��تی توس��ط آمریکا، نمایندگان 
مجلس ب��ا ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ 
ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مصوبه ای 

مقرر کردند فرماندهی مرکزی آمریکا )س��نتکام( 
نیروها و س��ازمان ها و یا نهادهای تحت اختیار این 

فرمانداری تروریست اعالم شوند.
نمایندگان همچنین در مصوبه ای دستگاه های 
اطالعات��ی را مکلف به اعالم فهرس��ت فرماندهان 

سنتکام برای تعقیب قضایی کردند.
نمایندگان در مصوبه ای دیگر دولت را موظف 
به اقدام��ات متقاب��ل و قاطع با آمری��کا کردند تا 
آمریکایی ه��ا نتوانن��د از هر گونه ت��وان و امکانات 
علیه منافع جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند. 
همچنی��ن دولت موظف ب��ه اق��دام حقوقی علیه 
آمری��کا در مراجع بین المللی ب��رای بی اثر کردن 

این اقدام آمریکا شد.
بر اس��اس تصمیم نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی هم��ه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی که 

ب��ه هر نحو از تصمی��م و اقدامات ای��االت متحده 
آمریکا تبعیت می کنند و از ارائه خدمات به س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی خودداری کنند مجرم 
محسوب شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه 

۵ تا ۸ قانون مجازات اسالمی می شوند.
همچنین ب��ا ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف 
و ۲ رأی ممتن��ع از مجم��وع ۲۰۷ نماینده حاضر 
در مجل��س، وزارت خارجه موظف ش��د که برای 
تعطیلی پایگاه های آمریکایی در منطقه تالش کند. 
وزارت اطالعات هم  مکلف ش��د که اسامی کسانی 
که در تصمیم آمریکا مبنی بر تروریس��ت نامیدن 
سپاه مشارکت داشتند، به قوه قضائیه معرفی کند. 
احمد امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اس��المی بیانیه ۲۵۱ نفر از نمایندگان مجلس در 
حمایت از انتصاب فرمانده جدید س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمی را قرائت کرد.
نمایندگان در بیانیه خود نوش��ته اند؛ انتصاب 
سردار سالمی پیامی روشن برای آمریکا و استکبار 
جهانی دارد. در حاشیه جلسه علنی نیز امیرحسین 
قاضی زاده هاش��می، سید جواد ابطحی، علی اکبر 
رنجبر زاده و س��ید حسین نقوی حسینی در جمع 
خبرنگاران از تش��کیل فراکسیون پیگیری اقدامات 
متقاب��ل رفتارهای خصمانه آمریکا  به منظور انجام 
اقدامات الزم در راس��تای تصمیم��ات و رفتارهای 
خصمانه آمریکا خبر دادند. در جلسه روز گذشته و 
هنگام بررسی موادی از طرح اصالح قانون انتخابات 
مجل��س، نمایندگان با ارجاع مج��دد طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس به منظور ادغام با 
الیحه دولت به کمیسیون شوراها مخالفت کردند.

همچنی��ن نماین��دگان ب��ا ۱۳۱ رای موافق، 
۶۷ رای مخال��ف و ۵ رای ممتن��ع از مجموع ۲۲۶ 
نماینده در مصوبه ای ش��رایط ش��مارش و تجمیع 
آرای نامزدهای انتخابات مجلس به صورت استانی 

را تعیین کردند.
 در ادامه با تصویب مجلس مقرر ش��د وزارت 
کش��ور هزینه ک��رد انتخاباتی اح��زاب و جبهه ها و 
نامزدهای مستقل را بعد از بررسی انتخابات انجام 
دهد. همچنین مجلس ش��ورای اسالمی با استقرار 
نظارت اس��تصوابی ش��ورای نگهبان تا پایان دوره 

نمایندگی مخالفت کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
از تشکیل فراکسیون پیگیری سیاست های اجرایی 
گام دوم انق��الب ب��ا ۱۷۰ عضو خب��ر داد و گفت: 
این فراکس��یون قصد دارد تا توجه دولت و مجلس 
ش��ورای اس��المی را به موضوعات مهم این بیانیه 
جلب کند. از س��وی دیگر توج��ه به تذکرات مقام 
معظ��م رهبری در خص��وص رونق تولی��د نیز در 
دس��تور کار فراکس��یون قرار دارد. همچنین ۱۶۲ 
نماین��ده مجل��س در بیانیه ای از برگزاری س��ی و 
شش��مین دوره مس��ابقات بین المللی قرآن کریم 

تقدیر و تشکر کردند.  ایسنا

عواقب تصمیمات ناشیانه ترامپ برای آمریکا
فرماندهان سنتکام تحت تعقیب قرار می گیرند


