
مجلسی که در  جای خود نیست!
شأن سپاه فراتر از 
تمایل به احزاب 

و جریان های 
سیاسی است

مسلمانان باید 
نسبت به هم 

احساس مسئولیت 
داشته باشند

مروری بر 
چالش های نظام 
قانون گذاری ایران

شمخانی:
ایران تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیست

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیست، گفت: ایران در حوزه 
منطقه ای فعال و تأثیرگذار اس��ت. امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست 
خبری که برای تشریح روند دومین کنفرانس امنیتی منطقه ای در هتل آزادی برگزار شد، اظهار داشت: 
همه طرف هایی که در این نشست شرکت داشتند بر مسائل بسیار مهمی تاکید داشتند، در این نشست 

درباره همکاری های امنیت جمعی و فرصت ها که در منطقه وجود دارد مطالبی مطرح شد.
وی دغدغه های مش��ترک ش��رکت کنندگان در دومی��ن کنفرانس امنیتی منطق��ه ای را یکی دیگر از 
محورهای مذاکرات اعالم کرد و ادامه داد: در کتب امنیتی نیروهای فرامنطقه ای و سبد امنیتی ایاالت 
متحده آمریکا، چین، ایران و روسیه سه تهدید عمده در حوزه امنیتی آمریکاست؛ این موضوع به طرفین 

دیکته می کند که آمریکا بدخواه ملت هاست. از این پس باید به سمت همکاری پیش برویم.
شمخانی با اشاره به توطئه های آمریکا در منطقه گفت: آمریکا مسیر شکست خورده پرورش و حمایت 
داعش را انتخاب و امروز انتقال داعش شکست خورده از سرزمین شامات و عراق به افغانستان را انتخاب 
کرده که شرکت کنندگان در دومین کنفرانس امنیتی منطقه ای آن را به عنوان یک تهدید مشترک در 

نظر گرفته و ضرورت مقابله با آن را به عنوان یک دستور کار پذیرفته اند.
وی افزود: آنهایی که به عنوان اسالم و دولت اسالمی ترور و خشونت را در منطقه گسترش می دهند هیچ 
نسبتی با اسالم رحمانی ندارند و این مهم نکته فرهنگی مشترک دوستان شرکت کننده در اجالس امروز 
بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی سه محور مشترک در میان شرکت کنندگان را استفاده از فرصت های 
مشترک، دغدغه های مکتوب و دغدغه های عملیاتی و فصل مشترک همکاری های طرفین شرکت کننده 
در کنفرانس امنیتی منطقه ای دانست و افزود: این تجمع و اجالس برخالف پروپاگاندای تو خالی آمریکا 
برای منزوی سازی ایران شکل گرفته و این اجتماع نشان می دهد ایران تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیست، 
ایران در حوزه منطقه ای فعال و تأثیرگذار است. دریابان شمخانی در ادامه بابیان اینکه کنفرانس امنیتی 
منطقه ای از سال گذشته به ابتکار جمهوری اسالمی ایران راه اندازی شد، افزود: خوشحالیم که این ابتکار 
مورد تأیید کش��ورهای مؤثر در منطقه واقع ش��ده است، امسال چون بحث های اساسی اجالس امنیتی 
منطقه ای پیرامون موضوع افغانستان بود، همسایه های افغانستان از جمله تاجیکستان و ازبکستان هم به 
نشست دعوت شدند و مشارکت خوبی داشتند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه سطح تعامالت 
اجالس امس��ال بس��یار خوب و مناسب بود و هر کدام از کش��ورها پیشنهادات خیلی خوبی را پیرامون 
موضوع افغانستان مطرح کردند، گفت: قرار شد آنچه در اجالس امروز گفته شد تبدیل به صورت جلسه ای 

شود و در حدفاصل این اجالس تا اجالس سال آینده، توسط دبیران شورای امنیت پیگیری شود.
وی افزود: با توجه به فش��ار حداکثری آمریکا علیه ایران، حضور ۷ کش��ور تأثیرگذار منطقه در اجالس 
تهران، دلیلی بر این بود که فشار حداکثری آمریکا علیه ایران با ایستادگی فعال کشورهای منطقه مواجه 
شده است. شمخانی با بیان اینکه انتقال داعش به افغانستان یک تهدید مشترک علیه کشورهای منطقه 
است گفت: آن که به اسم اسالم و دولت اسالمی ترور و خون را در منطقه ترویج می کند هیچ نسبتی 

با اسالم رحمانی ندارد. 
وی با بیان اینکه بر خالف پروپاگاندای تو خالی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، اجالس امروز نشان 
داد که ایران انزواپذیر و تسلیم پذیر نیست گفت: مذاکرات آمریکا با طالبان بدون حضور دولت افغانستان 
است و ما به همین دلیل با آن مخالف هستیم. شمخانی با بیان اینکه آمریکایی ها بیشتر از آنکه به دنبال 
حل بحران افغانس��تان باشند، به دنبال مدیریت ناامنی برای استفاده از کرانه افغانستان هستند، عنوان 
کرد: مذاکره ما با طالبان در جهت تسهیل ارتباط گروه های افغان با دولت افغانستان است. ایران هر کجا 
ورود نظامی کرده اس��ت آن را کتمان نکرده اس��ت. ما به فلسطین کمک می کنیم. به عراق و یمن نیز 
کمک مستشاری می کنیم. هیچ نیازی به کمک تسلیحاتی به افغانستان وجود ندارد. در افغانستان سالح 
از انواع مختلف به وفور وجود دارد که به راحتی قابل خرید است. همچنین ایران به هیچ عنوان کمک 
نظامی به طالبان هم نمی کند. کمک نظامی ایران به طالبان با مشی عمومی جمهوری اسالمی ایران که 

تولید ثبات در افغانستان توسط دولت افغانستان است در تضاد است.  مهر

رئیس جمهور تصریح کرد: مسلمانان از یک خانواده هستند و باید نسبت به هم 
احساس مسئولیت داشته باشند. حجت االسالم حسن روحانی که برای شرکت 
در اجالس سران کواالالمپور به مالزی سفر کرده است، روز چهارشنبه در دیدار 
با ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشورتاکید کرد: رئیس جمهور با بیان اینکه 
مسلمانان همه از یک خانواده هستند و باید نسبت به هم احساس مسئولیت 
داشته باشند، گفت: همکاری کشورهای مسلمان برای مقابله با فشار قدرتهای 
بزرگ ضروری است. وی افزود: بسیاری از مشکالت مسلمانان بدلیل دخالت 
ه��ای آمریکا، نظیر تحریم علیه ایران اس��ت. روحانی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران در دو سال گذشته زیر فشار تحریم های یکجانبه و ظالمانه بوده 
است، گفت: تحریم آمریکا علیه ایران با وجود قطعنامه 2231 سازمان ملل اجرا 

شده است و آمریکا بدون دلیل و بهانه از توافق برجام خارج شد.
رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه آمریکا در تحریم علیه ایران بدلیل مقاومت 
مردم ناموفق بوده اس��ت، گفت: در 5 ماه گذش��ته برغم فشارهای حداکثری 
آمریکا، ما توانس��ته ایم وضع اقتصادی خود را بهتر کنیم. روحانی با اشاره به 
اهمیت روابط با مالزی برای جمهوری اسالمی ایران، بر توسعه و تعمیق روابط 
با این کش��ور در همه زمینه ها تاکید کرد و افزود:  دو کش��ور باید همکاری 
های علمی و فناوری خود را گس��ترش دهند و ح��وزه های انرژی، صنعت و 
گردش��گری، همکاری های دریایی، حوزه فناوری اطالعات، می تواند عرصه 

های خوبی برای همکاری میان دو کشور باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم نمی تواند اراده ما را برای توسعه همکاری 
ها تحت تاثیر قرار دهد، افزود:  تهران و کوآالالمپور می توانند در عرصه های 

پزشکی که از تجربه باالیی برخوردار هستند، با یکدیگر مشارکت کنند.
روحانی با طرح پیش��نهاد همکاری صنعتی دو کش��ور برای داشتن یک برند 
مشترک، تصریح کرد: منطقه آزاد جاس��ک در جنوب ایران برای همکاری و 
سرمایه گذاری مشترک آماده است. رئیس جمهوری با ابراز امیدواری به اینکه 
اجالس سران کوآالالمپور برای حل مشکالت و مسائل کشورهای اسالمی مفید 
باش��د، افزود: اینگونه اجالس ها می تواند در حل و فصل مشکالت مسلمانان 
بویژه خاورمیانه موثر باشد. روحانی با بیان اینکه در مسیر همکاری کشورهای 
مسلمان نباید مشکلی وجود داشته باشد، بر ادامه تالش ها برای حل مشکالت 
ایرانیان مقیم مالزی و همچنین ضرورت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کش��ور تاکید کرد. نخست وزیر مالزی نیز در این دیدار با تاکید بر توسعه 
همکاری های دو کش��ور در همه زمینه ها، گفت: ایرانی ها مورد حمایت ما 
هس��تند و برای گسترش تجارت و همکاری میان دو طرف اراده جدی داریم 
. ماهاتیر محمد با اشاره به تاثیر تحریم های آمریکا بر همکاری های تجاری 
دو کشور، گفت: برای افزایش دوباره همکاری های تجاری دو کشور تالش می 
کنیم و برای همکاری در حوزه های علوم و فناوری آماده همکاری هستیم .

نخست وزیر مالزی با بیان اینکه ما همواره تحت فشار قدرت های بزرگ بوده 
ایم ، گفت: تحریم غیر قانونی ایران برخالف قوانین سازمان ملل را محکوم می 
کنیم. ماهاتیر محمد با بیان اینکه معتقدیم ایران برغم فش��ارهای آمریکا 
و اروپا مس��یر خود را طی می کند، اظهار داش��ت: مدیریت فشار خارجی 

تجربه ایران است که ما نیازمند یادگیری آن هستیم.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری  
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صفحه 1

سیاست روز مقاالت حوزه قانون 
و قانونگذاری را معرفی، نقد و 

بررسی )7( می کند

نماینده ولی فقیه در سپاه: 

روحانی در دیداربا ماهاتیر محمد:
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وزیر کشور:
بیش از ۹۱ درصد داوطلبان 

انتخابات مجلس تأیید شدند
2

در دنیای کنونی برای آن که یک کش��ور و 
مردم استقالل سیاس��ی داشته باشند، باید 
هزینه زیادی پرداخ��ت کنند اما ارزش آن 
را دارد. جمهوری اس��المی ایران این هزینه 
را تاکنون داده و عالوه بر آن که اس��تقالل 
سیاس��ی خ��ود را به دس��ت آورده، الگویی 
برای دیگر کش��ورهای جهان اسالم و حتی 

کشورهای غیر اسالمی شده است.
ایران با چنین راهبردی باید هم دش��منان 
زیادی داشته باشد و این تعدد دشمن باطل 
ب��ودن مان را اثبات نمی کند بلکه ثابت می 

کند حقانیت با ایران اسالمی است.
جبهه باطل اکنون خود به خاطر چالش های 
س��نگینی که ایران برای آن ایجاد کرده در 
تنگنا است، تنگنایی که سرانجام، نابودی را 

برای آن همراه خواهد داشت.
جمهوری اسالمی ایران اکنون که در اقتدار 
کام��ل ق��رار دارد، بعید به نظر می رس��د با 
تهدید وقوع جنگ روبرو باشد، دلیل آن هم 
روشن است، قدرت و اقتدار نظامی جمهوری 
اس��المی ایران از یک سو و وجود نیروهای 
مقاومت در گوشه و کنار کشورهای منطقه 
و حتی فرامنطقه، این جرأت و جس��ارت را 
از دش��منان گرفته است که بخواهند دست 
از پ��ا خطا کنن��د. با این وج��ود جمهوری 
اسالمی ایران هوشیار است و به خود مغرور 
نخواهد شد. استقالل سیاسی ایران تا جایی 
اس��ت که اکنون همه دنی��ا را درگیر کرده، 
چرا که بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا 
از اس��تقالل سیاسی برخوردار نیستند واین 
وابس��تگی ش��دید به رژیم های سلطه گر، 
استقالل آنها را نابود کرده و در این اندیشه 

هستند تا به استقالل سیاسی برسند.
سرنوشت سیاس��ی کش��ورهای وابسته در 
دس��ت رژیمی چون آمریکا اس��ت، ایاالت 
متحده برای کش��ورها وابس��ته تصمیم می 
گیرد که در زمینه سیاسی چگونه رفتار کند. 
کاخ سفید برای کشورهای وابسته به خود، 
تعیی��ن تکلیف می کند با چه کش��ورهایی 
مراودات سیاس��ی یا حتی اقتصادی داشته 

باشند یا نداشته باشند. 
اگر قرار است روابطی برقرار شود یا گسترش 
یابد و یا حتی س��فری از س��وی مقامات دو 
ط��رف صورت گی��رد این آمریکا اس��ت که 
برای آنه��ا تصمیم می گیرد و این به معنای 
نداشتن استقالل است. در ماجرای مذاکرات 
ایران و دستیابی به توافق هسته ای، پس از 
آن که آمریکا رس��ماً از برجام خارج ش��د، 
کش��ورها و رؤسای زیادی برای میانجیگری 
وارد موضوع شدند. سران و مسئولین ژاپن، 
عمان، پاکستان و چندین کشور دیگر برای 
آن ک��ه ایران را راضی به ماندن در برجام و 
جلوگی��ری از کاهش تعهدات خود کنند به 
ایران س��فر کردند و دیدارها و مذاکراتی با 

مقامات کشورمان داشتند.
همه این مقامات و مس��ئولین کش��ورهای 
ثال��ث، ب��ا کس��ب اج��ازه از آمری��کا برای 
میانجیگ��ری به ای��ران آمدن��د و یا تماس 

گرفتند.
ب��رای  از س��ران کش��ورهایی ک��ه  یک��ی 
میانجیگری به تهران آمد شینزو آبه نخست 
وزیر ژاپن بود. نخس��ت وزیر ژاپن با مقامات 
ارشد کشورمان دیدار و گفت وگو کرد، او در 
دیدار با رهبر معظم انقالب پس از س��خنان 
قاطع��ی که حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
ب��اره آمریکا و مذاکره با این رژیم داش��تند 
نامه ای که قصد دادن آن را به رهبر انقالب 
داشت مخفی کرد و ارائه نداد. ژاپن کشوری 
وابسته به آمریکا اس��ت، دولت و مردم این 
کشور پس از شکست در جنگ جهانی دوم 
با حمله اتمی آمریکا، استقالل سیاسی خود 
را از دس��ت داد و تاکنون نیز نتوانسته است 

خود را از وابستگی به آمریکا نجات دهد.
ژاپ��ن که در جایگاه میانج��ی میان ایران و 
آمریکا نقش بازی کرده اس��ت، حتی اجازه 
آن را ندارد تا بتواند در برنامه های سیاس��ی 
خ��ود تصمیم گیری کند ب��ه همین خاطر 
س��فر رئیس جمهور ایران که بنا به دعوت 
نخست وزیر ژاپن است، باید با اجازه آمریکا 
و با شرایطی که او تعیین کرده انجام شود!

قرار اس��ت آقای روحانی بر اس��اس دعوتی 
که ش��ینزو آبه از او کرده پس از مالزی، به 
ژاپن س��فر کند و مذاکراتی درباره مس��ائل 

دوجانبه، برجام و آمریکا صورت گیرد.

شمشیرهای زنگ زده 
سامورایی ها!

ادامه صفحه 2

نگاهی به بازپس گیری استیضاح سه وزیر 

آیت هللا نوری همدانی: 
با طرح بانکداری مجلس مخالفم
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مسلمانان باید نسبت به هم احساس مسئولیت داشته باشند

ایران تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیست
شمخانی در دومین نشست گفتگوی امنیت منطقه ای:

صفحه 1

درگذشت دایی گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده، از خداوند 
تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.
از طرف همکاران شما در روزنامه سیاست روز

سرکار خانم یزدچی


