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مذاکرات وین در شرایطی از امروز دو  شنبه هشتم آذرماه در وین از 
سر گرفته می ش��ود که تنها برگ برنده تروئیکای اروپایی اصرار بر 
ادامه مذاکرات وین با دولت دوازدهم ایران اس��ت. از شروع برجام 
در س��ال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به گفته امریکایی ها، غرب مانع از انتفاع 
جمهوری اس��المی در عرصه اقتصاد بین المللی ش��ده و عالوه بر 
تحمیل بیش از ۱۵۰۰ تحریم جدی��د و ممانعت از فعالیت روان و 
آزاد اقتصادی ایران، بالغ بر ۲۰۰ میلی��ارد دالر به منافع ایران هم 

خسارت وارد شده است.
 به دنبال از سرگیری مذاکرات در وین در اواخر عمر دولت روحانی 
تیم مذاکره کننده ایران برای ثبت پی��روزی به نام دولت دوازدهم  
)برخالف سیاست های ابالغی نظام(  به امید گشایش و امتیازگیری، 
با اتخاذ روش تساهل و تسامح و قبول برخی از پیشنهادات موذیانه 
طرف غربی در همه حوزه   ها به صورت نصفه و نیمه مذاکرات را پی 
گرفت و اینک تنها ب��رگ برنده تروئیکای اروپای��ی اصرار بر ادامه 
مذاکرات تی��م قبلی ایران و ت��الش برای بازگش��ت امریکا به میز 

مذاکرات است. 
در شش دور مذاکراتی که در پایان دولت دوازدهم در وین برگزار 
شد، هیئت ایرانی در پی گرفتن کمترین امتیازات حتی به قیمت 
چشم پوش��ی از مطالبات صریح نظام بوده و به بحث خسارت های 
وارده بعد از خروج امریکا از برجام نیز اش��اره ای نکرده که این در 
حقیقت یکی از نقاط ضعف مذاکرات بوده است. در مقابل جمهوری 
اسالمی ایران دست برتر و برگ های برنده متعددی را در مذاکرات 
در اختیار داشته و رس��ماً دیدگاه های خود را برای حضور پای میز 

مذاکره اعالم کرده است:
۱- جمهوری اسالمی ایران به دور از جنجال آفرینی رسانه ای غرب، 
بر اس��اس حفاظت از منافع خود و بدون توجه به مذاکرات دولت 

قبل، حاضر به مذاکره خواهد بود. 
۲- ایران هر گونه مذاکره جدید درباره موضوع هس��ته ای را کاماًل 
بی معنا و وقت کشی طرف غربی دانسته و موضوع مذاکرات، انجام 
تعهدات بر زمین مانده غرب )به گونه ای که حتی یک کلمه حتی 

یک ویرگول برجام هم تغییر نکند( خواهد بود. 
۳- بازگش��ت امریکا به برجام مش��روط به انجام تمامی تعهدات 

برجامی آنان درباره ایران به صورت یک جا و یک باره خواهد بود. 
۴- ایران با جدیت تمام پای میز مذاکره حاضر ش��ده و بر اس��اس 
سیاست های نظام جمهوری اسالمی در پی مذاکرات »مستدل«، 
»منطقی«، »متین « و »اثربخش و فوری«بوده و مذاکرات طوالنی 

مدت را به هیچ وجه قبول نداشته و بر نمی تابد. 
۵- مطالبات ایران از غ��رب در چارچوب برجام مش��تمل بر »لغو 
تحریم های وضع شده به صورت کامل و یک جا«، »تأمین خسارات 
وارده به ایران حاصل از شش سال بدعهدی غرب در انجام تعهدات 
خود«، »ارائه تضامین معتبر، کافی و غیرقابل خدش��ه بین المللی 
درباره عدم ام��کان اعمال تحریم مجدد«، »ایجاد امکان راس��تی 
آزمایی« برگ های برن��ده و خطوط قرمز ایران برای بازگش��ت به 

تعهدات خود در برجام خواهد بود. 
دس��ت غرب در مذاکرات پیش رو به کلی خالی بوده و تقریباً هیچ 
گزینه ای روی میز ندارد. غربی   ها خوب می دانند که نه تنها گزینه 
نظامی سال هاست که از روی میز برداشته شده بلکه قرائن و شواهد 
متعدد نش��ان می دهد که حنای گزینه تحریم ه��م در حال رنگ 
باختن است و به تدریج از روی میز برداشته خواهد شد و دیگر افکار 
عمومی جهان جنجال رسانه ای غرب درباره اتهامات هسته ای وارده 
به ایران را باور ندارد و دست غرب در دیپلماسی عمومی نیز در حال 
تهی شدن است. تردیدی نیست که غرب بر اساس خوی استعماری 
و اس��تکباری برای تغییر میدان بازی به نفع خ��ود و امتیاز گیری 
بیش��تر از ایران تالش خواهد کرد. در ش��رایط موجود، تنها برگ 
برنده غرب، تالش برای پاش��یدن بذر ناامیدی و بی اعتمادی و به 
میدان مخالف��ت آوردن مردم با دولت و نظام اس��ت. غرب قویاً به 
تشدید فش��ار به جمهوری اس��المی و تغییر میدان بازی از  طریق 
رویارویی مردم ایران با دولت و نظام دل  بسته است و قرائن زیادی 
وجود دارد که غرب از طریق شبکه نفوذی برای سوار شدن بر موج 
اعتراضات و مطالبات مردم در مواردی مثل اعتراضات مربوط به آب 
در زاینده رود، اعتراضات مخالفت با واکسن و اعتراض فرهنگیان 

برنامه ریزی کرده اند. 
از سوی دیگر غرب هم زمان با موج سواری بر مدار مطالبات مردم 
ایران با استفاده از شبکه نفوذی و تمام ظرفیت های رسانه ای در پی 
تکثیر امواج شایعات ناامیدکننده به وبژه در دنیای مجازی از یک سو 
و تالش برای افزایش قیمت ارز و طال و کاال  ها و مایحتاج ضروری 
مردم از سوی دیگر است. در کنار این دو برنامه، تروئیکای اروپایی 
با بهره گیری از ظرفیت امپراتوری رسانه ای خود و تکیه به ظرفیت 
رسانه های همسوی داخلی ایران در پی جابه جایی غالب و مغلوب و 

بزرگنمایی قدرت غرب و ارعاب مسئوالن ایران است. 
ما معتقدیم همان گونه که هزینه ایستادگی و مقاومت به مراتب از 
هزینه سازش با غرب کمتر است بی شک صیانت از منافع جمهوری 
اسالمی و دستیابی به حقوق تضییع شده ایران و رفع تحریم های 
ظالمانه غرب مستلزم ایستادگی و مذاکره »مستدل«، »منطقی«، 
»متین « و »اثربخش و فوری« و به دور از فش��ار و ارعاب تصنعی 
غرب است و ملت شریف ایران نیز با تمام وجود از تیم مذاکره کننده 

حمایت می کند.

سیدعبداهلل متولیان

امروز در کشور 3 مشکل اساسی آب، جمعیت و اختالف طبقاتی داریم
 ریشه این مشکالت در ناترازی است و این ناترازی زاییده تصمیمات ما است  

قالیباف:مشکالتسهگانهکشور
ازناترازیتصمیماتمسئوالناست

نمایندگان مجلس در خانه ملت، عصر دیروز و 
در آس�تانه روز مجلس ، میزبان رئیس و برخی 
اعضای شورای عالی قضایی بودند، نشستی که 
اگر نگوییم بی سابقه، کم سابقه بود. آنگونه که 
از مواضع و سخنان طرح ش�ده در این نشست 
مش�ترک پیداس�ت، هم افزایی و همکاری دو 
قوه برای کاستن از مشکالت اقتصادی و موانع 
پیش روی مردم و همچنین مقابله با تحریم های 
ظالمانه دش�منان محور این نشست بود، اما در 
خ�الل این هم اندیش�ی حجت االس�الم اژه ای 
به مسئله ای اش�اره کرد که مطالبه نمایندگان 
مجلس درب�اره برخورد ق�وه قضائی�ه با ترک 
فعل  هایی اس�ت ک�ه در گذش�ته انجام ش�ده 
اس�ت. اژه ای در این زمینه با بیان این نکته که 
بعضی مس�ائلی که گفته می ش�ود، مجلس هم 
می گوید و درست هم هس�ت، ترک فعل است، 
تصریح کرد: »هر ترک فعلی  االن   جرم نیست. «
نوب�ت که ب�ه رئیس مجلس ش�ورای اس�المی 
رسید، س�ه مش�کل را برای کش�ور برشمرد و 
ریشه این سه مش�کل را در ناترازی تصمیمات 
مسئوالن دانس�ت. قالیباف این سه مشکل را 
اقتصادی، آب و جمعیت معرف�ی و تاکید کرد: 
نیازمندیم در سطوح عالی هر س�ه قوه به فهم 
مشترکی در اولویت ها برای حل مسائل برسیم. 
محسنی اژه ای در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه 
مجلس به تعبیر ش��هید مدرس و امامین انقالب، 
مرکز ثقل مملکت، خانه ملت و عصاره ملت است، 
اظهار داش��ت: امام)ره( فرمودند اگر در رأس قوای 
سه گانه افراد شایسته ای به مانند شهید مدرس قرار 
بگیرند همه امور اصالح می شود. مجلس می تواند 
منشأ اصالح امور باشد، مجلس می تواند ریل گذاری 
صحیح کند؛ مجلس اول و وسط و آخر است چرا که 
قانون وضع می کند، نظارت می کند و قدرت سؤال 

و استیضاح دارد. 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مجلس می تواند 
منش��أ قدرت نظام و عام��ل ایس��تادگی در برابر 
بیگانگان باشد، اظهار کرد: مجلس به سایر قوا برای 
ایستادگی در مقابل فشار بیگانگان کمک می کند 
و این امر را در دوره های مختلف ثابت کرده است. 
این موضوع از زمان ش��هید مدرس تا امروز برقرار 
بوده و کاری که شهید مدرس در زمان خود انجام 

داد بی نظیر بود. 
   مجلس با قانون اقدام راهبردی 

تولید قدرت کرد
محس��نی اژه ای به قانون اق��دام راهبردی مجلس 
یازدهم برای مقابله با تحریم  ها اشاره کرد و گفت: 
مجل��س یازدهم به کم��ک دولت آم��د در مقابل 
زیاده خواهان و ش��یطان بزرگ که می خواس��تند 
ملت ایران را بیشتر تحت فش��ار قرار دهند قانونی 
وضع کرد که مس��یر را تغییر داد و تولید قدرت و 

اقتدار کرد؛ این جایگاه مجلس است. زیاده خواهان 
و شیطان بزرگ باز به دنبال آن بودند تا به نحوی از 
انحا، فشارهای خود بر مردم ایران را افزایش دهند 
که مجلس یازدهم به کمک دولت آمد و یک قانون 
مهم هسته ای را به تصویب رساند و تولید قدرت کرد 
و قدرت آفرید. رئیس ق��وه قضائیه ادامه داد: امروز 
دولت سیزدهم نیز با تمام قوا در حال رسیدگی به 
مسائل کشور است و رئیس جمهور و اعضای کابینه 
هم با خیرخواهی و دلسوزی در جهت ارتقای نظام 

و رفع مشکالت کشور گام برمی دارند. 
  می توانیم با کمک مردم

 تحریم  ها را خنثی کنیم
محسنی اژه ای تصریح کرد: همچنین همکاران بنده 
در قوه قضائیه هم تالش وافری می کنند تا در جهت 
اهداف نظام و تحقق ارزش های انقالب اس��المی 
گام بردارند و برخورد بدون تبعیض با مفس��دان 
را در دستور کار دارند. امروز فرصتی است که سه 
قوه دست در دست یکدیگر دهند و مسائل کشور 
را آسیب شناس��ی جدی کنند و ما باید با یکدیگر 
راه حل های مشترک بیابیم و نقشه های دشمنان 
را خنثی کنیم. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه 
ما باید مشکالت را خنثی و برطرف کنیم و مردم 
ما می توانند تحریم   ها را خنث��ی کنند، گفت: اگر 
سه قوه دست به دست هم دهند و از ظرفیت های 
مردمی استفاده کنند، قطعاً می توانند تحریم   ها را 

خنثی کنند و به اهداف عالی نظام برسند. 
محسنی اژه ای با بیان اینکه ما باید شرایط کشور 
را به خوب��ی درک و در عمل هم به یکدیگر کمک 
کنیم، گفت: سرمایه اصلی ما مردم هستند و اگر 
سه قوه از این سرمایه اس��تفاده کنند، می توانیم 
مش��کالت کش��ور را حل و فصل کنیم. برخی از 
مشکالت ناشی از سوء مدیریت ما است، البته برخی 
از مشکالت هم از طریق دشمنان برای کشورمان 

ایجاد شده است. 
   هر ترک فعلی جرم نیست

وی درباره نکاتی که نمایندگان مجلس در این باره 
مطرح کردند، گفت: درب��اره برخی از موضوعاتی 
که طرح کردید، ما خأل قانونی داریم و باید دست 
به دس��ت هم دهیم تا مش��کالت قانون��ی مرتفع 
ش��ود. همچنین زمانی که لوایح ب��ه مجلس ارائه 
می ش��ود، باید پیش از بررس��ی در صحن علنی 
مجلس، جلسات مشترک برگزار شود و با تشریک 
مس��اعی و همکاری ب��ا یکدیگ��ر کاری کنیم که 
در صحن مجلس لوایح دچار تغییرات اساس��ی و 
فوق العاده نشود و به گونه ای باش��د که این لوایح 
سریع تر به نتیجه برسد. رئیس قوه قضائیه با بیان 
اینکه هر ترک فعلی جرم نیس��ت گفت: این امور 
قانون می خواهد. قوه قضائیه باید دستگاهی باشد 
که بیش از همه به قانون احترام می گذارد. اگر به 
قانون پایبند نباشیم هر کسی به سلیقه خود عمل 

می کند و مشکل ایجاد می شود. 
    مجلس جرم انگاری  ها را کاهش دهد

محسنی اژه ای با اشاره به اولویت های قوه قضائیه، 
گفت: این اولویت  ها نیاز به عده و عده دارد. کوتاه 
کردن فرایندهای دادرسی از اهداف ما است. بیش 
از ۲ هزار عنوان مجرمانه وجود دارد. اگر این عناوین 
مجرمانه افزایش یابد پرونده های قضایی روز به روز 
افزایش می یابد. وی با بی��ان اینکه می خواهیم در 
این خصوص الیحه ای به مجلس ارائه کنیم، افزود: 
خواهش می کنیم جرم انگاری  ها کاهش یابد. قوه 
قضائیه و قوه مقننه موظف به کاهش جرم انگاری 
بودند. می خواهیم رسیدگی به پرونده ها، عالمانه، 

عادالنه و دقیق باشد. 
رئیس قوه قضائیه گفت: ما به نیروهای متخصص 
نی��از داریم ت��ا بتوانی��م با ف��راغ ب��ال و عالمانه و 
متخصصان��ه عم��ل کنی��م. بعض��اً می بینیم که 
کارمندان در یک اتاق کوچک کار می کنند و حتی 
جای حرکت هم وجود ندارد و ارباب رجوع هم در 
یک فضای بسته پشت سر هم می آیند و باید این 

فضا  ها تغییر کند. 
  همدلی قوا الزم، اما کافی نیست

دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی هم در این نشست ضمن قدردانی و تشکر 
از حضور صمیمانه رئیس قوه قضائیه گفت: اولین 
بار است که جلسه ای بین قوه مقننه و قضائیه برگزار 
شده است که این جلسه را به فال نیک می گیریم. 
وی تأکید کرد: هر سه قوه با هم هماهنگ و همدل 
هستند. این امر الزم اس��ت، اما کافی نیست. این 
هماهنگی و همدل��ی باید منجر به ه��م افزایی و 

کارآمدی برای حل مشکالت مردم شود. 
رئیس مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه اگر 
جلس��ه ای بگذاریم، اما خروجی آن آثار ملموسی 
در زندگی مردم نداش��ته باش��د بای��د برگردیم و 
تجدیدنظر کنیم، افزود: البته اگر فرصت داش��ته 
باشیم. فرصت تنگ است و مردم نیاز به کارآمدی 
دارن��د. قالیباف تصری��ح کرد: من ب��ه عنوان یک 
نماینده و ش��هروند از جناب اژه ای تشکر می کنم 
که از روزی که در این مس��ئولیت ق��رار گرفت با 
شناخت خوبی که به مسائل کشور دارد و با توجه 
به سابقه و تسلطی که بر ساختار  ها و تشکیالت قوه 
قضائیه دارد با روحیه میدانی و جهادی برای رفع 
مشکالت و ایجاد تحول ورود و در صحنه مشکالت 
را پیگیری کرد. وی با تأکید بر پیگیری اجرای طرح 
تحول در قوه قضائیه، گفت: در کش��ور، مشکالت 
متعددی وجود دارد و همه باید بر حل این مشکالت 

متمرکز شویم. 
  قوا باید به فهم مشترکی 

از مسائل برسند
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی تصری��ح کرد: 
نیازمندیم در س��طوح عالی هر س��ه ق��وه به فهم 

مش��ترکی در اولویت   ها برای حل مسائل برسیم. 
قالیباف با اشاره به اینکه امروز در کشور سه مشکل 
اساس��ی داریم که باید حل این مشکالت اولویت 
هر سه قوه باش��د، گفت: یکی از مشکالت اساسی 
ما مشکل اقتصادی است. مش��کل آب یکی دیگر 
از مسائلی است که باید حل آن در اولویت سه قوه 
باشد، چرا که در برخی از نقاط کشور مردم وضعیت 
خوبی از لحاظ دسترسی به آب شرب ندارند و حتی 
در بخش قابل توجهی از روستا  ها آب شرب با تانکر 
جابه جا می شود و باید برنامه جدی برای رفع این 
مشکل داشته باشیم. وی گفت: بحث جمعیت از 
حیث موالید، مهاجرت و اخت��الف طبقاتی یکی 
دیگر از موضوعاتی است که باید در اولویت دولت، 
مجلس و قوه قضائیه قرار گیرد. ریشه سه مشکل 
مذکور در ناترازی اس��ت و این مش��کالت زاییده 

تصمیمات ما است. 
  باید امنیت سرمایه گذاری

 را تضمین کنیم
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما باید 
تکلیف خود را با بخش خصوصی روش��ن کنیم و 
الزم است امنیت س��رمایه حفظ ش��ود و باید به 
سرمایه گذاران فرصت داده شود. برای مثال زمانی 
باید مالکیت یک بخش از حالت خصوصی خارج 
شود که مطمئن باش��یم در آنجا فسادی رخ داده 
اس��ت. در کش��ور باید تولید ثروت اتفاق بیفتد تا 

مشکالت اقتصادی حل و فصل شود.
 همچنین الزم است اقدامات اساسی انجام شود تا 
نقدینگی لجام گسیخته دیگر به سمت سوداگری 
نرود بلکه به سمت تولید و سرمایه گذاری برود که 
این مسئله نیازمند تصمیمات شجاعانه در کشور 
اس��ت و حتی الزم است در جلسات س��ران قوا و 
کمیسیون های تخصصی مجلس هم به این مسئله 
توجه شود و تصمیمات ما باید به گونه ای باشد تا 
ناترازی  ها حذف شود. وی با بیان اینکه متأسفانه 
قریب ب��ه ۸۰ درصد بودجه ما ص��رف هزینه های 
جاری می ش��ود، چرا ک��ه ۸۰ درص��د بودجه ما 
دولتی است، گفت: سه قوه باید اولویت های خود 
را مشخص کنند و اگر ما دغدغه های جدا از یکدیگر 
داشته باشیم، نمی توانیم مشکالت کشور را حل و 

فصل کنیم. 
یکی از منکرات بزرگ عدم اجرای قانون است

قالیباف با بیان اینکه هفت دستگاه، مسئول نظارت 
بر اجرای قوانین هس��تند، افزود: یکی از منکرات 
بزرگ در کشور، اجرا  نشدن قانون و یا بد اجرا کردن 
قانون است. بعد از ۴۰ سال تجربه عرض می کنم اگر 
بخواهیم امور را در دستگاه اجرایی و قضایی نظارت 
و اجرا کنیم اشتباه است. برای نظارت دقیق نیازمند 
شفاف س��ازی، هوشمندس��ازی و مردمی سازی 
هس��تیم. اگر این کار را به درس��تی انجام دهیم 

خروجی آن کارآمدسازی نظام حکمرانی است. 
   سوت زنی باید حمایت قانونی شود

رئیس مجلس شورای اس��المی گفت: بحثی که 
تحت عن��وان »س��وت زنی « مطرح ش��د در واقع 
مبارزه با فس��اد از طریق حمایت از افشاکنندگان 
فس��اد بود. در این زمینه قوانی��ن مهمی در همه 
کشورهای دنیا وجود دارد که باید در کشور ما نیز 
در این زمینه قانونگذاری شود. قالیباف با اشاره به 
اینکه ۵۵ درصد فساد در دنیا ازهمین طریق کشف 
شده است، اظهار داشت: مردم فس��اد را دیده اند 
و از طریق هوشمندس��ازی اعالم کردند. تنها ۴۵ 
درصد فساد از طریق دس��تگاه های دولتی در دنیا 

کشف می شود. 
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مبارزه با 
فساد باید به طور جدی پیگیری شود، اظهار داشت: 
یکی از موضوعات مهم در طرح های اقتصادی بحث 
دارایی های غیرمولد است که این دارایی   ها در همه 
سازمان   ها و نهادهای دولتی و غیردولتی وجود دارد 
و باید کار سیستمی انجام شود تا این دارایی های 

غیرمولد به دارایی های مولد تبدیل شود.
 قالیباف تصریح کرد: اگر جلوی فساد در این مرحله 
گرفته نشود، فساد به بخش سیاسی و رقابت های 
انتخاباتی تسری پیدا می کند که االن شاهد هستیم 
برخی افراد فضای غیراخالقی ایجاد می کنند که 
گویا همه مسئوالن مفسد هستند، در حالی که این 

کارشان غلط و غیراخالقی است. 

تحریفسخنانرئیسجمهور
برایآتشبیاریآشوب

تلویزیون سعودی ایران اینترنشنال با تحریف سخنان در اجالس سران 
سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( تالش کرد تا مطابق وظیفه ای که 

برایش تعریف شده، زمینه ساز آشوب در ایران شود.
 اینترنشنال روز گذش��ته در خبری نوش��ت که »ابراهیم رئیسی، در 
اجالس اکو اعالم کرد جمهوری اسالمی آماده است برنامه های آموزشی 
نفت و گاز را توسعه دهد و پروژه های انتقال آب از سوی ایران مورد توجه 

اکو قرار گیرد. 
این رسانه سعودی فارسی زبان تیتر خبر را اینگونه زده است: »ابراهیم 

رئیسی: آماده ایم به کشورهای عضو اکو آب صادر کنیم«
این در حالی اس��ت که از قضا، رئیسی درخواستی کاماًل برعکس آنچه 
را که اینترنشنال مدعی شده، طرح کرده و در بخشی از سخنرانی خود 
در نشست سران اکو گفته که »عالقه مند هستیم پروژه های انتقال آب 
به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری اسالمی ایران در دستور کار 

سازمان اکو قرار گیرد.«
ایران در روزهای اخیر ش��اهد برخی اعتراضات پیرامون آب بود و روز 
جمعه با حضور عناصر ضدانقالب در میان مردم معترض و س��ردادن 
شعارهای سیاسی و توهین  آمیز و فحاشی، این اعتراضات در اصفهان با 
درگیری میان عوامل ضدانقالب و نیروهای پلیس همراه شد. رئیسی 
برای حل مشکل آب ایران، درخواست کرده ورود آب از کشورهای عضو 
اکو به ایران مورد بررس��ی قرار بگیرد، اما اینترنشنال با برعکس نشان 
دادن سخنان رئیس��ی، تالش می کند زمینه رسانه ای آشوب سیاسی 

را فراهم کند. 

رئیس جمهور در اجالس اکو تأکید کرد
همکاریاقتصادیباهمسایگان

اولویتویژهایران
جمهوری اس�المی ایران اولوی�ت ویژه ای برای همکاری و مش�ارکت 
اقتصادی ب�ا کش�ور های آس�یایی ب�ه خص�وص همس�ایگان خود 
در آس�یای جنوبی، آس�یای غربی، آس�یای میانه و قفقاز قائل است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی صبح 
دیروز در پانزدهمین اجالس سران سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( که 
به میزبانی شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران اولویت ویژه ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشور های آسیایی 
به خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه 

و قفقاز قائل است. 
رئیس جمهور تأکید ک��رد: بی تردید تقویت نقش و جایگاه س��ازمان های 
منطقه ای به عنوان تسهیل کننده همکاری های دو جانبه و چندجانبه مورد 
توجه و اهتمام ماست که یکی از نمود های واضح آن سازمان همکاری های 
اقتصادی »اکو« است. وی افزود: مجموعه »اکو« عالوه بر بهره مند ویژگی های 
مادی قدرت همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی 
جهان، موقعیت بی نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و 
اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان، در بردارنده هویتی ممتاز به نام 
اسالم است. رئیسی تصریح کرد: ما فقط همسایگانی توانمند نیستیم بلکه 
میراث دار و در عین حال پیش برنده ی��ک هویت اصیل منبعث از فرهنگ 
اسالمی هستیم که قادر است آینده بشریت را در درخشان   ترین حالت رهبری 
کند و هم می تواند بالندگی و نشاط معنوی را به کالبد همکاری های همه جانبه 
میان ما تزریق نماید، طی سالیان گذشته دستاورد   ها و پیشرفت های خوبی 
در سازمان »اکو« به دس��ت آمده است، اما کماکان فاصله معناداری مابین 
موفقیت های حاصله با ظرفیت   ها و توانمندی های واقعی سازمان وجود دارد. 
برای نمونه با وجود پتانسیل های تجاری باال تجارت درون منطقه ای کماکان 

کمتر از ۱۰ درصد است. 
رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور مهم 
به دنبال ارتقای سطح همکاری   ها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در 
مناسبات منطقه ای و بین المللی است. ما معتقدیم که ابزار های موثری برای 
جهش سازمان وجود دارد که در صورت اشتراک مساعی اعضا می تواند عالوه 

بر پیشرفت مادی کشورها، سعادت نسل های آینده را تضمین نماید. 
رئیس همچنین با تأکید بر این نکته که حمایت جمهوری اسالمی ایران 
از س��ازمان اکو و فعالیت های آن بدون قید و ش��رط اس��ت، اضافه کرد: 
تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران نیز کوچک تر از آن است که خللی در 
اراده جمهوری اسالمی ایران در سیاست تعامل حداکثری با همسایگان و 
منطقه ایجاد کند. امریکا با خروج غیرقانونی از برجام و تحمیل تحریم های 
غیرقانونی یکجانبه و همچنین استقرار این سیاست »ظلم حداکثری«، 
نش��ان داد که منافعش با منافع جمعی منطقه ما سازگار نیست. منفعت 
منطقه ما همکاری  های س��ودمند، و ب��رادری ملت های منطقه اس��ت. 
جمهوری اسالمی آماده است که تمام ظرفیت  خود را برای تحقق این هدف 

انسانی و اسالمی به کار ببندد. 
در حاش��یه برگزاری اجالس اکو، دکتر رئیسی با رؤس��ای جمهور ترکیه، 
تاجیکستان، پاکس��تان، ترکمنستان، ازبکس��تان،دیدار و ضمن تأکید بر 
گسترش همکاری  ها در حوزه های مختلف ، راه های توسعه و تعمیق روابط 

دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
     ظرفیت های اکو

جمهوری اس��المی ایران، ترکیه، پاکس��تان، افغانس��تان، ترکمنستان، 
قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، ۱۰ 
عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو را تشکیل می دهند. نگاهی به ساختار 
اکو نشان می دهد که این سازمان هم اکنون با ۱۰ عضو، حدود ۴۸۰ میلیون 
نفر جمعیت و ۸،۶۲۰،۶۹۷ کیلومتر مربع وسعت، امکانات نفت، گاز و صنعت 
زیادی در اختیار دارد و می تواند به عنوان بازیگری مهم در معادالت اقتصادی 
ایفای نقش کند. بسیاری از اعضای اکو عضو سازمان شانگهای نیز هستند 
و این می تواند مؤلفه ای برای پیوند این دو نهاد بزرگ اقتصادی و سیاس��ی 
در جهت توسعه مناسبات منطقه ای باشد. این هم گرایی به ویژه در حوزه 

اقتصادی و امنیتی امری ضروری است. 

رئیس کمیسیون امور داخلی خبر داد
طرحمجلسبرایافزایش۴۰کرسینمایندگی

رئی�س کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور با اش�اره ب�ه اینک�ه طرح 
افزایش تع�داد نماین�دگان در حال بررس�ی نهایی اس�ت، گفت: بر 
اساس این طرح افزایش ۴۰ کرس�ی نمایندگی پیش بینی شده است. 
محمدصالح جوکار در گفت وگو با خبرگ��زاری خانه ملت، در توضیح طرح 
افزایش تعداد کرس��ی های نمایندگی مجلس ش��ورای اسالمی، گفت: بر 
اساس اصل ۶۴ قانون اساسی به ازای هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به تعداد 
نمایندگان فعلی مجلس اضافه شود اما با گذشت دو دهه، این اصل قانون 
اساسی تحقق پیدا نکرده است. این طرح در مجالس هشتم، نهم و دهم نیز 
مطرح شده و اما نتوانست در صحن مجلس رأی الزم را کسب کند. رئیس 
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا  ها در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
با توجه به افزایش جمعیت کشور، تغییرات مسائل اجتماعی و فرهنگی و 
تصمیمات سیاسی و حاکمیتی اصالح جدول حوزه های انتخابیه و افزایش 
تعداد کرس��ی نمایندگی ضرورت دارد. وی یادآور شد: تعداد کرسی های 
نمایندگی باید بر اساس جمعیت کشور و وسعت جغرافیایی تعریف شود، 
از سوی دیگر نمایندگان پل ارتباطی مردم و حاکمیت هستند لذا نیاز است 

ارتباطات نزدیک تر و بیشتر شود. 
نماینده مردم یزد، اش��کذر،بخش ندوشن و دهس��تان سورک در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه طرح مذکور دستور کار کمیسیون امور داخلی 
قرار دارد، گفت: در ط��رح افرایش تعداد نمایندگان افزایش ۴۰ نماینده در 
حوزه های واجد شرایط انتخابیه به تعداد فعلی نمایندگان مجلس پیش بینی 
شده است. البته مشکلی در این زمینه به لحاظ بار مالی طرح وجود دارد که 
امیدواریم دولت در این زمینه کمک کند تا شورای نگهبان ایراد به بار مالی 

به این طرح نگیرد. 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا  ها در مجلس یازدهم در ادامه اظهار 
کرد: بخشی از این طرح به اصالح جدول حوزه های انتخابیه است که هنوز 
نهایی نشده است. از جمله اصالحات در ارتباط با حوزه انتخابیه تهران است، 
در این طرح پیشنهاد شده به ازای مناطق بیست و دوگانه نماینده برای تهران 
تعیین شود و نمایندگان ری، اسالمشهر، شمیرانات و پردیس مجزا از تهران 

تعیین شود البته این موضوع در حال بررسی است. 

ناصرسراج
معاونسیاسیرئیسقوهقضائیهشد

قاض�ی ناص�ر س�راج از س�وی حج�ت االس�الم محس�نی اژه ای 
ب�ه عن�وان مع�اون سیاس�ی رئی�س ق�وه قضائی�ه منصوب ش�د. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی سراج پیش از این دادستان نظامی 
تهران بود و مسئولیت های مختلف قضایی از جمله مشاور ریاست قوه قضائیه، 
ریاست سازمان بازرسی کل کشور، عضو معاون دیوان عالی، معاون سیاسی- 
امنیتی دادستان کل کشور، معاون دادگستری و سرپرست محاکم کیفری و 
دادسرای جنایی تهران و قضاوت در پرونده های مهمی از جمله پرونده  فساد 

۳ هزار میلیاردی در کارنامه وی به چشم می خورد. 
گفتنی است، ساختار معاونت سیاسی ریاست قوه قضائیه در زمان ریاست 
مرحوم آیت اهلل یزدی ایجاد شد. این پس��ت پس از دوره مدیریتی آیت اهلل 
یزدی در دستگاه قضایی منحل شد که پس از انتصاب قاضی سراج از سوی 
حجت االسالم محس��نی اژه ای، برای بار دیگر معاونت سیاسی رئیس قوه 

قضائیه احیا گردید. 

88498443سرويس  سیاسي
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      خبر

مکتب ح�اج قاس�م س�لیمانی الگ�وی دفاع 
مق�دس ب�ود ک�ه در جبهه ه�ای مقاومت در 
س�رزمین های گوناک�ون توس�عه پی�دا کرد؛ 
مفهوم این مکتب، گس�ترش و ارزش های آن 
تکثیر یاف�ت و متعالی تر ش�د و ش�هادت آن 
فرمانده بزرگ موجی از شکوه در ایران و سطح 
کشورهای مسلمان و غیرمسلمان خلق کرد. 
به گزارش ایرنا، سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین روز گذشته در همایش 
بزرگ یاران سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی در 
مصالی رفسنجان ضمن تشریح فلسفه تشکیل 
بسبیج اظهار کرد: بس��یج مردمی در گام نخست 
انقالب اس��المی که مقاومت در براب��ر ابرقدرت 

هاس��ت خ��وش درخش��ید و در گام دّوم انقالب 
اسالمی هم در عرصه های مختلف وارد عرصه های 
نقش آفرینی اعم از حوزه های علم و دانش، اخالق 
و معنویت، عدالت و مبارزه با فساد، عرصه استقالل 

و آزادی و سبک زندگی ایرانی شده است. 
به گفته وی برای این راهبرد، پایگاه های بس��یج 
تقویت خواهند شد و جهاد سازندگی، پیشرفت و 
آبادانی با همکاری دستگاه های مسئول با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
وی اضافه ک��رد: بیانیه گام دوم انقالب اس��المی 
می خواهد به ما بیام��وزد در ادام��ه راه با امید به 
موفقیت و پیروزی و با محور قرار دادن جوانان در 
انتظار یک ابرتحول دیگری هستیم که اهمیت آن 

کمتر از پیروزی انقالب اس��المی نیست. رئیس 
بسیج مستضعفین افزود: در تحقق این امر جوانان 
با داشتن روحیه جهادی، بسیجی و با استفاده از 
تجربیات و ظرفیت های گام نخست برای جهش در 

پیشرفت نقش آفرینی خواهند کرد. 
وی درادامه گفت: ش��هید س��پهبد حاج قاس��م 
س��لیمانی مکتب دفاعی و مقاومتی را در دوران 
دفاع مقدس و جبهه مقاومت شکل داد و دشمنان 
قسم خورده که از آن سوی دنیا برای نابودی جهان 
اسالم آمده بودند در دستیابی به اهدافشان و خلق 

استراتژی های شان ناکام ماندند. 
مکتب حاج قاسم س��لیمانی الگوی دفاع مقدس 
بود که در جبهه های مقاومت در س��رزمین های 

گوناگون توس��عه پیدا کرد؛ مفه��وم این مکتب 
گسترش و ارزش های آن تکثیر یافت و متعالی تر 
شد و شهادت آن فرمانده بزرگ موجی از شکوه در 
ایران و سطح کشورهای مسلمان و غیرمسلمان 
خلق کرد. سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: وقتی 
که دولت سازی و تحقق جنبه های مردم ساالری با 
پیشقراولی مردم و بسیج شکل گیرد ما وارد مرحله 
جامعه مهدوی خواهیم ش��د و این الگو به دست 
کشورهای مسلمان تکثیر خواهد شد؛ آرمان های 
نظام جمهوری در سایر کشور ها امتداد پیدا خواهد 
کرد و مردم ساالری اسالمی و تمدن اسالمی وارد 
مرحله جدید خواهد ش��د که پایان دوران قتل و 

غارت و چپاول ظالمان عالم خواهد بود. 

رئیس سازمان بسیج :  ارزش های مکتب  حاج قاسم در جبهه مقاومت تکثیر شده است 


