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آیت اهلل كعبي: 
روابط مستحكم ايران و عراق با فضاسازي   منفي 

وهابي ها و بعثي ها به هم نمي خورد
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان با بيان 
اینكه رواب�ط مس�تحكم ایران و ع�راق با 
فضاس�ازي هاي منفي وهابي ه�ا و بعثي ها 
به هم نمي خورد، گفت: بيانيه هاي عش�ایر، 
ش�يوخ و قبایل ع�راق درباره اس�تقبال از 
مهمانان ایراني عتبات عاليات را به چش�م 
دیده ام. آنها بيانيه صادر كرده و به بعثي ها و 
مزدوران سعودي و امریكایي هشدار داده اند كوچك ترین تحركات آنها 
را رصد مي كنند و با تمام وجود از زائران ایراني اس�تقبال خواهند كرد. 
آيت اهلل عباس كعبي در گفت وگو با ميزان، با اشاره به شكست پروژه تخريب 
روابط ايران و عراق اظهار داشت: حركات ايذايي كنسولگري امريكا و سعودي 
براي ايجاد تفرقه بين ملت ايران و عراق و تحت الشعاع قرار دادن مراسم محرم 
خصوصاً پياده روي اربعين با عمق روابط مذهبي و حسيني ملت ايران و عراق 
خنثي ش��د. وي ادامه داد: رويكرد مردم عراق بعد از آتش زدن س��اختمان 
كنسولگري ايران توسط مزدوران سعودي، بعثي و تحريك شده هاي امريكا، 
نش��ان دهنده عمق عالقه مندي عراقي ها و قدرداني آنه��ا از مجاهدت ها و 
فداكاري هاي حشدالشعبي، پشتيبانان آنها و مستشاران نظامي است كه به 

دفاع از عتبات عاليات كمك كردند.  
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري يادآور ش��د: خون ملت ايران و 
عراق در مبارزه با داعش و تروريس��ت هاي تكفيري، رنگ حسيني به خود 
گرفته اس��ت. آيت اهلل كعبي با بيان اينكه روابط مس��تحكم ايران و عراق با 
اين فضاس��ازي هاي منفي وهابي ها و بعثي ها به هم نمي خورد، افزود: بنده 
بيانيه هاي عشاير، ش��يوخ و قبايل عراق درباره اس��تقبال از مهمانان ايراني 
عتبات عاليات را به چشم ديده ام. آنها بيانيه صادر كرده و به بعثي ها و مزدوران 
سعودي و امريكايي هش��دار داده اند كه كوچك ترين تحركات آنها را رصد 

مي كنند و با تمام وجود از زائران ايراني استقبال خواهند كرد.
...............................................................................................................................

فالحت پيشه: 
نداشتن سفير در چين و هند قابل توجيه نيست

 رئيس كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت 
خارجي مجلس با بيان اینكه خأل دیپلماسي 
و دیپلماتيك ایران در دهلي نو و پكن باعث 
مي ش�ود تا فضا براي جوالن امریكا فراهم 
ش�ود، گفت: امریكا همواره س�عي مي كند 
كشور هاي همسوي سنتي ایران را از ایران 
دور كن�د، بنابرای�ن نداش�تن س�فير در 
كشورهایي همچون چين و هند به هيچ وجه قابل توجيه نيست و حتي 
یك س�اعت تأخي�ر هم ضرب�ه به مناف�ع ملي كش�ور تلقي مي ش�ود. 
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به تأخير دولت در تعيين س��فراي ايران در كش��ور هاي چين و هند گفت: 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي خواستار 
تس��ريع در تكميل نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور است. وي افزود: 
نداشتن سفير در برخي از كش��ور ها همچون چين و هند به معناي متوقف 
ماندن بسياري از مناس��بات راهبردي ايران با كشور هاست، علي الخصوص 
چين و هند. اي��ن نماينده مجلس تصريح كرد: در ح��ال حاضر ايران رقمي 
بالغ بر ۵۰ ميليارد دالر توافقنامه فاينانس با چين دارد كه اين مسئله نيازمند 
پيگيري هاي روزمره است، عالوه بر آن موضوع نفت و حفظ مناسبات نفتي 
ايران در ش��رايطي كه امريكايي ها تالش مي كنند بازار نفت ايران را محدود 
كنند، بايد مورد توجه قرار گيرد كه اين خود موضوع اساسي ديگري است. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بيان داشت: برخي 
از مسائل هم در اين رابطه در قالب شوراي عالي امنيت ملي مطرح است كه 
نقش حضور ايران را در چين چند برابر مي كن��د، لذا بيش از اين ديگر قابل 
توجيه نيست كه دولت ايران در چين و هند سفير نداشته باشد. اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه خأل ديپلماسي و ديپلماتيك ايران در دهلي نو و پكن 
باعث مي شود تا فضا براي جوالن امريكا فراهم شود، گفت: امريكا همواره سعي 
مي كند كشور هاي همسوي سنتي ايران را از ايران دور كند، بنابراين نداشتن 
سفير در كشورهايي همچون چين و هند به هيچ وجه قابل توجيه نيست و 

حتي يك ساعت تأخير هم ضربه به منافع ملي كشور تلقي مي شود.

شوراي نگهبان در بررسی صالحيت كاندیداهای 
انتخابات شرایط حداقلی را در نظر می گيرد و مالک 
تعيين شایستگی افراد را ندارد، اگر كسی خود را 
شایس�ته نمی داند، می توان�د كناره گيری كند. 
به گزارش فارس، عباس��علي كدخدايي سخنگوي 
ش��وراي نگهبان روز گذش��ته در نشستي خبري 
اظهار داش��ت: طرح اص��الح قان��ون ممنوعيت به 
كارگيري بازنشستگان در جلسه 21 شهريور شوراي 
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به 
اصالحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون 
اساسي شناخته نش��د و به تأييد ش��وراي نگهبان 
رس��يد. وي به ارائه توضيحاتي درباره طرح مذكور 
پرداخت و گفت: اين طرح در يك نوبت به رغم اينكه 
طرح بسيار خوبي از جهت اصالح نظام اداري كشور 
بود، با يك ابهام در شوراي نگهبان مواجه شد، دو بند 
ذيل اين طرح با يكديگر تعارضي را ايجاد مي كرد، 
لذا براي رفع ابهام به مجلس اعاده ش��ده و مجلس 
اصالحات الزم را به عمل آورد و نهايتاً به شورا ارسال 
شد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، ابهام اين بود 
كه مش��خص نبود آيا اختيارات فرماندهي معظم 
كل قوا را محدود به دستگاه متبوع مي كند يا خير 
و از طرفي رابطه آن با اجازات خواسته مقام معظم 
رهبري روشن نبود، لذا با يكديگر تعارضي را ايجاد 
مي كرد، ب��ه همين دليل مجدداً پ��س از رفع ابهام 
عدم مغايرت آن به مجلس شوراي اسالمي از طرف 

شوراي نگهبان اعالم و براي اجرا ارسال شد. 
كدخدايي درباره نحوه اجرا و ابالغ طرح مذكور نيز 
توضيح داد: طبق قانون، مصوبات از س��وي رئيس 
مجلس ب��ه رئيس جمهور اب��الغ مي ش��ود و آقاي 
رئيس جمهور هم قوانين را براي اجرا به دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ مي كند و در مدت در نظر گرفته شده 
بايد اجراي آن آغاز شود، قانون ممنوعيت به كارگيري 
بازنشستگان ناظر به ماده 71 قانون مديريت خدمات 
كشوري است كه البته سه دسته از افراد در اين قانون 
مستثني شدند كه شامل وزرا، نمايندگان مجلس و 
مقامات سياسي و رسمي و پست هاي سياسي است و 
در بقيه موارد محدوديت ها اعمال مي شود، همچنين 
استثنائاتي براي برخي دستگاه ها و خانواده  شهدا در 

نظر گرفته شده است. 
كدخدايي يادآور شد: طرح الحاق يك ماده به قانون 
تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي و 
آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش 
و پرورش نيز در جلسه 21 شهريور شوراي نگهبان 
مورد بررس��ي قرار گرفت و با توجه به اصالحات به 
عمل آمده مغاير با ش��رع و قانون اساسي شناخته 
نشد. همچنين طرح اصالح موادي از قانون آيين نامه 
داخلي مجلس نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيد و 

طرح دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي 
جمهوري اس��المي ايران در جلس��ه 21 شهريور 
شوراي نگهبان مورد بررس��ي قرار گرفته و مغاير با 

موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
   ایراد شوراي نگهبان 

به تشكيل وزارت ميراث فرهنگي 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان در بخش ديگري از 
سخنانش تصريح كرد: طرح تشكيل وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز در جلسه 
24 مرداد شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته 
و ش��وراي نگهبان دو ايراد را به اين مصوبه گرفت، 
اينكه در صدر ماده واحده اطالق قوانين و مقررات 
مربوط ب��ه ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دس��تي در مواردي كه خالف موازين شرع باشند، 
نظير قوانين و مقررات قبل از انقالب اشكال دارد و 
دومين ايراد شوراي نگهبان به اين طرح اين بود كه 
ذيل ماده واحده كه بار مالي ناشي از تغيير عنوان 
را از محل صرفه جويي تأمين نموده است، با توجه 
به نظريه تفسيري شوراي نگهبان مغاير با اصل 7۵ 

قانون اساسي شناخته شد. 

وي در ادامه يادآور شد: اليحه اصالح قانون مبارزه 
با پولشويي در جلسه هفتم شهريور شوراي نگهبان 
مطرح ش��د و با توجه ب��ه بند 2 اص��ل 11۰ قانون 
اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط 
به مورخ چه��ارم ش��هريور 97 در خصوص اليحه 

مذكور عيناً جهت اقدام الزم ارسال شد. 
كدخدايي اضاف��ه كرد: طرح اص��الح قانون صدور 
چك نيز با سه ايراد شوراي نگهبان در جلسه هفتم 
شهريور 97 اين ش��ورا مواجه ش��د و براي اصالح 

مجدداً به مجلس شوراي اسالمي ارجاع گرديد. 
   از نقد استقبال مي كنيم

كدخدايي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به 
سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه يكي از نمايندگان 
تهران در نطقي به مشكالت كالن كشور اشاره كرده 
و گفته است، وقتي نظارت استصوابي شوراي نگهبان 
مطرح است،  مردم مجبورند ما را انتخاب كنند، نظر 
شما درباره اين صحبت هاي نماينده تهران چيست؟ 
گفت: ش��وراي نگهبان از نقد، انتقاد و نصيحت به 
خير، هيچ وقت نه ضرر كرده و نه ناراحت اس��ت و 
هميشه اس��تقبال مي كنيم و درخواست داريم اگر 

ايرادي از عملكرد شوراي نگهبان مي بينند، بگويند، 
اما از آن طرف انتظار مشروعي هم وجود دارد و آن 
اينكه اين نقدها و انتقادات صحيح باش��د و خالف 

واقع نباشد تا اعتبار گوينده زير سؤال نرود. 

   بررسي صالحيت كاندیداها 
بر اساس شرایط حداقلي است

وي ادامه داد: شوراي نگهبان در بررسي صالحيت 
كانديداهاي انتخابات ش��رايط حداقل��ي را در نظر 
مي گيرد و مالك تعيين شايس��تگي افراد را ندارد 
اما اگر كسي خودش را شايسته نمي داند، مي تواند 
كناره گي��ري كن��د. س��خنگوي ش��وراي نگهبان 
همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره 
نحوه اجرا در مصاديق قانون ممنوعيت به كارگيري 
بازنشستگان، گفت: درباره نحوه اجرا و مصاديق از 

دوستان مجلس سؤال كنيد. 
كدخدايي همچنين در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
ديگري مبني ب��ر اينكه به نظر مي رس��د با توجه به 
استثنائات در نظر گرفته ش��ده در قانون ممنوعيت 
به كارگيري بازنشستگان، سوءاستفاده هايي انجام 
مي شود، توضيح داد:  نسبت به هر قانوني ممكن است 
تخلفاتي صورت گيرد، اينك��ه وقتي قانوني تصويب 
مي شود، آيا انحرافي از اجراي آن قانون انجام مي شود 
يا نه يا موارد ديگر، همه اين مباحث در نظام اداري 
وجود دارد و طبيعتاً نس��بت به اين قانون هم چنين 
مسائلي ممكن است وجود داشته باشد، اين وضعيت و 
اين آسيب نسبت به اين قانون هم شايد وجود دارد اما 
راهكار آن اين است كه ما بايد قوانين را شفاف تصويب 
كنيم اما درباره مصاديق بن��ده ورود نمي كنم و اين 
موضوع بر عهده دستگاه هاي اجرايي است. وي گفت: 
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مربوط به 
كساني است كه بازنشسته شدند و مي خواهند اعاده 
به خدمت شوند، اما اگر كسي هنوز بازنشسته نشده 
و به صندوق بازنشس��تگي نرفته و با محل كار قطع 
ارتباط نكرده، ش��امل حال او نمي شود. سخنگوي 
شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر 
اينكه آيا قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
شامل دستگاه هايي نظير صدا و سيما هم مي شود يا 
خير؟ توضيح داد: بنده وارد مصاديق نمي شوم و اين 

موضوع به دستگاه هاي اجرايي مربوط است. 
كدخداي��ي در پايان در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
ديگري مبني بر اينكه در روزه��اي اخير انتقاداتي 
نس��بت به نظ��ارت اس��تصوابي ش��وراي نگهبان 
مطرح ش��ده و از س��وي ديگر ش��اهديم در برخي 
شوراهاي ش��هر حواش��ي عجيب و بدي رخ داده و 
يكي از نمايندگان پيشنهاد داده شوراي نگهبان بر 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا نظارت كند، پاسخ 
شما به اين پيشنهاد چيست؟ گفت: شوراي نگهبان 
نه ادعايي نسبت به شوراهاي شهر و روستا دارد و نه 
امكانات الزم را براي نظارت بر اين انتخابات دارد، لذا 
امكان نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاي 

اسالمي شهر و روستا منتفي است.

كدخدایي در نشست خبري:

هر نماينده ای خود را شايسته نمی داند می تواند کنار برود
شوراي نگهبان به تشكيل وزارت ميراث فرهنگي ایراد گرفت

   بهارستان

 FATF برخ�ي خرده  فرمایش ه�اي نماین�دگان درب�اره
خن�ده دار اس�ت ك�ه هم�ه مش�كالت اقتص�ادي را ب�ه 
نپيوس�تن ب�ه FATF رب�ط مي دهن�د و راه ح�ل ب�رون 
رف�ت از ای�ن مش�كالت را پيوس�تن ب�ه آن مي دانن�د. 
حجت االسالم احد آزادي خواه عضو فراكسيون روحانيت مجلس 
و نماينده مردم مالير در مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به اظهارنظر برخي از افراد مبني بر اينكه شنيده اند 
رهبر انق��الب ب��ا FATF موافقت كرده اس��ت، گف��ت: برخي 
خرده  فرمايش هاي نمايندگان درباره FATF خنده دار است كه 
همه مشكالت اقتصادي را به نپيوستن به FATF ربط مي دهند و 

راه حل برون رفت از اين مشكالت را پيوستن به آن مي دانند. 
وي افزود: سؤال من از اين افراد اين است كه مگر شما همان هايي 
نبوديد كه در زمان مذاكرات برجام مي گفتيد اگر به برجام بپيونديم 
همه مشكالتمان حل مي شود و همه تحريم ها برداشته و مشكالت 
اقتصادي مرتفع و سايه شوم جنگ از سر كشور برداشته مي شود. 
عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: مديريت بچگانه 

برخي ها باعث شد تا در جريان برجام دشمن بتواند مسئوالن ما را 
دور بزند و جالب اين است كه امروز همين افراد مي گويند برجام 
قرارداد و توافق تاثيرگذاري اس��ت و خروج امريكا از اين قرارداد 
اهميت آن را نش��ان مي ده��د. آزادي خواه خاطرنش��ان كرد: ما 
مي دانستيم كه امريكا به برجام پايبند نخواهد ماند و مشكلي را از 
مشكالت ما حل نخواهد كرد و صرفاً به دنبال منافع خود خواهد 

بود و ما به همين خاطر با برجام مخالف بوديم. 
وي افزود: از آنجايي كه اهليت امريكا براي مذاكره مسجل نشده 
بود ما با برجام مخالفت مي كرديم و مي گفتيم كه مذاكره با امريكا 

يك كار بيهوده است و حال بيهوده بودن اين كار مشخص شد. 
 FATF عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: در بحث
رهبر معظم انقالب به صورت شفاف فرمودند كه شما نمايندگان 
قوانين در حوزه داخل را تصويب كنيد و اگر مي خواهيد با پولشويي 
مقابله ش��ود يك قانون ملي و تحت نظارت دستگاه هاي داخلي 
به تصويب برس��انيد و به آن نيز پايبند باش��يد و جلوي رانت را از 

رانت خواران بگيريد. 

آزادي خواه خاطرنشان كرد: اگر مس��ئوالن مربوطه صداقتي در 
كارش��ان هس��ت انتظارم اين بود كه فرداي ديدار نمايندگان با 
رهبري اليحه مبارزه با پولشويي به عنوان يك اليحه در چارچوب 

موازين داخلي را به مجلس ارائه كنند اما اين كار انجام نشد. 
وي افزود: متأسفانه همكاران من هم در مجلس اين كار را نكردند و 
ما به اشتباه داريم واليتمداري را به رخ هم مي كشيم. واليتمداري 

اين است كه اگر رهبري سر نخي را به ما مي دهند ما تعلل نكنيم. 
عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: كميسيون اقتصادي 
بايد طرح مبارزه با پولشويي را به مجلس ارائه كند و اگر ما به دنبال 
منافع FATF هستيم بايد آن را در قالب تصويب قوانين ملي محقق 
كنيم. رهبر معظم انقالب فرمودند كه اگرچه بسياري از كشورها به 
اينگونه كنوانسيون ها پيوسته باشند، اين پيوستن اكثريت بيانگر 
حقانيت اين كنوانسيون ها نيس��ت و ما شاهد هستيم كه بسياري 
از كنوانسيون ها با عضويت تعداد زيادي از كشورها وجود دارد و ما 

شاهد دروغ و تزوير در اين كنوانسيون ها هستيم. 
آزادي خواه در پايان خاطرنش��ان كرد: نقل  قول هايي كه توس��ط 
برخي نمايندگان از رهبر معظم انقالب در مورد موافقت ايشان براي 
پيوستن به FATF بيان مي شود، نوعي افترا به رهبر معظم انقالب 
است و رهبر معظم انقالب در پايان صحبت هايشان اين موضوع را به 
نظر كارشناسي احاله داده اند و نظر كارشناسي رهبر معظم انقالب 
نيز اين بود كه اگر چه بسياري از كشورها به آن پيوسته باشند اين 

دليل بر حقانيت اين كنوانسيون ها نمي شود.

عضو فراكسيون روحانيت:

ارتباط دادن همه مشكالت اقتصادي به نپيوستن به FATF خنده دار است

   گزارش

   ادعاي عجيب صادق زیباكالم درباره طالب
صادق زيباكالم در صفحه خود در شبكه هاي اجتماعي، 
مدعي شده كه به هر طلبه 2/۵ميليون تومان حقوق داده 

مي شود! 
وي نوشت: مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه فرموده اند كه »براي تصدي 
بيش از ۶۰شغل همچون مدير، مربي و مشاور مدارس تا نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه ها، نهادهاي نظامي و انتظامي و... مي بايستي تا سال1414 
بيش از ۳۰۰هزار روحاني داشته باشيم.« من فرض مي كنم كه به طور متوسط 
به هركدام از اين ۳۰۰هزار روحاني ماهانه 2/۵ميليون تومان حقوق پرداخت 
شود كه مي شود 9۰۰۰ميليارد تومان در س��ال. براي درك ميزان اين مقدار 
بودجه بد نيست آن را با چند رقم ديگر مقايسه كنيم: بودجه عمراني كردستان 
و سيستان و بلوچس��تان در س��ال 9۶به ترتيب ۶۰۰و۳۵۰ميليارد تومان و 
بودجه سازمان محيط زيست با بيش از ۶۰۰۰پرسنل در همان سال به زحمت 
به ۵۰۰ميليارد تومان مي رس��يد. تخصيص چنين بودجه اي يكي دو پرسش 

اساسي به وجود مي آورد. به طور خالصه بايد به جناب ايشان عرض شود كه:
1- اين اعالم نياز مربوط به سال 1414 است نه االن. 

2- اين عدد مرب��وط به تمام روحانيوني اس��ت كه براي ش��ئون تبليغي و 
كارويژه هاي روحانيت نياز است نه فقط روحانيوني كه وارد مشاغل رسمي، 
اداري، تمام وقت و مانند آن مي ش��وند و جناب زيب��اكالم در متن خود كه 
متأس��فانه به طور خاص در فضاي مجازي منتش��ر ك��رده و فضاي ذهنی 

مخاطبان را آلوده اند، هيچ تفكيكي از اين حيث نداشته اند. 
۳- كشور در سال 1414 به ۳۰۰ هزار روحاني نياز دارد اما درصد بسيار كمي 
از اين تعداد وارد مشاغل دولتي و رسمي مي شوند و همچون هميشه، اكثريت 
طالب به تحصيل و تبليغ اهتمام دارند. همچنان كه در حال حاضر طبق اعالم 
رس��مي مدير مركز خدمات حوزه، 9۰ درصد طالب صرفاً به امور تحصيلي و 
تبليغي اشتغال دارند. وقتي جناب زيباكالم، اين موضوع ساده از جامعه روحانيت 
را نمي دانند، نبايد به همين راحتي شايعه پراكني مي كردند و اگر نامشان بامسما 
هست و صداقت دارند، يك مشورت كوچك با يك طلبه يا روحاني )از هر طيف 

و جناحي( مي كردند، پاسخ را دريافت مي نمودند. 
4- حتي يك ريال از ش��هريه ط��الب از بودجه هاي دولتي تأمين نمي ش��ود. 

حوزه هاي علميه شيعه از گذشته مردمي بوده و مردمي خواهد ماند. 
۵- شهريه طالب بسيار بسيار كمتر از عددي اس��ت كه جناب آقاي زيباكالم 
به آن اشاره كرده اند و اكثريت طالب زندگي را صرفاً با چندصد هزار تومان در 
ماه مي گذرانند و بيش از 9۰درصد طالب زير خط فقر بوده و مشكالت عديده 
معيشتي دارند اما به دليل اعتقاد به اسالم و اعتقاد به ترويج آموزه هاي ديني در 

اين دنياي پر از نيرنگ و دروغ، با افتخار در اين راه مقدس گام برداشته اند. 
۶- حوزه هاي علميه صرف��اً در امور عمران��ي و مانن��د آن همچون بقيه 
ش��هروندان از حقوق عمومي برخوردارند كه در همي��ن زمينه نيز دولت 
محترم، آنچه را كه مصوب و اعالم مي شود، نمي پردازد و طبق اعالم رسمي 
معاون منابع انساني و پشتيباني حوزه هاي علميه، تنها ۵ درصد بودجه هاي 

عمراني ملي حوزه پرداخت مي شود. 
7- حتي اگر تمام پيش فرض هاي جناب زيباكالم درست باشد – كه نيست-  
مقايسه يك هزينه ملي با هزينه استاني و مقايسه سال 1۳9۶ با 1414 خالف 

جوانمردي، مروت و قواعد اوليه و ابتدايي در مقايسه است.

تهران و آنكارا براي حل مس�ئله س�وریه اختالفات خود را 
كنار گذاشته اند و اولویتشان حل بحران در این كشور است.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود اينكه سياست هاي 
تركيه در رابطه با سوريه، در ابتدا با ايران و روسيه فرق داشت، 
اما پس از مدتي با اين دو كش��ور همراهي كرده و مواضع خود 
را نس��بتاً تغيير داد ولي در آخرين نشست آستانه كه در تهران 
برگزار ش��د، اردوغان خواستار آتش بس در س��وريه بود. حال 
اين س��ؤال پيش مي آيد كه آيا اين درخواس��ت به معني تغيير 
سياست هاي تركيه است و آيا بر روابط دو جانبه تهران- آنكارا 

تاثيرگذار خواهد بود؟
مصيب نعيمي كارشناس خاورميانه با بيان اينكه اولويت دولت 
دمشق، آزادسازي سوريه است، افزود: دولت اين كشور پس از اين 
اقدام، قصد دارد روند اصالحات امور را به صورت مسالمت آميز 
پيش ببرد و اولين گام در اين راس��تا انجام اصالحاتي در قانون 
اساسي و سپس به رأي گذاشتن آن توسط نمايندگان منتخب 
مردم است، بحث بعدي انتخاب پارلماني رياست است، گروه هاي 
مسلح كه درمواردي از طرف امريكا حمايت مي شوند، قصد دارند 
بدون طي كردن اين روند در حاكميت ش��ريك شوند و همين 

امر باعث ايجاد موانعي بر س��ر راه اصالحات م��ورد نظر دولت 
سوريه مي شود. 

وي در ادامه گفت: گروه معارضين سوريه حتي در مواردي سعي 
داشتند مذاكرات آس��تانه را هم با هدف گرفتن سهم بيشتر در 
دولت س��وريه، با اخالل مواجه كنند كه دولت دمش��ق چنين 
درخواستي را نپذيرفت. به نظر من وقتي دولت سوريه سرزمينش 
را به طور كامل پس بگيرد، مي تواند فرآيند دموكراس��ي را در 
سوريه پيش ببرد و با مخالفان منطقي كه مسلح نبوده و دست به 

جنايت هم نزده اند، تعامل داشته باشد. 
نعيمي درباره تغييراتي كه قرار اس��ت در قانون اساسي سوريه 
انجام شود، اظهار كرد: قصد، از نو نوشتن قانون اساسي نيست، 
بلكه قرار است نوعي تعديل در آن انجام گيرد، زيرا قانون اساسي 
سوريه جمهوري اس��ت و نه پادش��اهي. مبنا بر اين است تا به 
صورتي اين قانون به روزرساني شود كه نيازهاي امروز جامعه را 

در بر گرفته و پاسخگو باشد. 
اين كارش��ناس خاورميانه در مورد مشكالت و موانع بر سر راه 
سوريه در رابطه با آزادسازي و برقراري صلح، عنوان كرد: بيشتر 
مشكالت سوريه در خارج از اين كشور اس��ت، زيرا بسياري از 

گروه هاي مسلح در سوريه از سمت عربستان و امريكا حمايت 
مي شوند و از خود اراده اي ندارند. آنها قصد دارند بدون گذراندن 
فرآيند انتخابات و با فش��ار آوردن بر دولت مركزي قدرت را به 

دست بگيرند. 
وي در مورد گام هاي بعدي دولت دمش��ق براي برقراري صلح 
و آرامش گفت: دولت س��وريه قصد دارد پ��س از خروج كامل 
تروريست ها از خاك اين كشور، رفراندوم مردمي برگزار كند تا 
آينده را چه با شركت مخالفان، چه بدون شركت آنها، رأي مردم 

مشخص كند و قطعاً پس از مشخص شدن نتايج رفراندوم دولت 
مركزي به فش��ارهاي خارجي توجه نخواهد ك��رد و هيچ گونه 

دخالت در امور داخلي خود را هم نخواهد پذيرفت. 
نعيمي با اشاره به مخالفت تركيه براي آغاز عمليات آزادسازي 
ادلب و درخواست آتش بس در اين منطقه، بيان كرد: تركيه در 
قبال سوريه مواضع خود را دارد، هرچند اوايل به دنبال براندازي 
دولت اين كش��ور بود و بس��ياري از مخالفان و معارضان از مرز 
تركيه وارد سوريه شدند اما چندي بعد كه با ناتو به مشكل خورد، 

مواضع خود را تغيير داد. 
در چنين ش��رايطي نكته مثبت اين اس��ت كه ايران، تركيه و 
روسيه پذيرفته اند كه اختالفات بين خود را با مذاكره و گفت و 
گو حل كنند تا به تنش و رويارويي منجر نشود. نعيمي در پايان 
خاطرنش��ان كرد: تركيه ثابت كرده حتي در ش��رايطي هم كه 
مواضعش با دولت ما فرق داشت و در كنار عربستان و امريكا بود، 
باز هم تاثيري بر روابط دو جانبه تهران- آنكارا نداشت. هم تركيه 
عاقل است و هم روند مسائل اجازه نمي دهد تا غرب بين اين دو 
كش��ور تفرقه بيندازد، بنابراين اختالفات نظر ايران و تركيه در 

امور سوريه، تاثيري در روابط دو كشور ايجاد نخواهد كرد.

كارشناس مسائل خاورميانه: 

تهران و آنكارا براي حل مسئله سوريه اختالفات خود را كنار گذاشته اند

خبر

طرح تش�كيل وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنایع 
دس�تي در جلس�ه 24 مرداد 
ش�وراي نگهبان مورد بررسي 
قرار گرفته و ش�وراي نگهبان 
دو ایراد را به این مصوبه گرفت 
یكی اینكه در صدر ماده واحده 
اطالق قوانين و مقررات مربوط 
به ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنای�ع دس�تي در مواردي 
ك�ه خ�الف موازی�ن ش�رع 
باشند، نظير قوانين و مقررات 
قبل از انق�الب اش�كال دارد
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