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رئي�س مجل�س ش�وراي اس�امي ب�ا تبريك 
انتخاب�ات  پي�روزي جري�ان مقاوم�ت در 
پارلماني لبن�ان، اي�ن انتخابات را »ن�ه« مردم 
لبنان ب�ه امري�كا و صهيونيس�م توصيف كرد. 
به گزارش مهر، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي 
اسالمي در آغاز جلس��ه علني روز گذشته مجلس 
با اش��اره به برگزاري انتخاب��ات پارلماني لبنان در 
روزهاي اخير اظهار داشت: پيروزي جريان مقاومت 
در اين انتخابات را به دبيركل مجاهد حزب اهلل آقاي 
سيد حسن نصراهلل و آقاي ميشل عون رئيس جمهور 
لبنان و صديق مكرم آقاي نبيه بري رئيس مجلس 

لبنان تبريك مي گويم. 
وي افزود: با همه تخريب ها و پول هاي كثيفي كه 
امريكا و صهيونيس��ت ها و دنباله روهاي منطقه اي 
آنان در لبنان خرج كردند، مردم رشيد لبنان پاي 
صندوق هاي رأي حرف اصلي خود را بيان كردند كه 

»نه« به امريكا و »نه« به صهيونيست ها بود. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: آقاي 
ترامپ بايد بفهمد كه پاسخ فشار نظامي و سياسي 
عليه مردم منطقه، صداي رساي ملت هاي مظلوم 

است كه با گردن كلفتي آنان ستيز مي كنند. 
الريجاني خاطرنشان كرد: امروز دو جريان مهم 
در منطقه ديده مي شود؛ جريان نخست، جريان 
ارتجاعي، متكي بر ديكتاتوري ها و وابس��تگي به 
امريكا و جريان ديگر، دموكراس��ي خواهي است 
ك��ه نمون��ه آن را در انتخابات پارلم��ان لبنان و 
انتخابات ش��وراهاي تونس و ان شاءاهلل در عراق 

خواهيم ديد. 
وي خطاب ب��ه رئيس جمهور امري��كا تأكيد كرد: 
آقاي ترامپ، نتيج��ه رذالت ه��اي امنيتي امريكا 
و صهيونيس��ت ها در كم��ك به تروريس��ت ها در 
سال هاي گذش��ته را در آرای ملت رش��يد لبنان 
مالحظه كني��د و ترديد نكنيد ك��ه بي تعهدي در 
مسئله هسته اي نيز نتيجه مش��ابه خواهد داشت 
و ملت ايران ب��ا رهبري داهيان��ه  حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي، راه و روش انقالب اس��المي را كه در 
س��يره امام )ره( تجلي يافته، با اس��تواري دنبال 

خواهد كرد. 
   هيئت رئيسه اولويت ها را تغيير داده است

در ادامه جلسه روز گذشته 
پارلم��ان اليح��ه اصالح 
قان��ون مبارزه ب��ا تأمين 
مالي تروريس��م و اليحه 
مبارزه با پولشويي مورد 
بررس��ي منتخبان ملت 
قرار گرفت كه در بخش��ي از اين جلس��ه برخي از 
وكالي ملت  نسبت به مفاد و زمان بررسي اين لوايح 

انتقاداتي را مطرح كردند. 
محمدجواد ابطحي در جريان بررسي اليحه اصالح 
قانون مبارزه با پولش��ويي در تذكر شفاهي گفت: 
طبق ماده 142 آيين نامه داخلي مجلس، لوايح در 
قالب ماده واحده بوده است، در حالي كه كميسيون 
قضايي مجلس، ماده واحده ها را به مواد تبديل كرده 
اس��ت، از اين رو دولت موظف به رعايت اين قانون 
بود. وي ادامه داد: متأسفانه هيئت رئيسه اولويت ها 
را براي بررس��ي در صحن تغيير داده است، طبق 
اين ماده در صورت اضطرار هيئت رئيسه مي تواند 
دس��تور كار را تغيير دهد، اما اكثر اعض��ا از تغيير 

دستور كار بي اطالع بودند. 
»ماده 8 اين قانون به عنوان م��اده 7 مكرر آمده و 
عالوه بر پولشويي اقدامات تأمين مالي تروريسم را 
مورد تأكيد قرار داده كه به نوعي مصادره مطلوب 
اس��ت.«  ابطحي همچنين گفت: طبق بند 2 اصل 
158 اين موضوع ماهيت قضايي دارد، لذا طبق اين 
اصل قوه قضائيه بايد آن را ارائه مي كرد در حالي كه 
دولت در اين خصوص اقدام كرده، بنابراين از اساس 

طرح چنين موضوعي اشكال دارد. 
الريجاني در پاسخ به تذكر اين نماينده گفت: ماده 
7 مكرر اشاره ش��ده مربوط به مركز اطالعات مالي 
است كه در اليحه دولت نبوده و اضافه شده است. 
كميسيون قصد داش��ت مركز اطالعات مالي براي 
مبارزه با پولشويي باشد و چون در قانون مبارزه با 

تأمين مالي تروريسم بوده نيز آورده شده است، لذا 
اشكال وارد نيست. 

سيد حس��ين نقوي حس��يني هم در اخطاري به 
استناد اصل 154 قانون اساسي در جريان بررسي 
اليحه اص��الح قانون مب��ارزه با پولش��ويي گفت: 
اصالحات��ي كه كميس��يون در اليحه انج��ام داده 
محور آن حذف تبصره 2 ماده 1 است كه خواسته 

FATF است. 
وي افزود: اينك��ه اگر برنامه و اقدامي از كش��ور ما 
درخواست كند كه قوانين داخلي را اصالح كنيم يا 
انجام ندهيم با استقالل كشور مغايرت دارد يا ندارد 
بحثي جداس��ت اما موضوع اصلي حذف تبصره 2 
اس��ت كه به طور كلي با اصل 154 قانون اساسي 
مغايرت دارد، زيرا بر اس��اس اي��ن اصل جمهوري 
اسالمي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري 
را آرمان خود مي داند و استقالل و آزادي و حكومت 

حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. 
»در عين خودداري كامل از ه��ر گونه دخالت در امور 
داخلي ملت هاي ديگر، از مبارزه حق  طلبانه مستضعفان 
در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان حمايت مي كند. 
 FATF بر اساس اين اصل حذف تبصره كه خواسته
است و در اين اصل آمده كه گروه هاي استقالل طلب 
و مبارزه با استكبار جزو گروه هاي تروريستي نيستند 
و FATF درخواست حذف اين موضوع را كرده و اين 

خالف قانون اساسي است.«
 الريجاني در پاسخ به اخطار اين نماينده گفت: اين 
اخطار وارد نيس��ت و اين موضوع ربطي به مباحث 
تروريس��تي ندارد زيرا ما هم از جهاتي درگير مواد 

مخدر هستيم. 
    تهيه لواي�ح قضايی وظيفه ق�وه قضائيه 

است
همچنين نصراهلل پژمانفر 
در جريان بررسي اليحه 
اصالح قانون مب��ارزه با 
پولشويي در اخطار قانون 
اساسي گفت: اين قانون 
ماهيت قضايي دارد، لذا 
اق��دام امروز ب��ه نوع��ي تداخ��ل در وظايف قوا 
محسوب مي شود. وي اضافه كرد: براساس اصل 
158 يكي از وظايف قوه قضائيه تهيه لوايح قضايي 
متناسب با جمهوري اسالمي است، لذا اقدامي كه 
در مجلس انجام مي ش��ود در عين اينكه ماهيت 
قضايي دارد، آيا دخال��ت در وظايف قوه قضائيه 

تلقي نمي شود؟
»تعدادي اصرار دارند عضو كنوانسيون هايي شويم 
يا قوانيني را بپذيريم كه برخي از آنها اس��تعماري 

اس��ت.« در ادامه عل��ي الريجان��ي رئيس مجلس 
شوراي اسالمي در پاس��خ به اخطار نماينده مردم 
مشهد و كالت اظهار داشت: در اين خصوص قانون 
وضع شده بود و ماهيت قضايي نيز ندارد، همچنين 
بايد يادآور شد قوه قضائيه نيز در جلسات كميسيون 

مربوطه حضور داشته است. 
ثقل اين مهم مسئله بانكي است زيرا پولشويي از اين 

طريق انجام مي شود. 
كرباس��يان وزير اقتصاد نيز در دفاع از اين اليحه 
گفت: در سال ۹۶ دولت پس از گذشت يك دهه از 
اجراي قانون مبارزه با پولشويي براي رفع ايرادات 
آن اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي را تقديم 

مجلس كرد. 
وي در تشريح ايرادات قانون مبارزه با پولشويي 
گفت: عدم تناسب جرم و مجازات، دايره شمول 
محدود جرم به درون كش��ور، ع��دم پيش بيني 
رويه اجراي مناس��ب براي توقي��ف اموال، لزوم 
اصالح تركيب اعضاي ش��وراي عال��ي مبارزه با 
پولشويي، ضرورت ايجاد ساختار عملياتي مبارزه 
با پولش��ويي و تفكيك فعاليت ه��اي اجرايي از 
وظايف ش��وراي عالي از ايرادات مهم اين قانون 

بود كه در اليحه دولت اصالح شده است. 
وزير اقتصاد تأكيد كرد: متن گزارش كميسيون 
قضايي و حقوقي در مورد اليح��ه اصالح قانون 
مبارزه با پولش��ويي مورد تأييد دولت است. در 
پايان نمايندگان ب��ا 1۳۹ رأي موافق، 55 رأي 
مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده 
حاضر در مجل��س كليات اليحه اص��الح قانون 

مبارزه با پولشويي را به تصويب رساندند. 
   توقف بررسي اليحه »مبارزه با پولشويي« 
 به رغم رأي گيري مجل��س درباره اصالح اليحه 
مبارزه ب��ا پولش��ويي پارلمان بررس��ي جزئيات 
اليحه »اصالح قانون مبارزه با پولشويي« را فعاًل 

متوقف كرد. 
براس��اس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در جريان بررس��ي اليحه »اصالح قانون 
مبارزه با پولش��ويي« در تذكرات متعددي اعالم 
كردند كه اين اليحه خالف م��اده 148 آيين نامه 
داخلي مجلس است و معتقد بودند با توجه به اينكه 
مجلس هفته گذشته جلس��ه علني نداشته است، 
نمايندگان براي بررسي بيشتر اين اليحه فرصت 
نداشته اند، لذا از الريجاني درخواست كردند اين 
اليحه را بيش��تر مطالعه كرده و پيشنهادات شان 

را نيز اعالم كنند. 
اكثريت نمايندگان گفتند كه با توجه به اينكه دولت 
اليحه »اصالح قانون مبارزه با پولشويي« را در تاريخ 

نهم ارديبهشت امسال تقديم مجلس كرده، بنابراين 
نمايندگان بايد طبق م��اده 148 آيين نامه داخلي 
مجل��س، 10 روز آن را مطالعه كرده و س��پس در 

دستور كار مجلس قرار گيرد.
 الريجاني  ضمن وارد دانستن تذكرات نمايندگان 
پيرامون اش��كاالت اليحه »اصالح قان��ون مبارزه 
با پولشويي«، اعالم كرد: بررس��ي اين اليحه فعاًل 
در مجلس متوقف و از امروز بررس��ي جزئيات آن 
آغاز ش��ود تا نمايندگان بتوانند پيشنهادات خود 

را ارائه دهند. 
   چرا ما بايد فضاي بين المللي را به نفع غرب 

خالي كنيم؟
در ادامه جلسه پارلمان جهت بررسي لوايح مربوط 
به FATFبرخ��ي از نمايندگان مل��ت نظراتي را 
پيرامون اليحه مب��ارزه با تأمين مالي تروريس��م 

ارائه دادند.
 جهانبخش محبي نيا نماينده مردم مياندوآب در 
مجلس شوراي اسالمي در مخالفت با رد اين اليحه، 
اظهار داش��ت: اين اليحه از طرف كميس��يون قوه 
قضائيه رد و دالي��ل آن در دو بند مبني بر ضرورت 
اصالح قانون و عدم رعايت بندهاي اصل 158 قانون 

اساسي ذكر شده است. 
قوانين داخلي توس��ط محاكم كشورمان مديريت 
مي شود و نيروي خارجي حق دخالت در امور داخلي 
ما را ندارد. رد اين اليحه به مفهوم اين است كه ايران 
با تروريس��م رابطه دارد در حالي كه اولين قرباني 

تروريسم جمهوري اسالمي ايران است. 
وي افزود: در پاس��خ به آقاي دلخ��وش بايد بگويم 
اگر اين قانون داخلي اس��ت قطعاً توسط محاكمه 
خودمان مورد مديريت قرار مي گيرد و هيچ نيروي 

خارجي هم حق دخالت ندارد.
 ما كنوانسيون هاي استكباري تصويب نمي كنيم، 
اينك��ه گفت��ه ش��ده اي��ن در راس��تاي چني��ن 

كنوانسيون هايي است، كذب محض است. 
   مبارزه با رژيم صهيونيستي 
دفاع از فلسطين و اسام است

نادر قاضي پ��ور نماينده 
مردم اروميه در مجلس 
شوراي اس��المي هم در 
جريان بررس��ي اليحه 
اصالح قانون مب��ارزه با 
تأمين مالي تروريسم در 
مخالفت با رد اين اليحه، اظهار داش��ت: مبارزه 
عليه اس��تكبار به ويژه تروريسم يك جهاد است. 
مب��ارزه عليه اس��تكبار ب��ه ويژه رژي��م غاصب 
صهيونيس��تي، دفاع از فلس��طين و اسالم است. 

نيروهاي مقاومت فلسطين، لبنان و عراق مبارزان 
واقعي هستند نه تروريس��م، لذا نبايد اجازه داد 
دشمنان از حساب و كتاب كشور به ويژه نيروهاي 

مسلح مطلع شوند. 
قاضي پور همچنين تصريح كرد: اگر حق جمهوري 
اسالمي در اين موارد رعايت شود، رأي دادن به اين 
اليحه توجيه پذير است.  متأسفانه منافقين كه 17 
هزار نفر را در كوچه و بازار به ش��هادت رسانده اند، 
از ليست تروريست ها خارج شده اند. در اين رابطه 
دشمنان نبايد براي ما تعيين تكليف كنند و تقاضا 
داريم اليحه به كميسيون بازگردد. وي ادامه داد: 
ما با دس��ت خودمان مدارك مهم مان را به بيگانه 
مي دهيم كه بعداً مي توانند عليه ما از آنها استفاده 
كنند، لذا اين اليحه بايد به كميسيون برگردد تا در 

راستاي فرامين رهبري حركت كنيم. 
   بررسي FATF  چرا اكنون؟

حجت االس��الم عليرضا 
س��ليمي نماينده مردم 
محالت، با استناد به اصل 
دوم و سوم قانون اساسي 
ط��ي اخط��اري اظه��ار 
داشت: گفته مي شود در 
FATF قول هايي داده شده و قرارهايي بسته شده 
است.  در اين اليحه خأل چه بود كه ما نياز به اصالح 
آن داشتيم، حال سؤال اين است كه آيا اين موضوع 

در راستاي وعده هاي داده شده است؟
وي ادامه داد: چرا قبل از 22 ارديبهش��ت ماه لوايح 
مرب��وط به FATF در مجلس بررس��ي ش��ود، چه 

ضرورتي بر اين امر بود. 
الاقل مي گذاش��تيد براي برجام تعيين تكليف شود 
تا براي ما حرف درنياورند. علي الريجاني در پاس��خ 
به تذكر س��ليمي عنوان كرد: ما اخطار مي دهيم كه 
بگوييم فالن م��ورد خالف آيين نامه اس��ت يا خير، 

بنابراين اخطار شما وارد نيست. 
محمد جواد ابطحي نماينده مردم خميني ش��هر 
نيز در س��خناني به عنوان موافق نظر كميس��يون 
حقوقي و قضايي درباره اليحه اصالح قانون مبارزه 
با تأمين مالي تروريسم كه آن را رد كرده بود، اظهار 
داش��ت: اين قانون از نظر حقوقي باي��د به صورت 
اليحه قضايي و از طريق ق��وه قضائيه و رئيس اين 
قوه تقديم مجلس مي شد اما اين اقدام انجام نشده 
و اليحه مذكور خالف قانون در دستور كار مجلس 

گذاشته شده است. 
وي افزود: در اين اليحه رئي��س قوه قضائيه حتي 
حق اظهارنظر هم نخواهد داشت، ما كسي را متهم 
به خيانت نكرده و نمي كنيم اما س��ؤال اين است 
چرا تبصره 2 قان��ون قبلي مبارزه ب��ا تأمين مالي 
تروريسم مصوب سال ۹4 در اليحه مذكور حذف 
شده كه در آن آمده بود سازمان هاي آزادي بخش 
كه عليه اش��غالگران فعاليت مي كنند، تروريست 

محسوب نمي شوند. 
ابطحي ادامه داد: به خوشايند كدام رژيم استكباري 
اين تبصره را حذف كرديد؟ آقايان شما مسئوليد 
و بايد بدانيد با رأي امروزتان تصميمي بزرگ قرار 

است بگيريد. 
در نهايت نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي با 
»كليات اليحه اصالح قان��ون مبارزه با تأمين مالي 
تروريس��م« با 12۹ رأي موافق، 7۳ رأي مخالف و 
هفت رأي ممتنع از مجموع 22۳ نماينده حاضر در 

جلسه موافقت كردند. 
 طبق گزارش خانه ملت، اليحه مذكور براي بررسي 
بيشتر به كميس��يون مربوطه ارجاع شد، بنابراين 
گزارش رفع ايرادات قانون مب��ارزه با تأمين مالي 
تروريس��م درخصوص موضوعات��ي همچون لزوم 
مش��خص كردن دايره ش��مول جرائم تروريستي 
و لزوم تفكيك افراد يا س��ازمان هاي تروريس��تي 
شناخته ش��ده، پيگرد جرائم عليه س��ازمان هاي 
بين المللي فاقد نمايندگي در ايران و فراهم  شدن 
ساز و كار قانوني مناسب جهت توقيف اموال و ابزار 
ارتكاب تأمين مالي تروريس��م و... از جمله داليل 
اصالح قانون مب��ارزه با تأمين مالي تروريس��م به 

شمار مي آيند.

به رغم استدالل های نمايندگان مجلس 

ایران به عضویت در FATF نزدیک شد

 شيخ االسالم: امریكایي ها
  نقشي در آینده فلسطين نمي توانند داشته باشند   
 يك كارشناس مسائل غرب آسيا با تأكيد بر 
اينك�ه فلس�طيني ها ب�ا راهپيماي�ي حق 
بازگشت را زنده كردند، گفت: امريكايي ها 
چه بخواهند و چه نخواهند مبارزات مقاومت 
ادامه خواهد داشت و آنها هيچ نقشي نبايد و 
نمي توانند در آينده فلسطين داشته باشند. 
حسين شيخ االسالم در گفت وگو با ايسنا در 
ارزيابي خود از اقدام امريكا براي انتقال س��فارت از تل آويو به قدس اظهار 
كرد: انتقال س��فارت خالف قطعنامه هاي ش��وراي امني��ت و خالف تمام 
تصميم هايي است كه در مذاكرات فلسطيني ها با صهيونيست ها بوده است، 
البته به نظر مي رس��د امريكا در حال پيش دستي اس��ت تا آن را به عنوان 

مسئله حل شده قلمداد كند.
 وي افزود: در واقع امريكا در تالش است به عنوان تحميل امر واقع اين 
مسئله را به فلسطيني ها تحميل كند اما فلسطيني ها هم بهترين روش 
را براي مقابله با اي��ن توطئه امريكا در پيش گرفتن��د و آن راهپيمايي 

بازگشت است.
 وي با اشاره به س��ه مسئله مهم قدس، حق بازگش��ت و مرزها تأكيد كرد: 
اعتقاد ما اين اس��ت كه اسرائيل بايد نابود ش��ود، آنها مي خواهند با انتقال 
سفارت مسئله را تمام شده تلقي كنند اما فلسطيني ها با روش راهپيمايي 
مقاومت حق بازگشت، مرزها و قدس را زنده مي كنند، اين اقدام روش خوبي 

براي مقابله است و ان شاءهلل نتيجه مي گيرند. 
اين كارشناس مسائل سياسي درباره اينكه آيا راهپيمايي هاي فلسطيني ها 
مي تواند بر اقدامات امريكا و رژيم صهيونيس��تي تأثيرگذار باش��د؟ گفت: 
امريكايي ها در اين منطقه شكس��ت خورده اند و نقش مؤثري نمي توانند 
داشته باشند، در واقع در مسائل س��وريه،  عراق يا لبنان هم جايي ندارند، 
انتخابات لبنان شكست بزرگي براي امريكايي ها،  سعودي و طرفدارانشان 

بوده است. 
اين كارشناس مسائل غرب آسيا درباره اينكه در صورت عملي شدن تصميم 
امريكا چه اتفاقي رخ مي دهد؟ اظهار كرد: مقاومت فلسطيني ها پايدارتر و 
مشخص مي شود امريكايي ها نمي توانند ضامن هيچ مذاكره اي باشند، گرچه 

هيچ نقشي نبايد و نمي توانند در آينده فلسطين داشته باشند. 
.................................................................................................................................

مديركل زندان هاي استان تهران:
مرتضوي  در سالمت به سر مي برد   

 مديركل زندان هاي اس�تان ته�ران ضمن تكذيب خبر س�وءقصد به 
س�عيد مرتضوي، گف�ت ك�ه وي در صحت و س�امت به س�ر مي برد. 
مصطفي محبي در گفت و گو با ايسنا درباره اخبار منتشره مبني بر سوءقصد 
به س��عيد مرتضوي در زندان، اظهار كرد: آقاي مرتضوي در اوين اس��ت و 
در صحت و سالمت به س��ر مي برد. وي افزود: تمامي اخبار منتشره درباره 

وضعيت مرتضوي صحت ندارد. 
براساس اين گزارش، طاهري وكيل مدافع اولياي دم روح االميني اسفندماه 
سال ۹۶ از ارسال حكم دو سال حبس مرتضوي در پرونده كهريزك به شعبه 
دوم اجراي احكام ناحيه 28 دادس��راي كاركنان دولت خبر داد و گفت: از 
اجراي احكام پيگيري كردم و به من گفتند كه حكم جلب مرتضوي براي 
اجراي محكوميت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. 
سرانجام دوم ارديبهش��ت ماه سال ۹7 س��عيد مرتضوي بازداشت و روانه 

زندان شد. 
حجت االس��الم و المس��لمين تقوي فرد رئيس كل دادگس��تري استان 
مازندران نيز دوم ارديبهشت ماه با اعالم خبر دستگيري سعيد مرتضوي در 
يكي از مناطق مازندران گفت كه اين فرد به دليل اجراي حكم محكوميت 

قطعي به دو سال حبس تعزيري دستگير شده است.

    يكي از همكاري هاي ايران با روسيه كه اعام نشد
سعداهلل زارعي كارشناس مسائل منطقه در توئيتر خود درباره 
همكاري هاي ايران با روسيه نوشت: بسياري از آنچه بين ايران 
و روسيه در جريان است، اعالم نمي شود. ايران و روسيه در بر 

هم زدن توطئه انقالب هاي رنگين در منطقه همكاري داشته اند.  
    تصويري كه روحاني از خود در ذهن مردم ساخته است!

علي صدري نيا مجري و مستند س��از تلويزيون در توئيتر خود درباره تصويري كه 
روحاني در اين پنج سال از خود نشان داده است، نوشت: هر وقت روحاني با قاطعيت 
تمام مي گويد: »ما به هيچ وجه درباره قدرت دفاعي و موشكي مذاكره نمي كنيم، 
تنمان مي لرزد« و احساس مي كنيم همين االن يواشكي در حال مذاكره با امريكاست. 

اين تصويري است كه روحاني از خود در اين چند سال اخير ساخته است. 
    خروج امريكا از برجام فرصتي طايي است

عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس در توئيتر خود درباره خروج احتمالي 
امريكا از برجام و عملكرد ايران در قبال اين اقدام نوش��ت: خروج امريكا از 
برجام به نفع ايران است، اگر به وحدت داخلي ايران بينجامد. همت مضاعف 
ما در تكيه بر توانمندي هاي داخلي و بهره گيري از فرصت هاي خارجي براي 
رفع مشكالت اقتصادي را برانگيزد. به توسعه صلح آميز برنامه هسته ای ايران 

بدون الزامات برجام منجر شود. گفتار درماني اروپا مسرورمان نكند. 
................................................................................................................................

    سناريوي كماي برجام
رضا س��راج تحليگر مس��ائل سياس��ي در كانال خود در 
 پيام رسان سروش نوش��ت: آيا ترامپ در 22 ارديبهشت 
)12 م��ي( وعده خود ب��راي خ��روج از برج��ام را عملي 

مي سازد؟
در فضاسازي رسانه اي و گمانه زني هاي ديپلماتيك، گفته مي شود كه ترامپ 
در 12 مي  به زير ميز بازي توافق هسته اي زده و از برجام خارج مي گردد اما 
اين احتمال نيز وجود دارد كه ترامپ تا تير ماه، برجام را به حالت كما برده و 
آن را در لبه پرتگاه خروج نگه  دارد و در عين حال، تمديد تعليق تحريم هاي 

هسته اي را منوط به اصالح برجام يا توافق جديد كند. 
از منظر ترامپ س��ناريوي كماي برجام، از يك س��و فش��ار و امتيازگيري 
طرف هاي اروپايي را متوجه ايران مي س��ازد و از سوي ديگر تداوم وضعيت 
بي تعادلي اقتصادي به همراه اثربخشي تحريم هاي جديد، نارضايتي عمومي 

را به نقطه جوش مي رساند تا تغيير محاسبات در ايران امكانپذير گردد. 
با اين شرايط به نظر مي رسد كدخدا باوران با بي عملي در اقتصاد، در حال پُر 
كردن جدول امريكا در نبرد محاسباتي هستند. شايد آنان حيات سياسي 

خود را در اين مسير جست وجو مي كنند. 
................................................................................................................................
    واكنش محسن رضايي به پيروزي حزب اهلل در انتخابات لبنان

انتخابات پارلماني لبنان براي نخس��تين بار پس از ۹ سال، 
يك شنبه )1۶ ارديبهشت( برگزار شد. 

در اين انتخابات كه حدود ۶00 نامزد براي كس��ب 128 
كرس��ي پارلمان در 15 حوزه انتخابات��ي و 7هزار مركز 
رأي گيري با يكديگ��ر رقابت كردند، حزب اهلل و متحدان��ش با اكثريت آرا 

پيروزي قاطعانه اي كسب كردند.
 در همين رابطه محسن رضايي صفحه شخصي خود در اينستاگرام را به روز كرده 
و نسبت به پيروزي قاطعانه حزب اهلل لبنان در انتخابات واكنش نشان داده است. 
»جمهوري اسالمي، مردم ساالري از طريق انتخابات را تنها راه حل اختالفات و 
چالش هاي منطقه مي داند. پيروزي حزب اهلل در لبنان نشان داد حتي مسيحيان 
اين كشور كه جمعيت قابل توجهي هستند، امنيت داخلي را در مقابل دخالت 
خارجي ارج مي گذارند. اين پيروزي را كه مرهون آگاهي و شجاعت است، به ملت 

لبنان علي الخصوص برادران حزب اهلل تبريك مي گويم.«

   گزارش   

رئي�س دادگاه انق�اب ته�ران از ابع�اد جدي�د حمل�ه 
تروريس�تي ب�ه مجل�س پ�رده برداش�ت و تصري�ح 
ك�رد: تروريس�ت هاي دس�تگير ش�ده در دادگاه انقاب 
ب�ه اته�ام معاون�ت در ج�رم در دادگاه حاضر مي ش�وند. 
 موس��ي غضنفرآبادي در گفت وگو با خانه ملت پس از بازديد 
خود و هيئت همراه از مسير تروريس��تي داعشي هاي مهاجم 
به مجلس ش��وراي اس��المي، گفت: اين بازديد ب��ه اين دليل 
صورت مي گيرد كه در جريان بررسي پرونده حمله تروريستي 
داعشي ها به مجلس، قضات پرونده درخواست داشتند مسير را 
از نزديك مشاهده كنند و به همين دليل امروز به همراه قضات 

پرونده در محل حادثه حاضر شده ايم. 
رئيس دادگاه انقالب تهران، حمله تروريس��تي داعش��ي هاي 
تحت حمايت عربستان و امريكا را بيانگر نكات مهمي از جمله 
اينكه براي داعشي ها هيچ چيز كش��تن مهم نيست، دانست و 
تصريح كرد: اين حمله تروريستي نشان داد كه داعش به هيچ 
كس رحم نمي كند و هر كس كه در مس��ير آن قرار گيرد، آن 

را از بين خواهد برد. وي هدف اصلي حمله تروريس��تي داعش 
را س��اختمان پارلمان عن��وان و اضافه كرد: اين حمله بس��يار 
شتاب زده و جاهالنه انجام شد و در نهايت به هدف خود كه ورود 

به ساختمان اصلي پارلمان بود، نرسيد. 
وي ضمن تقدير و تش��كر از تيم حفاظت مجل��س كه پيش از 
ورود ساير نيروها به صحنه عمليات به خوبي عمل كرد، گفت: 
احتمال مي دهيم با توجه به اينكه تروريست ها همراه خود مواد 
منفجره داشتند، انفجار يا انفجارهاي صورت گرفته در مجلس 
بر اثر تيراندازي هاي نيروهاي انتظامي و امنيتي به تروريست ها 
و اصابت گلوله ها به مواد مفجره باش��د، البته احتمال ديگري 
هم وجود دارد ك��ه آنها خود نارنجك هايش��ان را خود منفجر 

كرده باشند. 
   حاميان داعش در خارج از مرزها سر عقل آمدند

رئيس دادگاه انقالب يادآور شد: داعش تحت حمايت قدرت هاي 
بزرگ در دنيا بوده و اين حمله تروريس��تي باعث شد تمام آن 
كساني كه تبليغ مي كردند چرا ايران در دورتر از مرزهاي خود 

با داعش مبارزه مي كند سرعقل بيايند و بدانند كه اگر فرزندان 
اين ميهن در سوريه و عراق از كشورشان دفاع نمي كردند، امروز 

دچار چه مكافاتي بوديم. 
وي با بيان اينكه خوشبختانه اين غائله با كمترين تلفات جمع 
شد، گفت: اين روزها محاكمه افرادي در دستور كار است كه اين 

تروريست ها را حمايت و كمك كردند، عده اي از آنان نقش عمده 
و مهمي در حادثه تروريستي مجلس داشتند و مابقي افراد نيز 
نقش معاونت در پرونده را ايفا كردند كه پرونده تك تك آنها در 

حال رسيدگي است. 
   تروريس�ت ها از امريكا و عربس�تان تغذيه و هدايت 

شده اند
غضنفرآبادي درباره ابعاد جديد پرونده رس��يدگي به جنايات 
داعش توضيح داد: در بررس��ي هاي ما ثابت شده است كه هيچ 
ترديدي نيس��ت كه عناصر داعشي از عربس��تان و امريكا خط 
گرفتند و آنچه در محاكمات صورت گرفته، نشان داده است كه 

تروريست ها از اين دو كشور تغذيه و هدايت شده اند. 
وي افزود: داعش��ي هاي دس��تگير ش��ده افرادي هس��تند كه 
در گروه هاي تروريس��تي نقش داش��تند و در س��وريه و عراق 
سازماندهي و ساماندهي شده اند و آنها با اين خيال كه مي توانند 
به ايران ضربه بزنند، سعي داشتند ضربه اي در برابر موفقيت هاي 

ارتش سوريه به جمهوري اسالمي ايران وارد كنند.

مجلس

 رئيس دادگاه انقاب تهران تشريح كرد

ابعاد جديد پرونده حمله تروريستي داعش به مجلس

حامد ملك پور   |    تسنيم


