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از مقامات رسمي امريكايي گرفته تا مؤسسات 
نظرسنجي و انديشكده هاي راهبردي و شيوخ 
منطقه متوس�ط بخ�ش مهم�ي از فعاليت هاي 
خ�ود را حول  مح�ور مب�ارزه با گس�ترش نفوذ 
اي�ران در منطقه غرب آس�يا متمرك�ز كرده اند 
و براساس آن دس�تورالعمل و پيش�نهاداتي را 
جهت دستيابي به چنين هدفي مطرح مي كنند. 
»نفوذ منطقه اي اي��ران« در حالي دغدغه فراگير و 
مشترك نظام سلطه برخي از شيوخ منطقه اي است 
كه برخالف امريكا و متح��دان اروپايي و منطقه اي 
آن، جمهوري اس��المي ايران نفوذ گفتماني خود را 
با دخالت در امور داخلي كش��ورها به دست نياورده 
و ضمن همراه��ي با موج مطالب��ات اكثريت مردم 
به حقوق آنها احترام گذاشته و خواهان رفع ظلم و 

بي عدالتي در جوامع مسلمين شده است. 
اين در حالي است كه رقباي جمهوري اسالمي ايران 
بارها ب��ه تماميت ارضي كش��ورها حمل��ه نظامي 
كرده و قرارداده��اي ميلياردي تس��ليحاتي براي 
س��ركوب اعتراضات مردمي منعق��د و در مخالفت 
از مطالبات بح��ق مردم با حاكمان دست نش��انده 

همراهي كرده اند. 
نشنال اينترس��ت يك��ي از رس��انه هاي مطرح��ي 
اس��ت ك��ه از عل��ت گس��ترش نف��وذ گفتمان��ي 
جمهوري اسالمي ايران در منطقه غرب آسيا گفته و 

راه هاي مبارزه با اين نفوذ را تشريح كرده است. 
نشنال  اينترست با انتش��ار مطلبي با عنوان »چهار 
حادثه اي كه باعث افزايش نفوذ اي��ران در منطقه 
ش��د« با تأكيد بر اينكه »امريكا و اس��رائيل باعث 
افزايش نفوذ ايران در خاورميانه شدند«، مي نويسد: 
»قطعاً ايران بزرگ ترين برنده آشوب سال هاي اخير 
در منطقه خاورميانه اس��ت. طي سال هاي گذشته 
تاكنون ايران توانسته است در كشورهاي خاورميانه 
)لبنان، س��وريه، عراق و يمن( نقوذ قابل توجهي به 
دس��ت آورد. برخي از تحليلگران و سياستمداران 
دولت، اوباما را به علت در پيش گرفتن خط مشي و 
سياست نرم در منطقه خاورميانه كه باعث افزايش 
نفوذ و قدرت ايران شده مورد انتقاد قرار مي دهند.«

اين نش��ريه گس��ترش نفوذ اي��ران را تنها مختص 
س��ال هاي گذش��ته نمي داند، بلكه روند تحوالت 
منطقه و دخالت شيوخ عرب در امور داخلي برخي 
از كش��ورها را طي س��ال هاي اخي��ر عامل مهمي 
برش��مرده و مي نويس��د: »جالب اينجاست در هر 
يك از اين كش��ورها رقباي اصلي اي��ران از جمله 
عربستان، اس��رائيل و امريكا به طور تصادفي باعث 
افزايش قدرت و نفوذ ايران شده اند. به عبارت ديگر 
هرگونه مداخله خارجي در اين چهار كشور، به طور 
ناخواسته گروه شيعه طرفدار ايران را در اين كشورها 
تقويت كرده و باعث تبديل ش��دن ايران به نيروي 

منطقه اي قوي و مهم شده است.«
يمن، سوريه، عراق و لبنان چهار كشوري هستند كه 
نويسنده از آن به عنوان مناطق تحت نفوذگفتماني 
و عامل قدرت گيري روزافزون اي��ران ياد مي كند: 
»بي ثبات��ي و قطبيت در منطق��ه خاورميانه باعث 
ايجاد ش��ك و ترديد در مورد آينده منطقه شده اما 
بايد گفت: تحوالت ناشي از بهار عربي و مداخالت 
خارجي به طور ناخواس��ته باعث افزاي��ش نفوذ و 
قدرت ايران در منطقه شده است. مهم ترين داليلي 
كه ايران توانست در اين چهار كشور نفوذ و قدرت 
قابل توجهي كسب كند، تقسيمات فرقه اي و مداخله 

قدرت هاي خارجي در اين كشورهاست.«
پي��ش از اين نيز مقام��ات غربي و عرب��ي همراه با 
مؤسس��ات نظرس��نجي و آينده پژوه��ي از نف��وذ 
گفتمان��ي – و نه تحميل��ي – ايران اب��راز نگراني 
كرده و نتيجه مستقيم آن را ايستادگي مردمي در 
مقابل اهداف حكام وابسته به نظام سلطه در منطقه 

عنوان كرده اند. 
جيمز وولس��ي رئيس اسبق سيا و مش��اور امنيت 
ترامپ كاهش به��اي نفت را يك��ي از راه هاي نفوذ 

اي��ران در منطق��ه مي داند ك��ه »بايد عم��اًل تمام 
زيرساخت هاي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي و 
همچنين تأسيسات هسته اي ايران را نابود كند تا 
تهديد اتمي اين كش��ور برطرف شود. براي كاهش 
نفوذ و قدرت ايران بايد اوپك را تضعيف كرد و بهاي 
نفت را به بشكه اي 30 دالر برسانند. پايين آوردن 
بهاي نفت، تنها روشي اس��ت كه مي تواند اقتصاد 

ايران را بشكند.«
چندي پيش نظرسنجي مؤسس��ه پيو نيز اينگونه 
از افزاي��ش ضريب نفوذ ايران نوش��ت : »نفوذ ايران 
و روس��يه در ي��ك دهه گذش��ته افزاي��ش يافته و 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي منفورترين 
سياستمدار در غرب آسياست« يا سيليمن، سفير 
امريكا در عراق مي گويد: »امريكا به دنبال مقابله با 

ايران در دوران پساداعش عراق است.«
   نقشه راه مقابله با نفوذ منطقه اي ايران

جان آلن رئيس جديد انديشكده بروكينگز نه تنها 
از گس��ترش نفوذ ايران اعالم نگراني مي كند، بلكه 
چهار حوزه مورد هدف ايران را تشريح و براي مقابله 
با نفوذ ايران پيشنهاداتي را مطرح مي كند. وي در 

طرح خود چهار حوزه اقدام منطقه اي )خليج فارس، 
عراق، س��وريه و اردن( را براي مقابله با نفوذ ايران 

مطرح مي كند. 
وي مقابله با نفوذ ايران در خليج ف��ارس را اينگونه 
پيش��نهاد مي دهد: »اطمينان از مصونيت جريان 
آزاد تجارت نفتي در برابر تهديدات ايران، ايجاد دفاع 
منطقه اي با همكاري شوراي همكاري خليج فارس، 
حفظ قدرت اس��رائيل در مقابل ايران و متحدانش 
همچون حماس و حزب اهلل به واس��طه ايجاد دفاع 
منطقه اي« يا در مورد مواجهه با گسترش روزافزون 
قدرت گفتماني جمهوري اس��المي ايران در سوريه 
اظهار مي كند: »كمك به امنيت و اقتصاد مناطقي 
كه تحت كنترل داعش و اسد نيست، همچنين لزوم 
استقالل و خودمختاري موقت اين مناطق... حضور 
بيشتر نيروهاي غربي و نيز نيروهاي شوراي همكاري 
خليج فارس جهت پشتيباني از مناطق شمال غربي 
سوريه مثل ادلب. مناطقي كه القاعده )سابقاً با نام 

جبهه النصره( هنوز هم در آن فعال هستند.«
تام كاتن س��ناتور ضدايراني نيز ب��ا تأكيد بر اينكه 
»ايران ق��درت يك دولت- ملت پش��ت يك آرمان 

انقالبي را داراس��ت«، بيان مي كن��د: »اين اصاًل به 
نفع منافع امريكا نيس��ت كه با يك آرمان انقالبي و 
با اختيارات و قدرت هاي يك دولت، ملت را شاهد 
باش��د كه در حال گس��ترش نفوذ خود در منطقه 
است. نفوذ ايران به طرز خطرناكي در حال گسترش 
در شمال عراق و جنوب س��وريه است. با تمام اينها 
تهاجم ايران عليه اسرائيل بيش از پيش گسترش 

يافته است.«
   خشم از قدرت گفتماني

نفوذ گفتماني ايران در منطقه غرب آسيا به ميزاني 
دامنه دار، س��ريع و غيرقابل كنترل ب��وده كه بارها 
مقامات غربي و منطقه اي از مقابله با آن اظهار عجز 
و با لحني پرخاشگرايانه و عصبي نسبت به آن اعالم 

نظر كرده اند. 
لح��ن تن��د امريكايي ها نش��ان مي دهد تش��كيل 
گروه هاي افراطي و راديكال مانند القاعده، طالبان، 
داعش و جبهه النصره نيز نه تنها نتوانسته مانعي در 
جهت كاهش قدرت نفوذ ايران در منطقه به وجود 
آورد، بلكه زمينه اعت��الي اين نف��وذ را نيز فراهم 

كرده است. 
سي ان ان نيز در گزارش��ي كه اخير منتشر كرده با 
تأكيد ب��ر اينكه »پنتاگون به دنب��ال مقابله با نفوذ 
ايران در منطقه اس��ت«، اظهار مي كند: »با وجود 
اينك��ه پنتاگ��ون روي موضوعاتي مث��ل مقابله با 
كره ش��مالي و داعش متمركز كرده است اما چند 
مقام امريكايي به اين شبكه خبر داده اند كه جيمز 
متيس از استراتژيست هاي خود خواسته تا راه حلي 

براي مقابله با ايران ارائه دهند.«
اخيراً مايك پنس معاون رئيس جمهور امريكا نيز در 
ديدار با پادشاه اردن در واشنگتن از تالش هاي آن 
كشور بابت آنچه »تالش براي مقابله با نفوذ ايران« 

خوانده شده، تشكر مي كند. 
   چرا مقابله با نفوذ گفتماني ايران

بالفايده است؟
اگرچه برخالف امريكا و متحدان اروپايي و منطقه اي 
آن، جمهوري اسالمي ايران نفوذ گفتماني خود را با 
دخالت در امور داخلي كشورها به دست نياورده و 
همراهي با مطالبات اكثريت مردم و پيگيري حقوق 
آنها را در اولويت قرار داده اس��ت ام��ا بايد در نظر 
داشت، زمينه ش��كل گيري و عامل تثبيت و رشد 
دامنه  دار قدرت ايران با لشكركش��ي به كش��ورها 
به دس��ت نيامده بلكه مؤلفه اي مؤث��ر به نام قدرت 
نرم پشتوانه چنين فرآيندي بوده است، آن هم در 
شرايطي كه اقتدار كنوني جمهوري اسالمي ايران 
مش��مول عوام��ل مه��م بي ش��ماري از جمل��ه 
»مشروعيت حاكميت اس��المي«،  »توان و قدرت 
بي بدي��ل نظامي« و»مش��اركت باالي م��ردم در 

انتخابات« نيز مي باشد.

از نقشه راه براي مقابله با نفوذ منطقه ای ايران تا عصبانيت به دليل ناتواني از برخورد با ايران

ناتواني 40 ساله براي مقابله با نفوذ گفتماني ايران

   گزارش   

 

در تحسين سعه صدر سخنگوی قوه قضائيه 
 امير علي صفا در توئيتر نوشت: واقعيت: سخنگوي قوه قضائيه 
بيش از سه ساعت با دانشجويان گفت وگو مي كند، تندترين 
س��واالت و انتقادات مطرح مي شود، ش��عارهاي مختلف از 

درخواست عزل رئيس قوه قضائيه تا مرگ بر و درود بر داده مي شود.
   بازتاب رسانه اي: جوك ساختن با سوت بلبلي 

فريد ابراهيمي هم مي نويس��د: ولي به نظرم مس��ئولي ك��ه مياد تندترين 
سواالت و انتقاداتو گوش ميكنه و جواب ميده و براتون سوت بلبلي هم ميزنه 
خيلي بهتر از اونيه كه جلوي دانشجوها ديوار ميكشه يا اوني كه مي گفت 

بدم بندازنتون بيرون!
   اعتراف به پروژه »عبور اصالح طلبان از روحاني«

الياس حضرتي، نماينده اصالح طلب مجلس و از نمايندگان 
مستعفي مجلس ششم، در توئيتي نوشته است: 

»آن طرفي ها ك��ه هر روز ب��راي خاتمي بح��ران ايجاد 
مي كردند، عده اي هم اين طرف تحملشان لبريز شده بود و مي گفتند بايد 
از خاتمي عبور كنيم. خب عبور كرديم نتيجه اش چه شد؟ نتيجه اش شد 

احمدي نژاد!«
   پشيماني سلبريتي ها از رأي به رئيس جمهور

مفاد بودجه 97 باعث شده تا برخي از هنرمندان در فضاي 
مجازي نس��بت به عملكرد دول��ت در حوزه هاي مختلف 
اعتراض و نس��بت به رأيي ك��ه به روحان��ي در انتخابات 
داده اند، اظهار ندامت كنند. رضا صادقي يكي از خوانندگان 

كشورمان در صفحه ايستاگرام خود مي نويسد :
سالم آقاي رئيس جمهور

رأي دادي��م، حمايت كرديم، توهين ش��نيديم، تهمت ش��نوفتيم... حرف 
من عوارضي و قيمتش، نون و قيمتش، زلزل��ه زده و محروميتش، گروني و 
مصيبتش، حتي نون و ترس نداشتنش نيست. درد اينجاست كه انگار از حال 

و روزمون خبر نداريد... 
چشم ياري داشتيم... حيف

#خودمون_به داد_ خودمون_ برسيم
   حاج قاسم در مرز لبنان

صفحه اينستاگرام منتسب به حاج قاسم سليماني چند عكس از حاج 
قاسم سليماني در مرز لبنان و فلس��طين اشغالي منتشر كرد و نوشت: 

»امروز مرز لبنان، فلسطين اشغالي.«
عكس هاي ياد شده در دست بر خي از جوانان كه به مرز لبنان با رژيم صهيونيستي 
رفته اند و آن را در فضاي مجازي قرار داده اند آن هم در ش��رايطي كه خواسته 

مسلمانان جهان آزادي قدس شريف مي باشد.
 لبنان در حالي از جنوب با فلسطين اشغالي مرز خاكي دارد كه در سال 2006 
رژيم صهيونيستي تالش كرد، مرزهاي فوق را تغيير دهد اما با وجود ايجاد جنگ 

33 روزه نتوانست حزب اهلل لبنان را شكست و هدف خود را عملي كند. 

 

 درخواست نمايندگان مجلس ايران
  از کشورهای اسالمی

برای قطع روابط با صهيونيست ها 
نمايندگان مجلس شوراي اس�المي از كشورهاي اسالمي خواستند در 
اس�رع وقت روابط ديپلماتيك خود را با رژيم صهيونيستي قطع كنند 
و همچنين مراودات اقتصادي خود با امريكا را به حداقل كاهش دهند. 
به گزارش فارس، 23۵نفر از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي با صدور 
بيانيه اي در واكنش به اعالم بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي 

از سوي رئيس جمهور امريكا بيانيه اي صادر كردند.
 در بخشي از اين بيانيه كه توس��ط محمدحسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه 
مجلس قرائت ش��د، آمده است: متأس��فانه اخيراً رئيس جمهور تاجر مسلك 
امريكا بيت المقدس را به عنوان پايتخت رژيم جعلي صهيونيست اعالم كرده 
و اتفاقاً همين اقدام رئيس جمهورامريكا خود روشن ترين دليل بر بي هويتي و 
ساختگي بودن رژيم صهيونيستي است كه مجبور است يك به اصطالح ابرقدرت 
با عنصر زور و بدون توجه به ساير ابعاد موضوع سرزمين مسلمانان را به عنوان 

پايتخت آن رژيم اعالم كند.
 ساده انديشاني كه در دهه 90ميالدي با جشن و پايكوبي ايجاد روند صلح در 
خاورميانه را برگزار كردند، امروز دريافتند ك��ه اياالت متحده امريكا حتي به 
قراردادها و موافقتنامه هاي نيم بند خود هم اعتنايي نكرده و آخرين ميخ را بر 

تابوت روند به اصطالح صلح در خاورميانه كوبيده است. 
ما نمايندگان مجلس از كش��ورهاي اس��المي مي خواهيم كه در اسرع وقت 
روابط ديپلماتيك خود را با رژيم صهيونيستي قطع كنند و همچنين مراودات 
اقتصادي خود با امريكا را به حداقل كاهش دهند و پارلمان هاي كش��ورهاي 
اسالمي، دولت هاي خود را در اصالح مسير متناسب با مطالبات امت اسالمي 

هدايت نمايند. 
.................................................................................................................................

وزير اطالعات: 
 داعش دنبال خالفت

 در افغانستان و پاکستان است
وزير اطالعات گف�ت: داعش همچنان به دنبال تس�لط ب�ر زمين در 
بخش هايي مانند افغانستان، پاكس�تان و آسياي ميانه است تا از اين 

طريق ايده خالفت را به قول خود احيا كند. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم س��يدمحمود علوي وزير اطالعات در 
همايش »تروريس��م، افراطي گرايي و امنيت منطقه اي غرب آس��يا« كه 
صبح سه ش��نبه، در مركز مطالعات وزارت  خارجه برگزار شد با اشاره به 
اظهارات ترامپ و تصميم او براي انتقال سفارت امريكا از تل آويو به قدس، 
گفت: ترامپ گفته است اين اقدام بايد 20سال پيش انجام مي شد، بايد 
پرسيد طي اين 20سال چه اقداماتي انجام شده كه بستر اين جابه جايي 

را فراهم كرده است. 
وقتي به اين مس��ئله خوب نگاه مي كنيم، مي بينيم طي اين س��ال ها كه 
همواره رژيم صهيونيس��تي به عنوان خطر اول جهان اسالم مطرح بوده 
است از جايگاه قبلي خود كنار گذاشته شده و افراطي گري و جريان هاي 
افراطي در جهان اسالم به جوالنگري پرداخته اند و اين مسئله را به عنوان 

مسئله اول جهان اسالم تبديل كرده اند. 
علوي همچنين تصري��ح كرد: جريان هاي تروريس��تي ه��ر چند امروز 
ضربه هاي كاري فراواني خورده و دچار س��رخوردگي شده اند اما همواره 
بايد مراقب بود و تالش ك��رد كه زمينه ظهور و ب��روز پررنگ آنها دوباره 
فراهم نش��ود و از طرف ديگر در زمينه انتقال س��فارت امريكا در عرصه 
بين الملل ش��اهد اجماع كافي با امريكا نيس��تيم كه اين خود مسئله اي 

اس��ت كه بايد به آن توجه كرد. 
علوي در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: امروز جريان تروريستي 
مانند داعش ضربه خورده اس��ت، زمين و حاكميت ن��دارد اما همچنان 
به دنبال تس��لط بر زمين در بخش هايي مانند افغانس��تان، پاكس��تان، 
آس��ياي ميانه و هرجايي كه بتواند چنين چيزي را كسب كند، است تا از 

اين طريق ايده خالفت را به قول خود احيا كند.
 وي با بيان اينكه با سير تاريخي بيان شده مي بينيم در چارچوب فكري 
معتدل سني و شيعه هرگز به افراطي گرايي نمي رسيم، گفت: نقش مذهب 
و دين خاستگاه تروريسم نيس��ت اما افراطي گرايي در هر دين و مذهبي 

منجر به تروريسم مي شود. 
در اسالم اين موضوع با حمايت امريكا و دشمنان نقش پررنگ تري گرفت و 
اين جريان هاي افراط گرايي از حمايت دشمنان اسالم برخوردارند. وهابيت 
امروز ايدئولوژي تروريست  پرور است كه منشأ آن محمد بن عبدالوهاب و 

ريشه آن توسط عربستان و كشورهاي عربي تأمين مي شود.

س�خنگوي كميس�يون امني�ت مل�ي مي گوي�د وزي�ر 
خارج�ه انگليس در س�فر اخي�رش ب�ه اي�ران از مقامات 
كش�ورمان خواس�ته ت�ا دو جاس�وس دوتابعيت�ي را آزاد 
كنن�د. او اي�ن درخواس�ت ها را دخال�ت در ام�ور داخلي 
اي�ران و غيرمعق�ول مي دان�د و مي گوي�د: س�فراي ايران 
در كش�ورهاي اروپاي�ي ه�م درخواس�ت هاي  هيئت هاي 
اروپاي�ي را غيرديپلماتي�ك و غيرمعق�ول مي دانن�د.

 محمد دهقان نماينده ديگر مجلس هم آزادي جاسوس�ان 
در قبال دريافت پول را موجب تحقير ملي و ايجاد حاش�يه 
امن براي جاسوسان و ناامني در ايران مي داند، او همچنين 
از دس�تگاه قضايي افش�اي جزئي�ات پرونده جاسوس�ان 
را مطالب�ه مي كند. پي�ش از اي�ن س�خنگوی وزارت امور 
خارجه اي�ران ت�الش ب�رای آزادی نازني�ن زاغ�ری را در 
راستای فعاليت انسان دوستانه اين وزارتخانه دانسته بود.  

   درخواست هاي هيئت هاي اروپايي 
غيرمعقول  و غيرديپلماتيك است

سيدحسين نقوي حسيني، س��خنگوي كميسيون امنيت ملي 
مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به 
س��فر اخير »بوريس جانس��ون« وزير امور خارجه انگليس به 
تهران، گفت: يكي از مش��كالتي كه ما در پذيرش هيئت هاي 
اروپايي داريم، اين اس��ت كه اين هيئت ها از طرف هاي ايراني 

درخواست هاي غيرمعقول دارند. 

بعضي از درخواس��ت هاي هيئت هاي اروپايي كه به ايران سفر 
مي كنند، به نوعي دخالت در امور داخلي كش��ور ما محس��وب 
مي شود. سفراي ايران در كش��ورهاي اروپايي اذعان مي كنند 
كه تا حدي درخواس��ت هاي هيئت هاي اروپاي��ي غيرمعقول 
و غيرديپلماتيك اس��ت كه ما نمي  دانيم با اين درخواس��ت ها 
بايد چ��ه كار كنيم. نقوي حس��يني در واكنش به درخواس��ت 
وزير خارجه انگليس از مقامات ايراني براي آزادي دوجاسوس 
انگليس��ي از س��وي ايران، گفت: اين نوع مس��ائل در شئونات 
ديپلماتيك نيس��ت و نبايد در امور داخلي كشور دخالت شود، 
افرادي كه به جرمي بازداشت مي ش��وند و اتهاماتي به آنها وارد 
مي شود، اسناد و مداركش نيز موجود است و بايد مورد بررسي 
و طبق قوانين داخلي ايران مورد رسيدگي قرار گيرد. بايد براي 
مقررات و قوانين داخلي كش��ورها احترام قائل باشند و اجازه 

دهند طبق مقررات داخلي كشور موضوع بررسي شود. 
  آزادي با پول يا زور 

حاشيه امن براي جاسوسان ايجاد مي كند
محمد دهقان نماينده مردم طرقبه، چناران و شانديز در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: يك سنت 
سيئه  در كشور باب شده و آن معامله كردن روي امنيت كشور 
و غيرت ملي ايران اس��ت. وقتي افرادي به عنوان جاسوس در 
كشور دس��تگير ش��ده و تمام مراحل انتظامي و قضايي را طي 
مي كنند و محكوم مي ش��وند، اگر كشورهاي امريكا، انگليس و 

همپيمانان آنها بر كشور فشار بياورند و بتوانند آنها را آزاد كنند، 
به نظر من هزينه و خس��ارات آن بسيار بيشتر از پولي است كه 

آنها به ما مي دهند. 
نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس ادامه داد: وقتي يك 
نفر به عنوان جاسوس دستگير مي ش��ود، اين فرد امنيت ملي 
كشور را مخدوش كرده و منافع كش��ور را به بيگانگان فروخته 
است. چه مبلغي بايد به ازاي اين موضوع داده شود تا ضربه اي 

كه به امنيت كشور خورده، جبران شود؟
دهقان خاطرنشان كرد: زماني كه كش��ورهايي مانند انگليس 
جاس��وس هاي خود را به هر قيمت��ي آزاد مي كنن��د، عماًل به 
جاسوس هاي امروز و آينده خود اطمينان مي دهند كه نگران 
آينده خود نباشند و اين شيوه راه جاسوس فروشي را در كشور 
هموار مي كند. اينها به جاسوس��ان خود اطمينان مي دهند كه 
شما نگران نباش��يد، هر موقع دستگير ش��ديد ما قدرت و پول 
داريم، با زور و پول آزادتان مي كنيم، بنابراين اين موجب ايجاد 
حاش��يه امني براي جاسوسان خواهد ش��د و ناامني در كشور 

ايجاد خواهد كرد.
 وي با بيان عادي شدن فروش جاسوس به امريكا و اروپا گفت: 
در گذشته، جيسون رضاييان را در قبال اخذ وجه آزاد كردند، 
اكنون هم مقام��ات انگليس به كش��ور آمدن��د و بحث آزادي 
برخي جاسوسان ديگر كه در گذش��ته محكوم شدند را مطرح 

مي كنند. 

  دستگاه قضايي با افشاي حقيقت پرونده جاسوسان  
مانع مظلوم نمايي شود

البته دهقان به دستگاه قضايي هم در اين زمينه اعتراض دارد و 
مطالبه اي را مطرح مي كند كه پيش از اين در پرونده هاي ديگر 

هم از دستگاه قضايي مطالبه شده بود. 
وي در بخش ديگ��ري از س��خنانش عنوان كرد: ب��ه نظر من 
قوه قضائيه بايد حقيقت پرونده هاي اين جاسوسان را بازگو كند 
كه اينها مظلوم نمايي نكنند. وقتي قوه قضائيه افرادي را به جرم 
جاسوسي محكوم مي كند، بايد حقايق پرونده آنها افشا شود تا 
افكار عمومي در جريان امور باشند و اعزام كنندگان جاسوسان 

طلبكار نباشند.
 دهقان ادامه داد: هر چند فروش جاسوسان در قبال اخذ پول، 
منفعت زودگذري را ايجاد مي كن��د اما اين روش در درازمدت 
خطر امنيتي براي كش��ور ايج��اد خواهد كرد و م��ا را تحقير و 

استقالل ما را در دنيا مخدوش مي كند. 
عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس ش��وراي اسالمي 
همچنين تأكي��د كرد: در دنيا تبادل جاس��وس امري پذيرفته 
شده است اما فروش جاسوس از امور استثنايي است، بنابراين 
اينكه جاسوسان پس از سال ها خيانت به كشور با سختي توسط 
نيروهاي امنيتي دستگير و محاكمه  شوند، بعد هم دولت پولي 
بگيرد و اينها را آزاد كند، براي كشور خوب نيست و نبايد اجازه 

دهيم به يك رويه در كشور تبديل شود.

خبر

دهقان: فروش جاسوس های ملکه  سنت ناپسندی است

نماين�دگان مجلس دي�روز با      مجلس
تصويب طرحي موافقت كردند 
كه اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ساكن در 
شهرها و روستاها مي توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسالمي 

در همان شهر و روستا شوند.
 اين طرح پس از ماجراي س��پنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي 
شهر يزد در دستور كار مجلس قرار گرفت. شوراي نگهبان معتقد 
بود بر مبناي قاعده نفي س��بيل، او به عنوان يك غيرمس��لمان 
نمي تواند براي اكثريت مسلمان ش��هر يزد تصميم گيري كند و 
اين موضوع را قبل از انتخابات به اطالع مجلس شوراي اسالمي 

رسانده بود.
 نظر شوراي نگهبان البته مش��خصاً در مورد اين فرد نبوده و در 
قالب تفس��يريه يك ماده قانوني بيان شد كه شامل اين فرد هم 
مي شود. مجلس به عنوان مرجع تعيين صالحيت كانديداهاي 
انتخابات ش��وراها، در آن زمان )فروردين96( به نظر ش��وراي 
نگهبان كه مرجع قانوني تفس��ير قانون اس��ت، اعتنايي نكرد و 
انتخابات شوراها با كانديداتوري سپنتا نيكنام برگزار شد، او رأي 

آورد و بعد جنجال ها شروع شد. 

شوراي نگهبان بر نظر تفسيري خود پافشاري كرد و مجلس هم 
بر نظر خود، حاال مجلس طرحي را تصوي��ب كرده كه عضويت 
اقليت هاي مذهبي در شوراهاي شهر و روس��تا قانوني شود اما 
سؤالي كه اكنون وجود دارد، اين است كه آيا اين طرح تصويبي 
مجلس نبايد از تصويب ش��وراي نگهبان بگ��ذرد؟ طبيعتاً همه 
مصوبات مجلس ني��از دارند كه عدم مغايرتش با ش��رع و قانون 
توسط شوراي نگهبان بررسي شود، مجلس هم اين موضوع را و 

نظر شوراي نگهبان را هم مي داند. 
  جزئيات طرح 

نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز در جريان بررسي طرح 
اصالح قانون تش��كيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 
كش��ور و انتخاب ش��هرداران ماده يك اين طرح را با 1۵2رأي 
موافق، 41رأي مخالف و 13رأي ممتنع از مجموع 231نماينده 

حاضر در صحن علني مجلس تصويب كردند.
 در ماده يك اين طرح ذكر شده دو تبصره به عنوان تبصره هاي 
يك و 2 به ماده 30 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 7۵/1/3 به شرح ذيل 

الحاق و شماره تبصره هاي اين ماده اصالح مي شود. 

در تبصره يك اين ماده آمده است: اقليت هاي ديني شناخته شده 
در قانون اساسي ساكن در شهرها و روستاهاي كشور مي توانند 
نامزد انتخابات شوراهاي اسالمي همان شهر و روستا شوند. در 
تبصره 2 اين ماده ذكر ش��ده اقليت هاي ديني شناخته شده در 
قانون اساسي به جاي اسالم بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام 

عملي داشته باشند. 
همچنين نمايندگان م��اده 2 اين طرح را ب��ا 1۵6رأي موافق، 
14رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع 236نماينده حاضر 
در صحن علني پارلمان مصوب كردند. در ماده 2 اين طرح آمده 
است: يك تبصره به ماده 63 اين قانون به عنوان تبصره يك الحاق 

و شماره تبصره هاي اين ماده اصالح مي شود. 
در تبصره يك اين ماده آمده است: دبيرخانه دائمي هيئت مركزي 
نظارت بر انتخابات در مجلس شوراي اس��المي در اجراي ماده 
۵3 اين قانون با امكانات موجود مجلس شوراي اسالمي مستقر 
مي شود. كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور موظف است 
مطابق آيين نامه مجلس ش��وراي اسالمي س��اختار سازماني را 
تدوين و به تصويب برس��اند و حداكثر ظرف مدت شش ماه به 
منظور تصويب در اختيار كميس��يون آيين نامه داخلي مجلس 

شوراي اسالمي قرار دهد. 
   قانوني كه عطف به ماسبق مي شود

طرحي كه نمايندگان در جلسه ديروز تصويب كردند، به گونه اي 
تدوين شده كه به س��پنتا نيكنام هم اجازه حضور در شوراهاي 
فعلي را مي دهد. در زير متن اين طرح آمده كه اين قانون عطف 
به ماسبق مي شود. در متن ماده 4 اين طرح آمده است: اين قانون 
از زمان برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسالمي شهر و 

روستا الزم االجرا مي باشد. 
براس��اس اين گزارش، نادر قاضي پور نماينده م��ردم اروميه در 
مجلس شوراي اسالمي در مخالفت با ماده 4 اين طرح، گفت: در 
حالي امروز در مجلس قانوني تصويب مي شود كه قرار است عطف 

به ماسبق شود كه اين سابقه نداشته است. 
امروز در كشور مشكالتي داريم كه بايد به آنها رسيدگي كنيم، 
نه اينكه يك مشكل جزئي و بخشي را مش��كل كشوري كنيم. 
همچنين اسفنديار اختياري نماينده يزد نيز در موافقت با ماده 
4 اين طرح، اظهار داشت: حقي تضعيف ش��ده است و ما سعي 
داريم با اين قان��ون اين حق برگردد و اين قانون از گذش��ته نيز 

بوده است. 

مجلس به عضويت اقليت هاي ديني در شوراها رأی داد


