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پيشنهادارگاندولت:رفراندوم
برايانحاللمجلستوسطدولت!

رئيس جمهور در جمع مردمي كه حضورش��ان در راهپيمايي 
22 بهمن هميشه از نگاه دوست و دشمن يك رفراندوم همراهي 
با نظام به شمار مي رفته و مي رود، از رفراندوم گفت، بدون آنكه 
مش��خص كند براي چه موضوعي نياز به رفراندوم دارد و يا چرا 
به جاي س��خنراني تبليغاتي پيشنهاد رس��مي رفراندوم براي 
موضوعات مدنظرش را ارائه نمي كند. حاال رسانه رسمي دولت 
از سخنان روحاني كمي رمزگشايي كرده است؛ انحالل مجلس 
توسط دولت! همان مجلسي كه خانه ملت و نهاد مردم ساالري 
ايران اس��ت و در رأس امور اس��ت و ... روزنامه ايران مي نويسد: 
»قانون اساسي بحث همه پرس��ي را ضعيف ديده است. اين امر 
نيز به نوبه خود ناشي از اين امر است كه در تدوين قانون اساسي 
تالش ش��ده رئيس جمهوري ب��ه عنوان رئيس ق��وه مجريه از 
استبداد دور باشد. اما در توجه به اين رويكرد، به اين مسئله توجه 
نشده اس��ت كه هرچند رئيس جمهوري مستبد خوب نيست، 

اما رئيس جمهوري مي بايس��ت اختيارات كاف��ي براي اجراي 
سياست هاي دولت خود را كه براي آن از مردم رأي گرفته است 
در اختيار داشته باشد. به دليل پيش بيني نشدن اين سازوكارها 
در قانون اساس��ي، مي بينيم كه رئيس جمهوري در بسياري از 
موارد به بن بس��ت مي خورد. به عنوان مثال، رئيس جمهوري 
هيچ گاه نمي تواند مجلس را منحل كند، درحالي كه در مواردي 
رئيس جمهوري مس��تقر با مجلس��ي رو به رو مي شود كه عماًل 
اپوزيسيون دولت او محسوب شده و اين مجلس دست دولت را 

براي انجام اقدامات وعده داده شده به مردم مي بندد. «
مجلسي كه از بعد نظارتي مي توان گفت نهاد باالدستي دولت 
اس��ت و بر كار رئيس جمهور و وزرا بايد نظارت داش��ته باشد، 
مجلسي كه فراتر از طرح سوال و استيضاح رئيس جمهور و وزرا 
مي تواند طرح عدم كفايت رئيس جمهور را تصويب و مقدمات 
عزل او را فراهم كند، اگر قرار باشد توسط همان رئيس جمهور 
منحل ش��ود، ديگر به چه درد مي خ��ورد؟! در همين وضعيت 
كنوني هم به هزار ترفند و تهديد و تطميع امضاهاي نمايندگان 

عليه دولت مدام پس گرفته مي شود و بعد نظارتي مجلس نيمه 
تعطيل اس��ت، اگر ابزار تهديدي همچون انحالل هم باالي سر 
مجلس باشد كه ديگر كوچك ترين نظارتي بر دولت نمي توان 
متصور بود. از سويي احترام به رأي مردم فقط در مورد رأي به 
رئيس جمهور نيست، به رأيي هم كه به قوه مقننه و نمايندگان 
مجلس گذاشته اند، بايد احترام گذاشت. آغاز مسير استبداد از 
همين زياده خواهي هاست؛ نمي شود به اس��م مراجعه به رأي 

مردم، مجلسي را كه مردم با رأي خود ساخته اند، ويران كرد. 
سرمقاله روزنامه ايران در ادامه موضوع ديگر همه پرسي و رجوع 
به رأي مردم را »برجام« دانسته، اما اش��اره نكرده كه حاميان 
دولت زمان مذاكرات هسته اي راننده تاكسي ها و لبوفروش ها را 
مورد تمسخر قرار مي دادند كه نبايد در مورد مذاكرات هسته اي 

نظر بدهند. 
حال بماند كه طبق اصل 59 قانون اساسي، همه پرسي از مردم، از 
اختيارات مجلس است نه دولت؛ ربطي به عالقه شخصي رئيس 

قوه مجريه هم ندارد!

 تأمين مطامع سياسي با اصل 59قانون اساسي!
رئيس جمهور محترم كشورمان در سخنراني خود در راهپيمايي 22بهمن 
مي گويد: » قانون اساسي بن بست ها را برداشته و ظرفيت بسيار بزرگي دارد. 
ملت ايران اگر جايي ما با هم بحث داريم به اصل 59 قانون اساسي مراجعه 

كنيم... «. 
موضع حسن روحاني با پرسش ها و ابهامات حقوقي و سياسي بسياري روبه رو 
است و به همين دليل در ادامه اشاره خواهد شد كه طرح مسئله رفراندوم )با 
اين كيفيت كه برای حل هر مناقشه ای به رفراندوم رجوع كنيم( خالف روح 

حاكم بر اصول مندرج در قانون اساسي است. 
1- رفراندوم اگرچه مي تواند تضمين گر مهمي براي اِعمال حاكميت توسط 
مردم باشد و احساس مشاركت مردم را بهبود دهد اما بايد توجه داشت كه در 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران همانند بسياري از كشورها رجوع به 
همه پرسي، محدود به موارد استثنايي است و هر مسئله اي را نمي توان در 

شمول اصل 59 قانون اساسي قرار داد. 
قيد »مسائل بسيار مهم« در اصل 59، نش��ان دهنده اين مسئله است كه 
قانونگذار مانع از آن ش��ده تا روساي جمهور يا س��اير مقامات ارشد كشور 
»مطالبات حزبي و دغدغه هاي جناحي «را با قيد »فوريت يا اس��تثنايي« 

تبديل به مسئله اصلي كشور و منافع ملي را با مخاطره روبه رو كنند. 
اصل59 اشعار مي دارد: »در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم 
به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب 

دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد«. 
اينكه اصل 59 با قيد »درمسائل بسيار مهم« تاكيد مي كند به آراي عمومي 
مراجعه شود مراد »موضوعات استثنايي« و نه هر مسئله اي است كمااينكه 
در 40 سال گذشته تنها سه بار )رأي آري يا نه به جمهوري اسالمي - رأي 
گيري درباره قانون اساس��ي-اصالح قانون اساسي( به رأي مستقيم مردم 
رجوع شده است.  بر اساس علم حقوق بايد از استثنا )در اينجا بحث رفراندوم( 
تفسير مضيق داشت، در حالي كه رئيس جمهور در اينجا همه پرسي را تفسير 
عام مي كند كه خالف قواعد حقوقي است.  ديگر اينكه »استثنا قاعده ساز 
نيست« در حالي كه حس��ن روحاني از آن قاعده اي جهت برطرف كردن 
مشكالت في مابين جناح متبوع خود با جناح رقيب بهره گيري كرده و بااشاره 
به ضرورت برپايي رفراندوم در شرايط فعلي مي گويد: »بسياري از مسائلي كه 
امروز در حوزه آزادي ها، روابط اجتماعي و سرمايه گذاري ها ، به عنوان مشكل 

در جامعه داريم، ناشي از عمل نكردن به قانون اساسي است«. 
بنابراين درخواس��ت رئيس جمهور بر خالف روح حاكم بر قانون اساسي 
)اس��تثنا بودن رجوع به آراي مردمي( بوده و مغاير با علم حقوق است چرا 
كه استثنا در علم حقوق قاعده ساز و قابل تعميم به هر مسئله مورد اختالف 
نيست و تفسير موسع از استثنا غيرممكن است و چنين روشي به معناي ذبح 

قانون اساسي به اسم قانون باشد!
2- در قانون اساس��ي ايران همانند قانون اساس��ي بس��ياري از كشورها 
همه پرس��ي در مورد »كليات« يك مسئله بس��يار مهم و حياتي صورت 
می گيرد و رسيدگي به »جزئيات« مورد هدف نيس��ت؛ در واقع رفراندوم 
در جايي صورت مي گيرد كه نيازي به تخصص رأي دهندگان وجود ندارد 
و مسئله مورد نظر جزئيات پيچيده اي ندارد كمااينكه همه اقشار جامعه 
از كارگر س��اده تا افراد تحصيل كرده ضرورت رفراندوم »رأي آري يا نه به 

جمهوري اسالمي« را به راحتي درك كردند. 
 همه پرسي در مورد مسائل پيچيده كه نياز به كار كارشناسي و تخصص دارد 
توقعي غيرحقوقي است و بايد درباره اين مسائل كميسيون هاي تخصصي 
شكل گرفته در دولت، مجلس و قوه قضائيه ساير نهادها تصميم گيري كنند، 
حال آنكه در مواقع ضروري بايد به آراي نخبگان، دانشگاهيان و متخصصان 

رجوع كرد نه نظر و رأي مردم. 
بر همين اساس چنانچه »بحث حذف دوره خدمت سربازي« به همه پرسي 
گذاشته شود اكثر خانواده ها كه داراي فرزند پسر هستند به آن راي مثبت 
خواهند داد و چنين نتيجه اي خالف امنيت ملي و مغاير با منافع كشور است 
يا اگر بحث»ارائه يك ميليون تومان به افراد باالي 18سال« به رأي عمومي 
گذاشته شود كمتر خانواده فرزندداري است كه با آن مخالفت كند در حالي 
كه تامين چنين مبالغي با منابع درآمدي كشور همخواني ندارد و آسيب هاي 

اقتصادي فراوان دارد. 
بنابراين درباره مس��ائل پيچيده كه نيازمند كار تخصصي است عموم 
جامعه قدرت تش��خيص الزم را نداشته و چنين مس��ئله اي را بايد در 
فرايند پيش بيني ش��ده در فرايند تصويب قوانين عادي جس��ت وجو 

كرد. 
 3-  درگذشته و به ويژه در پنج سال اخير برخي از سياستمداران داخلي 
دوگانه »حزبي كردن منافع ملي«و»ملي كردن منافع حزبي« را طراحي 
كرده اند و تالش كرده  با تكرار برخ��ي از دغدغه هاي جناحي، آن را به 

مطالبه عمومي تبديل و آن را عين منافع ملي جاگذاري كنند. 
همراه س��ازي مردم با خواس��ته هاي جناحي، مي تواند ب��ه رويارويي 
مردم با حاكميت نيز منجر ش��ود به طوري كه چنانچه مردم با اهداف 
جناحي طيف سياسي مورد اش��اره همراهي كنند نقش اهرم فشار را 
عليه حاكميت ب��ازي كرده و قدرت چانه زني طيف مورد اش��اره براي 
تحقق خواسته هاي خود افزايش چشم گيري پيدا مي كند.  اينكه گفته 
مي شود راهكار حل مناقشات داخلي پيرامون مسائلي مانند آزادي هاي 
فردي و اجتماعي يا حتي مذاكرات موش��كي، حقوق بشر و تروريسم 
رجوع به اصل59قانون اساس��ي اس��ت را بايد در جهت »ملي كردن 
مطالبات حزبي« دانست و  برگزاري رفراندوم درباره مسائل اينچنيني 
بر اساس آنچه گفته شد خالف قانون و متضاد با اراده قانونگذار است. 

  روحاني:  امروز هم بيش از 9۸درصد
 به جمهوري اسالمي رأي مي دهند

رئيس جمهور در نشس�ت مش�ترك با اس�تانداران عنوان كرد كه 
امروز هم اگر از مردم س�ؤال ش�ود هم�ان بي�ش از ۹۸ درصدي كه 
آن روز به جمه�وري اس�امي رأي دادند، امروز ه�م رأي مي دهند. 
به گزارش فارس، حسن روحاني در نشست مشترك اس��تانداران، وزرا، 
روساي سازمان هاي اقتصادي و مديران مؤسسات مالي و اعتباري با قدرداني 
از حضور مردم وفادار و زمان ش��ناس در راهپيمايي با عظمت 22 بهمن، 
همگان را به تالش براي تقويت اميد در كش��ور فرا خواند و اظهارداشت: 
ملت جلو است، اما دستگاه هاي تبليغاتي ما از ارزيابي هاي جهاني نيز عقب 

هستند و بذر يأس مي پاشند. 
روحاني افزود: به نظر من همين امروز هم از ملت ما س��ؤال كنيم كه 
شما استقالل مي خواهيد، مي خواهيد خودتان تصميم گير باشيد يا 
بيگانگان؟ مثل قبل انقالب در امور كشور مداخله كنند؟ باز هم 98/2 
درصد خواهند گفت ما استقالل مي خواهيم و اين آمار تغيير نمي كند.  
وي ادامه داد: مردم به دنبال آزادي بودند، امروز هم اگر از مردم سؤال 
آزادي مي خواهيد يا  كنيم كه ش��ما آزادي مي خواهيد يا اختن��اق؟ ْ
اس��تبداد؟ حاكميت ملي مي خواهيد يا فرد؟ باز هم مردم جوابش��ان 
همان است؛ همان بيش از 98 درصدي كه آن روز به جمهوري اسالمي 
رأي دادند امروز هم راي مي دهند.  رئيس جمهور گفت: ممكن است 
مردم در ش��يوه و نحوه اجرا و برنامه ها به اداره امور، انتقاداتي داشته 
باش��ند، اما خواهان احترام به فرهنگ ملي و ديني ش��ان هس��تند و 
هيچ كس نمي خواهد فساد در جامعه باش��د و همه به دنبال مبارزه با 
فساد هستند و انقالب اسالمي براي استقالل، آزادي، فرهنگ اسالم و 
فرهنگ ملي و براي جمهوريت و اسالميت بود و معتقدند كه اين مسير 
قابل بازگشت نيست و ملت ايران آرمان ها و مسيري را كه انتخاب كرد، 

با قدرت ادامه خواهد داد. 

نگاهی به پروژه اصاح طلبان برای تطهير چهره فتنه گران 

گفت وگوي ملي از حرف  تا  عمل

 اي�ن روزها جري�ان اصاح طلب مي كوش�د با 
پيش كش�يدن موضوع گفت وگوي ملي، كمي 
از فش�ار افكار عمومي در خصوص عملكردش 
بكاهد؛ فش�اري كه همزمان با ضعف عملكرد 
دول�ت م�ورد حمايت ش�ان در حوزه ه�اي 
اقتص�ادي روز ب�ه روز افزايش پي�دا مي كند. 
شايد نخس��تين ايده پرداز پروژه گفت وگوي ملي 
را بتوان محمد رضا عارف، رئيس فراكسيون اميد 
نام نهاد؛ فردي كه در دي ماه گذشته از تالش خود 
براي ايجاد گفت وگوي ملي سخن گفت و ادعا كرد 
كه »اگر چنين طرحي اجرايي ش��ود، اختالفات 
بزرگان نظام در فضاي دوس��تانه حل مي شود، تا 

آ نچه نمود بيروني دارد، تفاهم و همدلي باشد. «
اما پس از عارف، اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رئيس جمهور و يار كمكي وي در انتخابات رياست 
جمهوري، تيرماه گذش��ته س��خناني ش��بيه به 
گفته هاي عارف به زبان آورد و راه حل مسائل كشور 
را وحدت، انس��جام و راه اندازي گفت وگوي ملي 

دانست. اما پس از وقايع اخير كشور، جريان اصالح 
طلب كه بار ديگ��ر زير تيغ پرس��ش در خصوص 
عملكرد دولت مورد حمايتش بود، با پيش كشيدن 
موضوع گفت وگوهاي ملي كوشيد كمي از بار اين 
پرسش ها بكاهد.  پس از آن بود كه اصالح طلبان 
مجلس وارد گود ش��دند؛ كميته مش��ترك 15 تا 
20 نفره با حضور اعضاي فراكسيون هاي مجلس 
تش��كيل دادند تا در اين كميته روي اولين هسته 
تشكيل گفت وگوي ملي در كشور به توافق برسند. 

   گفت وگو بر سر چه چيز؟
اما سوال مهمي كه پس از اين گفته ها، افكار عمومي 
را به خود مشغول كرده، اين است كه گفت وگوي 
ملي بر سر چيس��ت و قرار است حول چه محوري 
باش��د؟ چراكه نظريه پردازان اين حركت تاكنون 
تعريفي شفاف و دقيق از اين موضوع به افكار عمومي 
ارائه نداده اند. شايد همين موضوع بود كه باعث شد 
احمد توكلي بخواهد كه مطرح كنندگان اين طرح 
به صراحت ديدگاه خ��ود را در خصوص اين روند 

اعالم كنند. البت��ه وي گفته كه ايجاد گفت وگوي 
ملي نيازمند پيش زمينه هايي است. 

   چه كس�اني هدايت كنن�ده گفت وگوها 
هستند؟

يكي ديگر از س��واالت مهم در خصوص اين پروژه 
آن اس��ت كه چه كس��اني پرچم اين حركت را در 
دست خواهند گرفت؟ بر اين اساس احمد مازني، 
عضو فراكس��يون اميد كه خود يك��ي از پيگيري 
كنندگان اين طرح اس��ت گفته اس��ت كه آقايان 
باهنر و حداد عادل در اين خصوص با آقاي عارف 
ديدار داش��ته اند، همچنين در حاش��يه جلسات 
مجمع گوي��ا دراين باره صحبت هاي��ي كرده اند و 
داريم به سمت نشست اوليه گفت وگوي ملي كه 
پيش گفت وگو است مي رويم. مازني همچنين در 
پاس��خ به اينكه با چه افراد و چهره هايي در هر دو 
جناح دراين باره صحبت ش��ده، گفته است كه با 
چهره هايي مانند آقاي��ان رئيس دولت اصالحات، 
سيد محمد موسوي خوئيني ها، عبدالواحد موسوي 

الري و در طرف ديگر غالمعلي حدادعادل، احمد 
توكلي، محمدرضا باهن��ر، علي اكبر ناطق نوري و 

عباسعلي كدخدايي صحبت شده است. 
  پيش شرط  هاي گفت وگوي ملي

اما در حالي كه تاكنون جريان انقالبي واكنش��ي 
رس��مي و قطعي به اين پروژه نداش��ته ، در جاي 
جاي اين پروژه اس��امي چهره هاي اصالح طلب به 
چش��م مي خورد؛ پروژه اي كه به نظر مي رس��د با 
هدف تطهير چهره برخ��ي اصالح طلبان طراحي 
شده است.  از اين رو است كه نام چند تن از فعاالن 
فتن��ه 88، در ميان پرچم��داران اين پ��روژه قرار 
گرفته است. بنابراين قطعاً از پيش شرط  هاي اين 
گفت وگوها )در صورت پذي��رش جريان انقالبي( 
كنار گذاشتن چهره هاي فعال در فتنه 88 از اين 
روند است و يا يكبار براي هميشه اين افراد موضع 
رسمي خود را در خصوص اين فتنه مشخص كنند 
و بگويند كه نسبت شان با اين روند چه بوده است؟ 
اگرچه نبايد فراموش كرد كه همين افراد در سال 
1388 بارها دعوت نهادهاي قانوني كشور را براي 
گفت وگو و رفع ابه��ام در خص��وص انتخابات رد 
كردند و كار را تا سر حد براندازي نظام پيش بردند. 
اين موضوع مورد تأكيد محسن رضايي دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نيز قرار گرفت و وي گفت 
كه »شخصيت هاي سياسي براي تحقق گفت وگوي 
ملي بايد التزام عملي خود به سياست هاي كلي نظام 

را نشان دهند. «
نكته دوم در اين خص��وص برگزاري گفت وگوها 
در چارچ��وب قان��ون اساس��ي اس��ت و نباي��د 
خواس��ته هايي فراتر از قانون در اين گفت وگوها 
مطرح ش��ود. اتفاقي ك��ه در س��ال 1388 هم 
تكرار شد و در جلس��ه اي كه رهبر معظم انقالب 
براي گفت وگو با نماين��دگان كانديداهاي وقت 
برگزار كردند، نمايندگان سران فتنه بر خواسته 
غيرقانوني ابطال انتخابات تأكيد داشتند. از اين 
رو بعيد نيست كه در اين پروژه نيز خواسته هايي 

غيرقانوني مطرح شود. 
در مجموع ب��ه نظر مي رس��د كه اگرچ��ه برخي 
چهره هاي جريان انقالبي حاض��ر به گفت وگو در 
خصوص پروژه گفت وگوهاي ملي شده اند كه اين 
خود بخشي از يك رفتار مردم ساالرانه است اما به 
نظر مي رسد كه با توجه به سوابق مطرح كنندگان 
اين پروژه، در نهايت آب��ي از اين روند به نفع مردم 

گرم نشود. 

 حجت االسالم ابوترابي فرد
  امام جمعه موقت تهران شد

حجت االس�ام سيدمحمدحس�ن ابوترابي ف�رد از س�وي حض�رت 
آيت اهلل خامنه اي به عنوان خطيب موقت جمعه تهران منصوب ش�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني شوراي سياس��تگذاري ائمه جمعه كشور، 
حجت االسالم سيدمحمدحسن ابوترابي فرد ازسوي مقام معظم رهبري به 
عنوان خطيب جمعه تهران منصوب شد.  اين خبر مي افزايد: نمازجمعه اين 
هفته تهران به امامت جناب حجت االس��الم سيدمحمدحسن ابوترابي فرد 

اقامه خواهد شد. 

كساني كه مي خواستند ۲۲ بهمن امسال
 به ضد خودش تبديل شود نااميد شدند

عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه راهپيمايي ۲۲ بهمن بدخواهان 
انقاب را كه مي خواس�تند آن را ب�ه ضد خودش تبدي�ل كنند نااميد 
كرد گفت كه س�خنان اخي�ر رئيس جمهور ب�راي بدخواه�ان انقاب 
آن قدر ش�يرين بود كه تبديل به تيتر اول بي بي س�ي فارس�ي ش�د. 
به گزارش فارس، آيت اهلل سيداحمد خاتمي،  با اشاره به فرمايشات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه مسئوالن بايد قدر اين پديده بي نظير را بدانند، اظهار 
داش��ت: با توجه به اين فرمايش رهبري، بنده مي خواهم بر اين نكته تأكيد 
كنم كه ازجمله ابعاد قدر دانس��تن اين حضور مردمي، توجه مس��ئوالن به 
اظهارنظرهاي خودشان اس��ت.  آيت اهلل خاتمي بر همين اساس يادآور شد: 
بنده به عنوان خطيبي كه در استان هاي مختلفي سخنران مراسم 22 بهمن 
بوده ام معتقدم سخنان در اين راهپيمايي بايد وحدت آفرين باشد و از اظهارات 
دشمن شادكن پرهيز شود، ازاين رو به سهم خودم اظهارنظر سخنران مراسم 
تهران را در اين موقعيت مناسب نديدم و مطرح كردن اصل 59 قانون اساسي 

را مصداق قدرداني از مردم نمي دانم. 
عضو مجلس خبرگان رهبري در همين زمينه ادامه داد: سخنان رئيس جمهور 
دراين باره به حدي براي بدخواهان انقالب شيرين بود كه تبديل به تيتر اول 
شبكه تلويزيوني سلطنتي انگليس بي بي سي فارسي شد و آنها نوشتند كه 
رئيس جمهور ايران همه پرسي را راه خروج از بن بست سياسي مي داند.   آيت اهلل 
خاتمي با تأكيد بر اينكه اصل 59 قانون اساسي و همه پرسي براي جايي است 
كه راهكار قانوني وجود نداشته باش��د و زماني كه راهكار قانوني است همه 
بايد ملزم به آن باشند، گفت: اميدوارم رئيس جمهور سخنان خود را اصالح 
و دشمنان را مأيوس كند، چراكه روشن است اين سخنان در مسير وحدت 
نيست.  عضو جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم خطاب به دشمنان انقالب، 
گفت: بنده به شبكه  دولتي ضد اسالمي، ضد ايراني و به ضدانقالب فراري كه 
دلخوش به برخي اظهارنظرها شده اند مي گويم كه آنها هرگز به آرزوي خود 

براي رفراندوم و همه پرسي عمومي نخواهند رسيد.    

اروپا با امريکا مقابله كند 
خارج�ي  سياس�ت  و  مل�ي  امني�ت  كميس�يون  رئي�س 
اروپ�ا  اتحادي�ه  دارد  ض�رورت  ك�ه  ك�رد  عن�وان  مجل�س 
مواض�ع جدي ت�ري در براب�ر تصميم�ات امري�كا اتخ�اذ كن�د. 
به گزارش خانه ملت، ژوس��تين وي��س، مدير مركز تحلي��ل، پيش بيني و 
اس��تراتژيك وزارت امور خارجه فرانس��ه با عالء الدي��ن بروجردي رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسالمي ديدار و 
گفت وگو كرد.  عالء الدين بروجردي با ابراز خرسندي از رشد روابط اقتصادي 
و سياسي دو كشور بعد از توافق برجام، گفت: افزايش همكاري هاي دو جانبه 
در عرصه هاي مختلف به ويژه با فرانسه هميش��ه براي ما حائز اهميت بوده 
و مجلس شوراي اسالمي از ايجاد زمينه هاي گسترش ارتباطات في مابين 
حمايت مي كند.  رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در 
ادامه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران را بر پايه داشتن روابط خوب 
با همه كشورها در چارچوب منافع و احترام متقابل استوار دانست و با توجه به 
تهديدات امريكا در خروج از برجام، افزود: ضروري است اتحاديه اروپا به عنوان 
مجموعه اي از كشورهاي قدرتمند با ظرفيت هاي فراوان مواضع جدي تري 
در برابر تصميمات امريكا اتخاذ كند.  وي بحران ه��اي موجود در منطقه را 
ناشي از اراده امريكا براي ايجاد تغيير در ساختار سياسي كشورهاي منطقه 
دانست كه خروجي جز شكست در پي نداشته است.  همچنين ژوستين ويس 
ضمن تشكر از فرصت اين ديدار، گفت: دو كشور داراي چالش هاي مشتركي 
در مسائل سياسي و منطقه اي هستند كه مي توانند با تعامل و همفكري به 
نتايج خوبي دست يابد.  مدير مركز تحليل، پيش بيني و استراتژيك وزارت 
امور خارجه فرانسه در ادامه با تأكيد بر بودن توافق برجام، افزود: هدف تغيير 
توافق برجام نيست بلكه پيدا كردن راه حل منطقي براي ادامه اين توافق است.  
ژوستين ويس فعاليت هاي موشكي ايران براي دفاع از كشور را مشروع دانست 
و همچنين به تصويب قوانيني در ارتباط به شفافيت مالي از سوي مجلس 

شوراي اسالمي تأكيد كرد. 

 تأثير اغتشاشات اخير
 بر راهپيمايي ۲۲ بهمن چگونه بود؟

دكتر عبداهلل گنجي در كانال تلگرامي خود از رابطه اغتشاشات دي ماه 
امسال با جشن پيروزي انقالب در 22 بهمن نوشت: 

بعد از اغتشاشات اخير برخي افراد شناخته شده با ژست دلسوزي كه 
ايها الناس انقالب در خطر است كاري بكنيد، به ميدان آمدند. آغاجري، 

علوي تبار و... سخن از نابودي كردند. 
البته همه گفتند كاري بكنيد اما برخي مشكل را معيشت و اشتغال اما 
برخي بدون اشاره به موضوع مشخصي، اقدام غيراقتصادي را خواستار 

شدند. 
برخي مانند روحاني بدون اينكه ايده اي ارائه دهند از ش��نيدن صداي 
مردم گفتند و تا رفران��دوم پيش رفتند و غرب هم خوش��ش آمد. اما 
مردمي كه مش��كل و گاليه دارند هم��ان كردند كه رهب��ري با كليد 

واژه»تماشايي« از آن ياد كردند و وعده دادند. 
بررسي كارشناسان نشان مي دهد از 415 شهرستان كشور فقط شش 
شهرستان نسبت به سال قبل رشد جمعيت نداشته اند و 409 شهرستان 
حضور بيشتري از مردم را نس��بت به سال گذشته شاهد بوده اند. البته 
در 500 شهر)نه شهرستان( ديگر و هزاران روستا نيز راهپيمايي انجام 

شده است. 
آمار برخي استان ها و ش��هر ها اينگونه اس��ت: )اگر بقيه استان ها نيز 

دريافت شد اينجا قرار خواهد گرفت(
تهران 15 درصد رشد
اراك 100درصد رشد

آبادان 20 درصد
آذربايجان غربي 30درصد

آذربايجان شرقي 20درصد
كردستان30درصد

مشهد 40درصد
قم 30درصد

اردبيل40درصد
همدان25 درصد
كرمان 15درصد

كهگيلويه و بويراحمد35درصد
كاشان 50درصد

شهرهاي شيراز و اهواز همانند سال گذشته بوده اند اما در هيچ شهري 
افت جمعيت نبوده اس��ت. اگر اينها مردم حساب مي شوند-نه عوامل 
حكومت -لطفاً همه خود را با آنان تنظيم و به مشكالتش��ان هم توجه 

كنند. 

محمد اسماعيلي

رهبر معظم انقاب: 
شيعه و سني در جمهوري اسالمي در دشوارترين ميدان ها كنار يكديگرند

رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي در دي�دار 
دست اندركاران كنگره شهداي استان سيستان 
و بلوچستان گفتند: ش�يعه و سني در جمهوري 
اسامي در دشوارترين ميدان ها كنار يكديگرند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهب��ري، بيان��ات رهبر معظ��م انقالب اس��المي 
در ديدار دس��ت اندركاران كنگره ش��هداي استان 
سيستان وبلوچستان كه در تاريخ 16 بهمن 96 برگزار 
شده بود، صبح امروز در محل اين همايش در زاهدان 

منتشر شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار با اشاره به عالقه 
عميق خود به مردم سيستان و بلوچستان، مردم بلوچ 
را گرم، صميمي، با صفا و با استعداد، و مردم سيستان 

را از لحاظ گذشته تاريخي در بين همه اقوام ايراني، 
كم نظير و درخش��ان توصيف و خاطرنشان كردند: 
با وجود اين استعدادهاي سرش��ار، در دوران قاجار 
و پهلوي به مردم سيستان و بلوچستان بي اعتنايي 
مي شد و همين موجب ش��د كه استعدادهاي مردم 
بروز نكند.  ايشان، خدمات انجام شده در اين منطقه 
در سال هاي پس از انقالب را نشانه محبت دوطرفه 
مردم و نظام دانستند و با اشاره به نيازهاي مطرح شده 
از جانب استاندار در اين ديدار افزودند: نيازهاي مردم 
استان همچون آب ش��يرين كن و خط آهن را بايد از 
طريق مسئوالن ارشد دولتي به طور جدي دنبال كنيد 
و با ميدان آوردن بخش خصوصي، استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملي نيز امكان پذير خواهد شد. 

رهبر انقالب اسالمي، سيستان وبلوچستان را همچون 
استان هاي كردستان و گلستان مظهر وحدت اسالمي 
و الگوي همكاري و زندگي برادرانه ش��يعه و س��ّني 
براي دنيا دانستند و با تأكيد بر هوشياري در مقابل 
تفرقه افكني دشمن گفتند: شهادت يك نوجوان سّني 
در دفاع مقدس و يا شهادت يك مولوي اهل سنت به 
علت دفاع از انقالب اسالمي به دست ضدانقالب، نشان 
مي دهد برادران شيعه و سني در جمهوري اسالمي در 
دشوارترين ميدان ها در كنار يكديگر حاضرند و بايد با 
كارهاي فرهنگي و هنري اين حقايق و وحدت واقعي 

را مجسم و نمايان كرد. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي، ايس��تادگي جمهوري 
اس��المي در مقابل جاهليت مدرن با وجود تحريم و 

همه توطئه هاي نظامي و فرهنگي دشمنان را مرهون 
قدرت ايمان و فداكاري مردم خواندند و گفتند: مظهر 
كامل ايمان راس��خ در زنجيره  بس��يار مهم ايمان و 
مقاومت، شهيدان و ايثارگران هستند، بنابراين نظام 

اسالمي به تعظيم و تكريم شهدا نيازمند است. 

     نگاه 
ابطحي:   

تابعيت اسكاتلند، كانادا، امريكا و انگليس در بين مسئوالن ارشد نظام وجود دارد 
عض�و فراكس�يون نماين�دگان واليي مجلس 
ش�وراي اس�امي گف�ت: م�ا نمي گويي�م 
دوتابعيتي ه�ا جرم�ي مرتك�ب ش�ده اند، اما 
تقاض�ا مي كني�م اي�ن اف�راد از س�مت خ�ود 
اس�تعفا دهند. مطالبه ما اس�تعفا است چرا كه 
دوتابعيتي نمي تواند مدير ارش�د نظام باشند. 
سيدمحمدجواد ابطحي، نماينده مردم خميني شهر 
در گفت و گو با ميزان، با اشاره به گزارش »تحقيق و 
تفحص از دوتابعيتي ها« گفت: ممكن است برخي 
از افراد دوتابعيتي افراد خوبي باشند، اما نبايد دور 
از رصد دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي ما محفوظ 
بمانند. قانون اين اجازه را به م��ا نمي دهد كه فرد 

دو تابعيتي از بين مسئوالن ارشد نظام باشد. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه برخي آقايان فكر 
مي كنند با انكار اين موضوع بديهي مي توانند افكار 
عمومي را اقناع كنند، تصريح كرد: معتقدم اقدامات 
ما مي توانست بيش از اين باشد، اما ما آمديم و در يك 
سطحي به اين مسئله ورود كرديم كه به نظر مهم 
مي آمد. اگر سطوح پايين تر را هم رصد كنيم شايد 

دوتابعيتي ها بيش از 100 نفر باشند. 
ابطحي با بيان اينك��ه بيش از يك ميلي��ون افراد 
دوتابعيتي در كشور داريم، گفت: خيلي از اين افراد 
انسان هاي خوبي هستند و ازجمله پزشكان اما ما 
با آنهايي كه در نظام پست قانوني گرفتند كار داريم. 

عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: تعداد 100 دوتابعيتي بنا 
بر اعالم از سوي دستگاه هاي اطالعاتي و انتظامي 
بود. همچنين اين گزارش در كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس هم بحث شد و دوستان 

به اين گزارش راي الزم دادند. 
ابطح��ي تأكيد كرد: گ��زارش تحقي��ق و تفحص 
از دوتابعيتي ه��ا گ��زارش خوب��ي اس��ت و جاي 
مصلحت انديشي ندارد چرا كه مردم ما محرم هستند 

و بايد برخي از مسائل را به طور شفاف بدانند. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه دوتابعيتي ها در 
س��طح تصميم گيرندگان اقتص��ادي، فرهنگي و 

سياسي هستند، گفت: در حال حاضر زن و بچه هاي 
خيلي از اين مقامات دوتابعيتي در خارج از كشور 
زندگي مي كنند. همچنين تابعيت هاي مختلف اعم 
از تابعيت اسكاتلند، كانادا، امريكا و انگليس در بين 

مسئوالن ارشد نظام وجود دارد. 
ابطحي تأكيد كرد: ما نمي گوييم دوتابعيتي ها جرمي 
مرتكب شده اند، اما تقاضا مي كنيم اين افراد از سمت 
خود استعفا دهند. مطالبه ما استعفا است چرا كه 

دوتابعيتي نمي تواند مدير ارشد نظام باشد. 
نماينده مردم خميني شهر با اشاره به سطوح مقامات 
دوتابعيتي گفت: ممكن است سطح اين مقامات به 

وزير هم برسد. 


