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    اعالم جنگ دولت؟!
علي قلهكي در توئيتي نوش��ته:  عليرض��ا معزي)مدير 
مس��ئول خبرآنالين(، معاون ارتباطات و اطالع رساني 
دفتر روحاني شد. اين حكم براي مدير رسانه اي كه همه 
گونه التهاب آفريني را در كارنامه خود داش��ته، رسماً 

اعالم جنگ تيم رسانه اي دولت به همه! تا انتخابات ۱۴۰۰ است!
........................................................................................................................

    تبعيض تا كجا؟!
سيدعلي پورطباطبايي در توئيتي با انتشار عكس بازيگران زن سينما 
در لباس نامناسب و طي يك مراسم رس��مي، نوشته:  آقاي جمهوري 
اسالمي عزيز! روا نيست پالك ماشين مردم رو براي كشف حجاب 
برداري و بكش��وني به هفت خان پليس و تعهد و پاركينگ و جريمه 
به اسم ارشاد )شامل خودمم شده بدون اينكه بتونم اعتراض كنم( و 
بازيگرا و سلبريتي ها اين طوري بگردن و مقابل دوربين ظاهر بشن. 
........................................................................................................................

    شپش سگي!
 سيدمنصور موسوي در توئيتي نوشته: به اينايي كه ميگن »زائراي اربعين 
مريضي ميارن تو مملكت« بگيد شپش س��گي بيشتر تو مدارس شمال 

تهران شايعه. شايد شما ندونيد چي ميگيد ولي اونا بدجور مي سوزن. 
........................................................................................................................

    تمكين به نظر امام)ره( در مسئله  نخست وزيري 
صفحه اينستاگرام تاريخ ايران و جهان وابسته به دفتر 
حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل خامن��ه اي درباره 
»تمكين به نظر امام در مسئله  نخست وزيري« نوشت:  
آي��ت اهلل خامنه اي، ب��ا توجه به تجربه مش��كالت و 
اختالف نظرها با نخست وزير و برخي اعضاي هيئت دولت در چهار ساله 
اول رياست جمهوري مايل نبودند براي دومين بار در انتخابات رياست 
جمهوري شركت كنند اما پس از آنكه امام خميني آن را تكليف شرعي 
ايشان دانستند، تصميم گرفتند كه در انتخابات چهارمين دوره رياست 
جمهوري نامزد ش��وند و از امام خواس��تند كه در انتخاب نخست وزير 
مختار باش��ند و امام ه��م پذيرفت.  پ��س از انتخاب مج��دد به عنوان 
رئيس جمهور و در آس��تانه  انتخاب نخس��ت وزير آنگاه كه معلوم شد 
آيت اهلل خامنه اي به س��بب عدم رضايت از وضعيت اداره كشور توسط 
نخس��ت وزير درصدد معرفي فرد ديگري براي نخست وزيري هستند 
برخي نظامي ها نزد امام ابراز كردند كه پيشرفت در جبهه هاي جنگ 

منوط به نخست وزيري دوباره مهندس موسوي است.  
امام خميني به جهت مصلحت جنگ اين نظر را پذيرفتند و به آيت اهلل 
خامنه اي حكم كردند كه مهندس موس��وي را به عنوان نخست وزير 
معرفي كنند. آيت اهلل خامنه اي در اطاعت از حك��م امام و به رغم نظر 
مخالف خود، وي را به مجل��س معرفي كردند. در دوره  دوم رياس��ت  
جمهوري آيت اهلل خامنه اي اختالفات رئيس جمهور و نخست وزير ادامه 

يافت و در مواردي مانند معرفي اعضاي كابينه، تشديد هم شد.  

علي شمخاني

 خاورميانه جدید 
بدون امریكا جاي امن تري است

دريابان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در يادداشتي نوشت: 
هيئت حاكمه امريكا متوجه اين موضوع شده است كه اين كشور امروز به 
هر دليلي، لوازم ابرقدرتي را در اختيار ندارد و بازگشت به دوران اوج، امري 

محال و دور از دسترس است. 
۱- سه اظهار نظر صريح از سوي مقامات عالي امريكا طي دو ماه گذشته نشان 
دهنده مكشوف شدن حقايقي است كه پيش از اين ساختار حاكميت در اين 

كشور شجاعت پذيرش و ابراز آن را نداشته است. 
۲- پس از حمله پهپادي انصاراهلل يمن به تاسيسات نفتي آرامكو در عربستان 
سعودي و در واكنش به فشارهاي دربار سعودي براي برخورد با عامالن اين 
حمله، دولتمردان امريكا به صراحت بر عدم اجابت درخواست عربستان تأكيد 

كردند و اعالم شد كه عربستان سعودي مورد حمله قرار گرفته نه امريكا. 
۲- به  دنبال شكست هاي پي درپي سياس��ي و نظامي در منطقه، از هزينه 
۸بيليون دالري حضور نظامي امريكا در منطقه رونمايي گرديد و اعالم شد 
كه حضور امريكا در خاورميانه هيچ حاصلي نداش��ته و اقدامي حماقت بار 

بوده است. 
۳- اخيراً وپس از تجاوز تركيه به ش��مال سوريه و پش��ت كردن امريكا به 
متحدان كرد خود مقام��ات امريكا ضمن اعتراف ب��ه ايجاد جنگي خونبار 
در عراق با ادعاي دروغ وجود تسليحات كشتار جمعي در اين كشور اعالم 
كردند كه ورود به دام خاورميانه بدترين تصميمي است كه تاكنون در تاريخ 

امريكا گرفته شده است. 
۴- به نظر مي رسد هيئت حاكمه امريكا بر اس��اس تجربيات عيني به اين 
جمع بندي رسيده است كه معادله قدرت و هندسه سياسي جهان، به ويژه 
در قلب آن يعني خاورميانه تغيير كرده و اياالت متحده امريكا برخالف تمام 
تبليغات پرحجم خود، ديگر نمي تواند ادعاي سروري مطلق بر امورات نظام 

بين الملل را داشته باشد.
۵- امريكا به اين واقعيت پي  برده كه تنها دو راه پيش رو دارد؛ يا بايد با تحمل 
هزينه هاي فراوان، تنها به داشتن صورتكي توخالي از يك ابرقدرت جهاني 
دلخوش كند يا با رويكردي واقع گرايانه، حقيقت حال حاضر جهان را بپذيرد 

و خود را از زير بار هزينه هاي هنگفت اين نمايش لو رفته، رهايي بخشد. 
۶- به عبارت بهتر، هيئت حاكمه امريكا متوجه اين موضوع شده است كه 
اين كشور امروز به هر دليلي، لوازم ابرقدرتي را در اختيار ندارد و بازگشت 
به دوران اوج، امري محال و دور از دسترس است، چه، ناتواني او در اجراي 
پروژه هاي راهبردي »تجزيه خاورميانه«، »معامله قرن«، »تغيير رژيم در 
ايران«، »ژاندارمي عربستان در منطقه«، »جنگ يمن«، »صلح افغانستان«، 

»بحران سوريه« و... بر همگان اثبات شده است. 
۷- بيان اعترافات تلخ اما عبرت آموز از سوي هيئت حاكمه امريكا، موجب 
شده كه بسياري از كشورهاي حوزه غرب آسيا، حتي آن گروهي كه سال ها 
زمينه ساز و ميزبان حضور امريكا در منطقه بوده اند به اين واقعيت اعتراف 

كنند كه »خاورميانه بدون امريكا جاي امن تري است.«

وزير اطالعات خبر داد
 كشف۲ مورد عمليات بمب گذاري

در مسير زائران اربعين در خوزستان
طي روزهاي اخير دو مورد بمب گذاري در مسير تردد كاروان هاي 
زائران اربعين حسيني در خوزستان قبل از عملياتي شدن كشف شد. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم علوي وزير اطالعات روز گذشته در جريان 
بازديد از پايانه مرزي چذابه در جمع خبرنگاران افزود: همچنين سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در اين ارتباط ۵۰قبضه سالح را از افرادي كه قصد 
عمليات خرابكارانه داشتند، كشف و ضبط كردند. وي گفت: با هوشياري 
سربازان گمنام امام زمان)عج( و نيروهاي انتظامي، سپاه، بسيج، ارتش 
و دستگاه قضا توان هر گونه عمليات تروريس��تي از معاندان و دشمنان 
قسم خورده نظام سلب ش��ده اس��ت. وزير اطالعات در ادامه خدمت به 
زائران اباعبداهلل)ع( را افتخاري ماندگار براي همه خدمتگزاران دانست و 
گفت: همه دستگاه ها و نهادها براي امنيت زائران اربعين حسيني هر چه 
در توان داشتند پاي كار آوردند و منتي هم بر آنها نداريم. وي خدمتگزاري 
به زائران اربعين حسيني را توفيقي الهي خواند و افزود: همه ما شكرگزار 

نعمت خدمتگزاري به زائران امام حسين)ع( هستيم.

در طول تمام مذاكرات هس�ته اي در سال هاي 
2013 تا 2015 كه در نهايت به انعقاد توافق وين 
انجاميد، يكي از مهم ترين اهداف امريكايي ها 
كش�اندن ايران به مذاك�رات منطق�ه اي بود، 
حت�ي برخ�ي از مقامات غرب�ي به اي�ن نكته 
اش�اره مي كردند كه مي توان از برخي مسائل 
مربوط به پرونده هس�ته اي به سرعت گذشت 
و به مذاكره بر سر مس�ائل منطقه اي رسيد، با 
اين حال و به رغ�م تمام اين تالش ه�ا ورود به 
گفت و گوهای منطقه ای با مخالفت جدي مقام 
معظم رهبري روبه رو شد و حتي بحث عضويت 
ايران در ائتالف ضدداعش مطرح شد كه باز هم 
با مخالفت نظام جمهوري اسالمي ايران روبه رو 
شد. پس از خروج امريكا از برجام يكي از شروط 
امريكا براي مذاكره مجدد ب�ا ايران بحث هاي 
منطقه اي و ب�ه خصوص سرنوش�ت گروه هاي 
مقاومت به عنوان يكي از ش�روط جدي مطرح 
شد. حاال س�ؤال اين اس�ت كه چرا مذاكره بر 
س�ر منطقه اهميت�ي اين چنين يافته اس�ت؟
در طول سال هاي گذش��ته با پيشرفت هاي ايران 
در زمينه هاي مختلف و قدرت گرفتن در منطقه و 
نقش كليدي ايران در حل بحران هاي خاورميانه، 
بسياري از كارشناسان امريكايي به اين باور رسيدند 
كه ايران به قدرتي بي رقيب در منطقه خاورميانه 
بدل شده است و به اين نكته اذعان كردند كه ايران 

نقشي حياتي در منطقه ايفا مي كند. 
ايران در كنار چين و روسيه يك اتحاد اوراسيايي 
را شكل مي دهند كه در اين ميان ايران اگرچه به 
اندازه چين و روس��يه قدرتمند نيست اما در روند 
انسجام اوراسيايي كه ش��امل يك اتحاد سه گانه 
محوري متشكل از روسيه، چين و ايران مي شود، 
حائز اهميت اس��ت. همچنين اي��ران يك محور 
ژئواستراتژيك سنگين است، يعني تمام بازيگران 
ژئوپلتيك بايد سياست ها، رفتارها و استراتژي هاي 
خود را بر اساس رفتار ايران تنظيم سازند. به عبارت 
ديگر، رفتار ايران تعيين كننده و تغييردهنده بازي 

جهاني مي باشد. 
ايران يك قدرت منطقه اي است كه مي تواند امريكا، 
روسيه و چين را براي هژموني در آسياي مركزي، 
قفقاز و خاورميانه به چالش بكشد. همچنين ايران 
در خاورميانه تهديد واقع��ي براي كنترل و منافع 
امريكا و همچنين همپيمان اصلي اش اس��رائيل 

محسوب مي گردد. 
برند كوبيگ استراتژي بزرگ امريكا را اصل و اساس 
سياست امريكا در برابر ايران مي داند. اين استراتژي 
با توجه به اسنادي مانند اس��تراتژي امنيت ملي 
)م��ارس ۲۰۰۶(، گزارش چهار س��االنه بررس��ي 
دفاعي )فوريه ۲۰۰۶( و استراتژي نظامي ملي براي 
مبارزه با تسليحات كشتار جمعي )فوريه ۲۰۰۶( در 
مورد ايران اجرا مي شود.  استراتژي بزرگ امريكا به 
دنبال تثبيت و تضمين موقعيت امريكا به عنوان 
بزرگ ترين و برتري��ن قدرت جهاني اس��ت و هر 
كشوري كه در مقابل قدرت امريكا به دنبال توسعه 
و گسترش باشد دشمن امريكا تلقي مي شود و بايد 
سركوب ش��ود. ايران نيز در همين راستا دشمن 

امريكا محسوب مي شود كه به دنبال افزايش و نفوذ 
قدرت خود در منطقه خاورميانه است و امريكا بايد 

از اين قدرت يابي ايران جلوگيري كند. 
   امريكايي ها چگونه به جايگاه برتر ايران 

پي بردند
افزايش قدرت ايران در منطقه خاورميانه و تهديد 
شمردن اين هژموني براي امريكا مبحثي است كه در 
مطالعه مؤسسه بروكينگز و شوراي روابط خارجي 
به نام »احياي موازنه استراتژي خاورميانه اي براي 
رئيس جمهور آينده« به آن پرداخته شده است. در 
اين مطالعه ايران به عنوان كش��وري كه به دنبال 
قدرت طلبي در منطقه است معرفي شده كه بايد از 

قدرت گرفتن آن جلوگيري شود. 
در اين زمان كه امريكا ب��ا ايراني قدرتمند مواجه 
بود بحث بر سر مذاكره با ايران قوت گرفت. گروه 
تحقيقات عراق به سرپرس��تي جيم��ز بيكر وزير 
خارجه س��ابق و لي هميلتون عضو كنگره امريكا 
موافقت خ��ود از مذاكرات با ايران را در دس��امبر 
۲۰۰۶ اعالم ك��رده بودند اما با گذش��ت زمان به 
تعداد موافقان مذاكره با ايران در امريكا نيز اضافه 
مي شد. هنري كيسينجر وزير خارجه سابق امريكا 
در مارس ۲۰۰۸ در مصاحبه اي با اخبار بلومبرگ 
گفت: فكر مي كنم بايد آماده باشيم تا درباره ايران 

مذاكره كنيم. 
در ۱۵سپتامبر ۲۰۰۸ در يك انجمن برجسته در 
دانشگاه جورج واش��نگتن پنج وزير امورخارجه 

س��ابق امريكا كالين پاول، مادلين آلبرايت، وارن 
كريستوفر، جيمز بيكر و هنري كيسينجر موافقت 
خود را از مذاكرات مس��تقيم با ايران درخصوص 

برنامه هسته اي ايران اعالم كردند. 
زبيگنيو برژينس��كي در مصاحبه با مجله آلماني 
اشترن گفت: »درباره ايران و برنامه هسته اي نيز 
ما به رويكرد واقع گرايانه، منعطف تر و منطقي تر 
نيازمنديم. ما باي��د مذاكره كنيم، ممكن اس��ت 
كه حتي بدون پيش شرط مذاكره كنيم. رويكرد 
موفقيت آميز براي ايران بايد با منافع امنيتي تهران 

و واشنگتن منطبق باشد.« 
كوش��نر چند ماه قبل از انتخابات ۱۳۸۸ رياست 
جمهوري ايران در مصاحبه با شبكه CNN گفت: 
»گمان مي كنم ايران كش��وري بزرگ با تاريخي 
بزرگ اس��ت. اگر امروز بخواهيم از افغانس��تان، 
خاورميانه، عراق يا س��وريه صحبت كنيم بايد با 
ايران صحبت كنيم، پس واقع گرا باش��يم و با اين 

اشخاص صحبت كنيم.« 
مركز مطالعات بين المللي دانشگاه MIT نيز در 
بخشي از گزارش جوالي ۲۰۰9 با عنوان »رويكرد 
جديد در قبال ايران« به موقعيت منطقه اي ايران 
اش��اره كرده و از ايران به عن��وان بازيگر قوي در 
منطقه ياد كرده است. در اين گزارش آمده است، 
ايران امروز نسبت به هر زمان ديگر از زمان انقالب 
اسالمي در ۳۰سال گذش��ته بازيگر قوي تري در 
منطقه است. اين كش��ور در جهان اسالم تا اندازه 

زيادي به عنوان رهبر ش��ناخته مي ش��ود. ايران 
به رغم سياس��ت هاي امريكا عليه اين كش��ور در 
زمينه تحري��م، تهديد نظامي و انزواي سياس��ي، 
جنگ هشت ساله با عراق، آش��وب در افغانستان 
)كه ۲ميليون پناهنده را راهي اين كش��ور كرد(، 
فروپاشي ش��وروي و ناآرامي در شوروي سابق در 
نزديكي مرزهايش و اقدامات نادرست اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي به اين جايگاه دس��ت يافته 
است. به رغم پيش بيني هاي مكرر درباره فروپاشي 
فوري، اين كشور قدرتمند، نسبتاً دموكراتيك و از 

نگاه مردمش، مشروع به نظر مي رسد. 
كارشناسان راهبردي امريكا در همان زمان هم به 
اين نتيجه رسيده بودند كه قدرت راهبردي ايران 
به طرز شگفت انگيزي در حال افزايش است و عماًل 

موازنه قدرت در منطقه را تغيير خواهد داد. 
   اعتراف مقامات امريكايي به قدرت ايران

هيالري كلينتون نيز در خاطرات خود مي نويسد: 
»اوايل س��ال ۲۰۰9، به نظر مي رس��يد ايران در 
حال پيشرفت در خاورميانه است. قدرت و اعتبار 
امريكا در منطقه به س��طح پاييني رس��يده بود. 
حزب اهلل س��ال ۲۰۰۶ اس��رائيل را به بن بس��ت 
خونيني در لبن��ان گرفتار ك��رد و حماس حتي 
پس از حمله دو هفته اي اسرائيل در ژانويه سال 
۲۰۰9 هنوز محكم و پايدار، كنت��رل نوار غزه را 
به دست داش��ت. پادشاهان س��ني خليج فارس 
با ترس تماش��ا مي كردند كه ايران چگونه ارتش 

خود را مي س��ازد، نفوذ خود را گسترش مي دهد 
و تهديد مي كند كه بر تنگه استراتژيك و حياتي 
هرمز مسلط شود. در داخل ايران، چنگال آهني 
رژيم بالمنازع بود و از صادرات پررونق نفت لذت 
مي بردند. احمدي نژاد طاووسي جنگجو بود كه در 
صحنه نمايش بين المللي قدم مي زد. من و اوباما 
در مواجهه با اين وضعيت دش��وار مصمم بوديم 
هم از تعامل و هم از فش��ار اس��تفاده كنيم. يكي 
از اولين حركات اوباما، ارس��ال دو نامه خصوصي 
به آيت اهلل خامن��ه اي و ارائه ي��ك پنجره جديد 

ديپلماتيك بود.« 
نامه اوباما به رهبري يكي از مهم ترين نشانه هايي 
بود كه نش��ان مي داد امريكا به ق��درت ايران در 
منطقه واقف اس��ت. نامه ۱۲ژوئن و دوم سپتامبر 
۲۰۰9 اوباما به آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب در 
خصوص برقراري رابطه بهتر و همكاري با يكديگر 
براي حل مس��ائل منطقه عنوان ش��ده است. در 
خصوص محت��واي نامه اوباما، س��عيد جليلي در 
اجالس جامعه مدرسين در اس��فند ۱۳۸9 بيان 
كرد كه تنها دو روز مانده به انتخابات اوباما نامه اي 
به رهبر انقالب مي نويس��د و به صراحت اعتراف 
مي كند كه بدون جمهوري اسالمي مسائل منطقه 
و بين المل��ل حل نخواهد ش��د. در خصوص نفوذ 
منطقه اي ايران جو بايدن نيز در هشتم مي ۲۰۱۲ 
گفته: »واقعيت اين بود ك��ه نفوذ ايران در منطقه 
طي شش سال گذشته نه تنها كم نشده بود بلكه 
رش��د هم كرده بود. رهبري امريكا زير سؤال بود، 
نه دشمنان از ما مي ترس��يدند و نه دوستان به ما 

احترام مي گذاشتند.«
   راه دور زدن تحريم ه�ا از مس�ير تبديل 

شدن به قدرت منطقه اي مي گذرد
با در نظر گرفتن تمام موارد فوق مي توان گفت كه 
در ش��رايط فعلي قدرت منطقه اي ايران اهميتي 
بيشتر از پرونده هسته اي ايران يافته و تمام تالش 
امريكايي ه��ا بر مهار اين مس��ئله متمركز ش��ده 

است. 
با اين حال واقعيت اين است كه برخالف پرونده 
هس��ته اي نه تنها هيچ قطعنام��ه بين المللي در 
خصوص محكوميت ايران صادر نشده بلكه تمام 
تالش هاي ايران با تكيه بر اجازه قانوني كشورهاي 
همپيمان همچون عراق و سوريه انجام مي شود. 
تنها راه مقابله كه امريكايي ها به صورت مقطعي 
تالش مي كنند با آن به مقابله با افزايش قدرت نرم 
ايران بپردازند، افزاي��ش نظاميان خود در منطقه 
است كه به جايي نرسيده است، البته روشن است 
كه ايران هيچ گاه در مقابل فشارهاي اين چنيني 
كوتاه نخواهد آمد و هيچ گونه مذاكره اي را با قدرت 
فرامنطقه اي قبول نخواهد ك��رد اما در چارچوب 
روابط برادرانه با كش��ورهاي منطق��ه در اين باره 

تعامل خواهد كرد. 
نكته مهم اين است كه اين روابط منطقه اي بهترين 
راه براي مقابله با تحريم هاي يكجانبه هس��ته اي 
بدون ني��از به واگذاري امتيازات بيش��تر اس��ت. 
همان گونه كه در مورد خاص امارات متحده عربي 

اتفاق افتاد.

راز تمركز امریكا و غرب بر نفوذ منطقه ای ایران
در شرايط فعلي قدرت منطقه اي ايران اهميتي بيشتر از پرونده هسته اي ايران يافته و تمام تالش امريكايي ها بر مهار اين مسئله متمركز شده است

عض�و مجمع تش�خيص مصلحت نظام با اش�اره ب�ه اينكه 
مجمع رس�يدگي به پالرم�و را متوقف كرد ت�ا تحريم هاي 
امريكا برداشته ش�ود، گفت: يك س�ال از ارجاع اليحه به 
مجلس مي گذرد و تحريم ها برداش�ته نش�د، بنابراين اين 
اليحه بر اساس نظر شوراي نگهبان رد شده تلقي مي شود. 
حجت االس��الم غالمرضا مصباحي مقدم در گفت  وگو با فارس 
درباره آخرين وضعيت اليحه الحاق دولت جمهوري اس��المي 
ايران به كنوانسيون س��ازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم 
س��ازمان يافته فراملي )پالرمو( كه از ۱9مهر س��ال گذش��ته 
بعد از اصرار مجلس ب��ر نظر خود و عدم رس��يدگي به ايرادات 
شوراي نگهبان به اين مجمع ارجاع شده بود، گفت: سقف زمان 
رس��يدگي به اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام يك 
سال بود كه هم اكنون سقف زماني آن گذشته و مجمع تشخيص 

مصلحت نظام اظهارنظري نكرده است. 
وي تأكيد كرد: با گذشت زمان مورد نظر كه در آيين نامه مجمع 

به صراحت آمده، مجمع تشخيص مصلحت نظام ديگر نمي تواند 
درباره اين اليحه پالرمو، نظري داشته باشد و در واقع رسيدگي 

به آن در مجمع متوقف شده است. 
اين عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام درباره حكم قانوني 

مواردي كه نظر شورا بر رد آن بوده و با اصرار مجلس به مجمع 
آمده و مجمع بررسي نكرده است، گفت: چون مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام در خص��وص پالرمو اظهار نكرده اس��ت، آنچه 
رئيس مجلس به استناد اصرار مجلس به مجمع ارجاع مي كند، 
معنايش اين است كه اصالحات موردنظر شوراي نگهبان توسط 
مجلس صورت نگرفته اس��ت و به مجمع ارجاع مي ش��ود. اگر 
مجمع در اين خصوص رسيدگي نكرده باشد و يك سال بگذرد، 
مبنا نظر شوراي نگهبان است، يعني آن اليحه يا طرح رد شده 

تلقي مي شود. 
مصباحي مقدم با اشاره به اين موضوع كه شوراي نگهبان مجدداً 
نمي تواند در بحث پالرمو ورود كند،  گفت: شوراي نگهبان پيش 
از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توانست به طرح 
پالرمو ورود كند اما حاال ديگر نظر نهايي همان نظري است كه 
آخرين بار شورا اعالم كرده بود، بنابراين پالرمو از دور خارج شد. 
وي با اش��اره به اليحه پالرمو گفت: اليحه پالرمو الحاق به يك 

كنوانسيوني را موجب مي ش��د كه FATF به دنبال آن بود و 
الحاق به اين كنوانسيون سبب مي شد تا جمهوري اسالمي ايران 
در تمام معامالت بين المللي كه انجام مي دهد به طور ش��فاف 
مبدأ و مقصد براي FATF مش��خص باش��د، يعني به عبارت 
ديگر ام��كان دو رزدن تحريم ها با قبول الحاق به كنوانس��يون 

پالرمو ممكن نبود. 
مصباحي مقدم اظهار داشت: ما در شرايط تحريم امريكا ناگزيريم 
كه تحريم هاي دشمن را دور بزنيم و چون تحريم هاي امريكا را 
دور مي زنيم، شفاف كردن معامالت براي ناظران FATF كه 
االن در رأس آن نماينده امريكا ست، ما نبايد چنين فرصتي را 
براي دش��منان فراهم كنيم. وي درباره دليل توقف پالرمو در 
مجمع تشخيص مصلحت گفت: از اين جهت مجمع تشخيص 
مصلحت رس��يدگي به اين اليحه را متوقف كرد تا تحريم هاي 
امريكا برداشته ش��ود و چون تحريم هاي امريكا برداشته نشده 

اين اليحه همچنان مسكوت باقي مانده است.

مصباحيمقدم:پالرموردشدهتلقيميشود
مجمع و مجلس ديگر امكان ورود به پالرمو را ندارند

خبر

مهدی  پورصفا
   گزارش

   چهره ها
انتقاد يك نماينده از اقدام ديوان محاسبات 

نجوميرارهاكردهاندفوقالعادهايثارگريراحذفميكنند!
عضو كميسيون امور داخلي مجلس با انتقاد از اقدام ديوان 
محاسبات در قطع فوق العاده هاي ايثارگري تأكيد كرد: بايد 
از ريخت و پاش ه�ا، پرداخت حقوق هاي نجوم�ي و خارج از 
شمول جلوگيري شود نه پرداخت فوق العاده هاي ايثارگري. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، حس��ن كامران دستجردي در 
نشست علني ديروز مجلس در نطق ميان دستور ابتدا از دولت و 
ملت عراق براي خدمات رساني مطلوب به زوار ايراني و غيرايراني 
تشكر كرد و در تذكري به ستاد عتبات و دست اندركاران آن، گفت: 
چرا مسئوالن مذكور زماني كه دولت عراق اعالم كرد ويزا مجاني 
است برنامه ريزي مناسبي را براي جابه جايي، حمل و نقل و اسكان 
مردم در دستور كار قرار ندادند. وي در تذكري به مجلس، افزود: 
سياس��ت هاي كلي نظام قانونگذاري، توسط مقام معظم رهبري 

ابالغ شد و از سويي نظراتي نيز راجع 
به الگوي ايراني- اسالمي پيش بيني 
شد كه كميس��يون ش��وراها آن را 
جمع بندي كرد اما متأسفانه هنوز 
به سرانجام نرسيده كه در اين رابطه 
نياز است در زمان مناسب پيگيري 
ابالغيه ها در دستور كار قرار گيرد. 
عضو كميسيون امور داخلي و ش��وراهاي مجلس از اقدام ديوان 
محاسبات در قطع فوق العاده هاي ايثارگري انتقاد كرد و گفت: در 
اين رابطه خالف ماده های ۸۸ و ۶۱ قانون برنامه عمل شده، شما 
جلوي ريخت و پاش ها را بگيريد چرا زورتان به فرزندان شهيدان 

رسيده در اين رابطه نياز است دست از اين اقدامات برداريد.

در بيانيه اي كه از سوی اميرآبادي  قرائت شد

مجلسحملهتركيهبهسوريهرامحكومكرد
حمل�ه  بياني�ه اي  ص�دور  ب�ا  مجل�س  نماين�دگان 
نظام�ي تركي�ه ب�ه خ�اك س�وريه و كش�تار م�ردم 
كردن�د.  محك�وم  را  كش�ور  اي�ن  ك�رد  بي دف�اع 
به گزارش ايرنا در ادامه جلس��ه علني ديروز مجلس شوراي 
اسالمي، احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيسه مجلس 
بيانيه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در محكوميت حمله 

نظامي تركيه به كردهاي سوريه را قرائت كرد. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: امروز فري��اد مظلوميت كردهاي 
س��وريه بر اثر تجاوز دولت تركيه بلند اس��ت. در دنيايي كه 
حاكمان آن دم از ب��رادري، عدالت و حمايت از مظلوم س��ر 
مي دهند، سكوت ننگين س��ازمان هاي بين المللي در تاريخ 
مثل هميش��ه ثبت خواهد شد. س��كوت سياسي دولت هاي 

مدعي حقوق بشر و سازمان ملل 
در تاري��خ خواهد ماند. رياس��ت 
محترم مجلس شوراي اسالمي در 
اعتراض به حمله نظامي تركيه به 
مردم بي دفاع سوريه سفر خود به 
تركيه را لغو مي نمايد و اين قابل 

تقدير و تشكر است. 
در ادامه اين بيانيه آمده است: ما نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي بر خود الزم مي دانيم كه از مظلومان كرد سوريه دفاع 
و حمايت كرده و انتظار داريم كه دولت جمهوري اس��المي 
ايران كه حامي مظلومان است، از طرق مختلف حمايت خود 

را از مظلومان كرد سوريه اعالم كند.


