
  احس�ان بداغي/  »توقف مذاك��رات«؛ اين ديگر تنها 
يك پيشنهاد نيس��ت. بعضي از مجلس��ي ها مي خواهند 
آن را تبديل ب��ه قانون كنند. پيشنهادش��ان بحث امروز و 
ديروز نيس��ت، طرحي اس��ت كه 20 ماه مترصد فرصتي 
براي تحقق آن بوده ان��د. حاال مي خواهند ب��ر اين انتظار 
 20 ماهه نقطه پاياني بگذارند. عجله  و اشتياق شان از قيد 
»سه فوريتي« بودن طرح آشكار مي شود. اين يعني آنكه 
در صورت اعالم وصول هيات رييس��ه بررس��ي اين طرح 
بايد بالفاصله در دستور كار مجلس قرار بگيرد؛ طرحي كه 
طراح آن از منتقدان پر و پا قرص مذاكرات هسته اي است؛ 
جواد كريمي قدوسي. او ديروز به خبرگزاري فارس گفته 
كه اين طرح را در جلسه امروز تقديم هيات رييسه خواهد 
كرد؛ طرحي كه گفته مي شود داراي يك ماده واحده است 
و طبق اين طرح دولت موظف اس��ت مذاكرات را متوقف 
كند تا زماني ك��ه امريكايي ها طي بياني��ه اي از جمهوري 
اس��المي ايران عذرخواهي كرده و به تهديدات شان پايان 
دهند. هنوز از تع��داد امضاها و جزييات اي��ن طرح اطالع 
خاصي در دس��ت نيس��ت اما كريمي قدوس��ي گفته كه 
تع��دادي از نمايندگان ط��رح »توقف مذاك��رات تا قطع 
تهديدات امريكا« را امضا كرده اند. اين در حالي اس��ت كه 
هيات رييس��ه مجلس هنوز يك طرح ديگر را هم در صف 
اعالم وص��ول دارد؛ ط��رح »الزام دولت ب��ه تصويب توافق 
هس��ته اي در پارلمان و نظارت مجلس ب��ر آن«؛ طرحي 
كه البته با قيد دو فوريت تهيه شده و مجلسي ها گفته اند 
دليل ش��ان براي طراحي آن اقدام اخير سناي امريكا بوده 
اس��ت. يك روز پيش از مطرح ش��دن طرح س��ه فوريتي 
»توقف مذاكرات«، حسين نقوي حس��يني گفته بود كه 
طرح » الزام دولت به تصويب توافق هس��ته اي در پارلمان 
و نظارت مجل��س بر آن« امض��اي 60 نف��ر از نمايندگان 
 را ذيل متن خ��ود به هم��راه دارد. بر خ��الف طرح جديد 
كريمي قدوسي، از چند ماه پيش زمزمه هايي جدي براي 
تهيه طرح »الزام دولت به تصويب توافق نهايي در مجلس« 
به گوش مي رسيد. هر چند پيش تر برخي چهره هاي منتقد 
مذاكرات چون اس��ماعيل كوثري و مه��دي كوچك زاده 

بحث خ��روج از مذاكرات را زمزم��ه مي كردند اما هيچگاه 
اين موضوع آنقدرها جدي نشده بود كه به تهيه يك طرح 

منتهي شود. 
طرح سه فوريت؛ يك ترديد تاريخي

طبق م��اده 120 آيين نامه داخل��ي مجلس تصويب 
چنين طرحي نيازمن��د موافقت دو س��وم از تع��داد كل 
نمايندگان مجلس است. به عبارت ديگر طراحان اين طرح 
بايد بتوانند راي موافق حداقل 192 نماينده را براي تصويب 
فوريت آن جلب كنند. كاري كه به نظر بسيار سخت و حتي 
ناممكن باشد. تاريخ اتفاقات ادوار مجلس هم چنين چيزي 
را تاييد مي كند؛ جايي كه در طول تمام ادوار 9 گانه مجلس 
شوراي اسالمي تنها دو بار طرح هايي با قيد »سه فوريت« 
در آن مطرح شده اند؛ يك بار در زمان پذيرش قطعنامه 598 

در مجلس سوم و بار ديگر زمان پذيرش تعليق غني سازي 
در مجلس ششم. با اين تفاسير به نظر بعيد مي رسد كه قرعه 
س��وم براي پذيرش يك طرح »سه فوريتي« به نام »توقف 
مذاكرات« رقم بخورد. جواد كريمي قدوسي يك بار ديگر 
هم تالش كرده ب��ود تا طرحي را با قيد »س��ه فوريت« در 
دستور كار مجلس قرار دهد. اتفاقا تالش اول او هم مربوط 
به همين مذاكرات هسته اي بود؛ جايي كه وي در آبان سال 
92 طرح » الزام دولت به حفظ حقوق مس��لم هس��ته اي 
و مصاديق آن در چارچوب معاهده ان پي تي در مذاكرات 
هس��ته اي« را با قيد »دو فوريت« ارايه داد و در قدم بعدي 
تالش كرد تا موافقت نمايندگان براي »سه فوريتي« شدن 
اين طرح را جلب كند. طرح آن زم��ان او اما به دليل برخي 

حواشي حتي تحويل هيات رييسه هم نشد. 

 تغيير تركيب كنگره، شروعي براي طرح هاي 
هسته اي جديد

اين گروه از مجلس��ي ها از هم��ان ابت��داي مذاكرات در 
دولت نهم فعالي��ت زيادي از خود نش��ان دادن��د ؛ از تالش 
براي ملزم س��ازي دولت به غني س��ازي 60 درصدي گرفته 
تا پيگيري حضور يك نماينده در تركيب تيم هسته اي. آنها 
چند ماهي بدون ارايه  طرح خاصي تنها موضع گيري هايي در 
قبال مذاكرات هسته اي داشتند . اما دليل تازه براي نگارش 
طرح ها در بهارس��تان با اكثريت يافتن جمهوريخواهان در 
سناي امريكا آغاز شد؛ جايي كه در واشنگتن طيف مخالفان 
دولت امريكا و مذاكرات هس��ته اي اين كش��ور ب��ا ايران در 
كنگره اكثريت پيدا كردند و مي توانستند به جاي انتقادهاي 
گاه و بيگاه دس��ت به اقدامات عملي بزنند؛ از تصويب برخي 
تحريم هاي جديد علي��ه ايران گرفته تا ال��زام دولت اوباما به 
بررس��ي توافق نهايي در كنگره. همين كافي بود كه  از زمان 
تغيير تركيب كنگ��ره امريكا تا امروز اي��ن طيف چهار طرح 
مختلف را  دربهارس��تان تهيه كرده اند. از اين چهار طرح، در  
س��ه طرح براي دولتي ها »الزاماتي« جديد به وجود آمده و 
طرح آخر هم  توقف مذاكرات را خواس��تار شده است. جدي 
شدن اين تالش ها و تقابل مجلسي ها با كنگره امريكا منجر 
شده است كه از مجموع اين طرح ها فوريت يكي از آنها يعني 
»الزام دولت به لغو توافق ژنو در صورت تصويب تحريم هاي 
جديد و صيانت از حقوق هسته اي« هم به تصويب نمايندگان 
برسد . آن هم در شرايطي كه از اين چهار طرح هنوز دو طرح 
تحويل هيات رييس��ه نش��ده اند، اتفاقي كه شايد اين هفته 
بيفتد. رفتار قبلي مجلس اين گونه نشان مي داد كه احتمال 
اعالم وصول طرح »الزام دولت به تصويب توافق هسته اي در 
پارلمان و نظارت مجلس بر آن« نيز بسيار باالست. همان طور 
كه اظهارنظرها درباره آن هم قدري براي احتمال راي آوردن 
فوريتش در صحن علني شانس باقي مي گذارد. با اين وجود 
طرح »توقف مذاكرات« كه ديروز به صورت يك باره و بدون 
مقدمه مطرح شد، معلوم نيست چه سرنوشتي در پي خواهد 
داشت. چرا كه هم عنوان اين طرح بسيار سنگين است و هم 

قيد »سه فوريت« آن. 

جديدترين پيشنهاد مجلسي ها براي مقابله با تهديدهاي امريكا

»فرمان ايست«مذاكرات با »سه فوريت«
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گروه سياس�ي| »پاس��تور« 
انتظ��ار چهره ه��اي جديدي را 
مي كش��د. دو س��الگي دولت در روزهايي از بهار به 
پايان مي رسد كه اهالي پاس��تور به فكر يك »پاييز« 
هس��تند. ديروز اين خبر »آش��نا« بود ك��ه احتمال 
تغيير در دولت مي داد. حسن روحاني پيش از اين از 
تغييراتي احتمالي در دولت خبر داده بود. زمزمه ها 
ب��راي تغيي��رات در دولت زياد اس��ت. اس��تانداران 
ام��ا نخس��تين مجموعه ب��راي تغييرات هس��تند و 
بعيد اس��ت كه حس��ن روحاني تغييرات در وزرا را با 
مجلس فعلي كلي��د بزند. حاال زمزم��ه »تغيير« در 
دولت بالتكليف اس��ت. برخي در دول��ت مي گويند 
هنوز تصميمي گرفته نش��ده و برخي مي گويند كه 
براي آن بايد بررس��ي هاي جدي تر انجام داد. دولت 
اما دنب��ال تغييراتي در حوزه اختيارات خود اس��ت: 
»معاون��ان، اس��تانداران و فرمان��داران«. تغييراتي 
كه بعيد نيس��ت در همي��ن ماه هاي آينده حس��ن 
روحاني امضاي��ش را پ��اي حكم هاي اف��راد جديد 
بزند. زمزمه اش جديد اس��ت  و گويا قرار اس��ت كه 
هوا در هي��ات دولت كمي پاييزي ش��ود. احتماالت 
از تغيي��رات دولتي ها خب��ر مي دهند. خب��ر را ابتدا 
خ��ود رييس جمه��ور داد. او در س��فر به ش��يراز در 
مقابل پرس��ش خبرنگاران كه از او در مورد احتمال 
تغييرات در كابينه پرس��يده بودند اعالم كرد كه اگر 
نياز باش��د كابينه را تغيير مي ده��د. خبر يك هفته 
بعد از سوي مش��اور فرهنگي رييس جمهور وارد فاز 
جديدتري شد. حس��ام الدين آش��نا در گفت وگو با 
يك نش��ريه اعالم كرد كه »گزارش ها و بررسي هاي 
ما نش��ان مي دهد كه پس از انتخ��اب وزير اطالعات 
آرام��ش خوبي به فضاي داخلي نشس��ته اس��ت. در 
حوزه وزارت كش��ور رييس جمهور ب��ا انتخاب وزير 
كشوري كه براي شخص رييس جمهور مورد اعتماد 
بود و او را فراجناحي مي دانس��ت سعي كرد اين پيام 
را ب��ه جامعه بدهد كه ب��ا يك دوره توام با آرامش��ي 
مواجه خواهيم بود.« آش��نا افزوده اس��ت: »انتخاب 
اس��تانداران هم عمال با موافقت هي��ات دولت انجام 
مي ش��ود. فقط وزير كش��ور و رييس جمهور در اين 
باره تصمي��م نمي گيرند. اس��تانداراني ك��ه انتخاب 
ش��ده  اند مورد تاييد هي��ات دولت هس��تند و البته 
هيچ ك��س ه��م نمي توان��د ادع��ا كند ك��ه بهترين 
انتخاب ها انجام ش��ده است. مش��اور رييس جمهور 
تاكيد كرده اس��ت: برخي از س��فرهاي استاني براي 

تيم رييس جمهور روش��ن كرد ك��ه برخالف تصور 
اوليه برخ��ي اس��تانداران توانايي كافي ب��راي اداره 
اس��تان ندارند. لذا تغييرات در دول��ت اتفاق خواهد 
افتاد، هم در س��طح وزرا و هم در سطح استاندارها.« 
خبر اما با تماس هاي »اعتماد« با حس��ام الدين آشنا 
بازهم ش��كل متفاوت تري به خود مي گيرد. آشنا به 
»اعتماد« گفت: »تصميمات دولت توسط سخنگوي 
دولت اعالم مي ش��ود و اظهارات من در گفت وگوي 

اخيرم يك تحليل شخصي است و من به عنوان يك 
تحليلگر سياسي اين موضوع را عنوان كرده ام و هيچ 
تصميمي در دولت در اين مورد گرفته نشده است«. 
س��اير دولتي ها هم خبر از چني��ن تصميمي ندارند 
و حاال يك زمزمه ب��دون متولي در مي��ان دولتي ها 

افتاده و آن هم ترميم كابينه است. 
استانداران در اولويت تغيير

حس��ن روحاني هرچند به ترمي��م كابينه چراغ 

س��بز كمرنگي نش��ان داده اس��ت اما هنوز خبري 
جدي در اين م��ورد نمي آي��د. در ط��ول 22 ماهي 
كه بر س��ر كار آمده اس��ت جز يك خبر غير رسمي 
براي بركن��اري فرماندار بروجرد در پ��ي ممانعت از 
سخنراني سيد حسن خميني خبري ديگر در مورد 
دخالت روحاني نيام��ده بود. تنه��ا جابه جايي هاي 
دولت ني��ز در نتيج��ه اس��تعفاها ب��وده و خبري از 
بركناري نبوده اس��ت. وزير كشور نيز در گفت وگوي 
چندي پيش خ��ود با روزنام��ه اعتماد اع��الم كرده 
بود كه رييس جمهور تنها خواه��ان تغيير و انتخاب 
فرمانداران و همس��ويي آن��ان با دولت بوده اس��ت. 
اس��تانداران اما با توجه ب��ه اظهارات حس��ام الدين 
آش��نا بيش از هر مس��وول ديگري گوي��ا در معرض 
تغيير ق��رار دارن��د. در ش��هرهاي مختل��ف خبر از 
احتمال تغيير اس��تانداران مي آيد و در مورد برخي 
از آنان جانشين هاي شان هم مش��خص شده است. 
اس��تاندار هايي كه در ماه ه��اي اخي��ر در مواجهه با 
خودسرها كارنامه قابل قبولي نداشته اند در اولويت 
هستند. در ميان وزرا هم هس��تند وزرايي كه به نظر 
مي رس��د دولت در م��ورد جابه جايي ي��ا تغيير آنان 
بي ميل نباش��د. در ميان دولتي ها از معاون پارلماني 
گرفته تا معاونان وزير كشور همگي از احتمال تغيير 
اس��تانداران يا وزرا اب��راز بي اطالع��ي مي كنند. در 
البه الي خبرها اما زمزمه ها براي تغييرات زياد است 

و عملياتي شدن آنها هنوز مبهم. 
سختي هاي كار دولت در راه است

سياس��ت خارج��ي كه كم��ي به حال��ت تكليف 
روشن درآمد همه حواس ها رفت به سمت سياست 
داخلي. اين همان جايي بود كه دولت اولويت س��وم 
ق��رارش داده بود. حاال ام��ا زمزمه تغيي��ر در كابينه 
آن هم بيشتر در سطح سياس��ي به نظر آغازي براي 
كار كردن در عرصه سياس��ت داخلي ب��ود. تغييرات 
دولتي ها اما هميش��ه منتقدان خاص خود را داشته 
اس��ت. تغيير همان چيزي بوده كه همواره در مقابل 
آن مقاوم��ت مي ش��ده اس��ت. در اين مي��ان تغيير 
اس��تانداران اما ناراضيان بيش��تري خواهد داشت. 
براي تغيير يك استاندار نظر خيلي ها در استان بايد 
تامين ش��ود و همين تامين نظر كم��ي كار دولت را 
س��خت تر مي كند. بايد ديد كه دولت س��ومين سال 
از فعاليت خود را ب��ا افراد جديدي به س��ال چهارم 
مي رساند تا نيمه دوم عمر خود را متفاوت تر فعاليت 

كند يا خير؟

گزارش
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سياست
نايب رييس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه برخي كش��ورهاي منطقه، عروسك هاي كوكي رژيم 
اسراييل و امريكا شده اند، گفت: وضعيت اس��فبار جنايت هاي آل سعود ممكن است شرايط منطقه را تغيير 
دهد. آيت اهلل هاشمي شاهرودي، در آغاز درس خارج فقه خود به شرايط اين روزهاي جهان اسالم و كشورهاي 
اسالمي اشاره كرد و گفت: اوضاعي كه امروز بر كشورهاي اسالمي و منطقه مي گذرد بسيار دردناك و تالم آور 
است كه شايد در هيچ دوره اي از تاريخ اين گونه دشمني ها و مصيبت ها و مكر و حيله ها عليه مسلمانان در جهان 
اسالم و در اين دامنه وسيع سابقه نداشته باشد. وي در آغاز درس خارج فقه خود با اشاره به اينكه امروز استكبار 
جهاني باالخص امريكا با كمك حكومت هاي دست نش��انده خود در منطقه توانسته فتنه بزرگي را در جهان 
اسالم ايجاد كند، تاكيد كرد: اين مصيبت هايي كه در يمن به چشم مي خورد و اين مردم مسلمان بي دفاع و 

فقير را به خاك و خون مي كشند و كودكان خردسال و شيرخوار را زير آوار مدفون مي كنند به اسم يك ائتالفي 
رقم مي خورد كه براي حمايت از يك مزدور فراري شكل گرفته است؛ حمايت از كسي كه هيچ  وجهه قانوني 
ندارد و به همين جهت خودش استعفا داده و فرار كرده است و مصيبت بزرگ تر آنكه هيچ وجداني در دنيا تكان 
نمي خورد. اين جنايت حتي در غزه هم مسبوق به س��ابقه نبوده و يهوديان و صهيونيست ها كه سخت ترين 
دشمنان اسالم هستند هم چنين جنايتي را نتوانسته اند مرتكب شوند در حالي كه آل سعود به اسم اسالم بر سر 
مردم مظلوم يمن اين جنايت هاي هولناك را روا داشته است و جالب تر اينكه اين تجاوزها و جنگ و آتش افروزي 
خود در كشورهاي ديگر را دخالت نمي دانند ولي وقتي جمهوري اسالمي ايران حمايت حقوق بشري مي كند، 

حمايت انساني مي كند و دارو مي فرستد آن را دخالت در امور كشورهاي ديگر مي نامند. 

روحاني دولت خود را بر مبناي كارآمدي ها احتماال پااليش مي كند

زمزمه هاي تغيير در پاستور

سوژه روز

جمله هاي كليدي

ويژه

شرايط تغييرات وجود ندارد
هرچند از واژه ثبات، نكات مثبتي اس��تنباط مي ش��ود اما نبايد 
به دنب��ال اس��تقرار آن در دولت ه��اي كش��ورهاي دموكراتيك بود. 
طبيعي اس��ت كه هم��واره و در هر دولت��ي زمينه ايج��اد تغييرات 
بايد فراهم باش��د. دولت يازدهم نيز از اين اصل مس��تثني نيس��ت. 
گذشت دو سال از عمر دولتي كه طبق قانون تنها چهار سال رياست 
 بر امور اجرايي كش��ور را بر عه��ده دارد زمان كمي نيس��ت. فرصتي 
چندين ماه��ه كه ثبات الزم بر كابينه وجود داش��ته اس��ت. هرچند 
تغييراتي هم در اين مدت زماني وجود داش��ته اس��ت ام��ا همه آنها 

تغييراتي بوده كه نه از سوي شخص رييس دولت بلكه به دليل مخالفت هاي مجلس بوده كه روي 
داده است. بنابراين مي توان گفت كه دولت خود آغاز گر تغييرات نبوده و با همان آهنگي كه از ابتداي 
كار شروع كرده است ادامه مسير مي دهد. گرچه قصد مخالفت با اين شيوه كشورداري دولت يازدهم 
نداريم اما ايجاد تغييرات از مطالبات طبيعي افراد است. مطالباتي كه با آغاز به كار دولت يازدهم دو 
بخشي شد و به سياست داخلي و خارجي تقسيم شد. در سياس��ت داخلي اهدافي به خصوص در 
حوزه اقتصادي همچون مهار تورم و ركود و در بعد سياست خارجي حل مساله هسته اي مورد توجه 
بسياري از منتقدان و حتي طرفداران دولت قرار داشت. اما خواسته اكثريت براي حركت سريع تر 
در اين مسير است. اكنون شرايط براي تغييرات يا آنچه به عنوان ترميم كابينه بيان مي شود وجود 
ندارد. شايد بتوان دليل عمده عدم وجود ش��رايط الزم و مطبوع براي ايجاد تغييرات در سطح وزرا 
را در مجلس شوراي اسالمي جست وجو كرد. آخرين سال از فعاليت مجلس نهم است و پيشنهاد 
و ايجاد هر تغييري در كابينه ممكن است مجلسي را كه در تب و تاب انتخابات قرار دارد از نظرات 
كارشناسانه دور كند. بنابراين نمي توان از اين مجلس انتظار ايجاد تغييراتي در راستاي منافع دولت 
را داشت و به نتايج مطلوبي دست يافت. اگر انتظار تغييرات در بحث استانداري ها هم مطرح مي شود 
بايد گفت كه در اين چند وقت از فعاليت دولت نه تنها استانداري ها بلكه عملكرد فرمانداري ها مورد 
انتقاد زيادي قرار دارد. عملكردي كه اصالح طلبان نگران هستند و گله دارند كه با ادامه اين وضعيت 
در فضاي انتخابات مجلس آينده، بي طرفي و حركت در مسير قانون آن گونه كه انتظار وجود دارد 
اتفاق نيفتد. حقيقتي روشن است كه بسياري از فرمانداران، همسو با اعتقادات دولت يازدهم نيستند 
و البته اين امر ناشي از بازماندگان از دولت هاي گذشته است كه هنوز بر مسند فرمانداري قرار دارند. 
اما در اين زمينه هم معتقدم اگر تغييراتي اتفاق بيفتد خيلي گسترده نخواهد بود. البته در وزارت 
كشور هم چنين قرايني وجود ندارد. شايد انتصابي كه در استانداري مركزي روي داده اين بحث ها را 
نو كرده باشد و بسياري مطالبات خود مبني بر ايجاد تغييرات در طيف وسيع تري را مطرح مي كنند. 
اما با همه اين تفاسير طبيعي است كه در كشوري كه عمر كل دولت چهار سال است حداقل بيست 
درصد اين تغييرات هم روي دهد طبيعي است. اما اين تغييرات بايد به گونه اي باشد تا همه بخش هاي 
اقتصادي كه حركت كندي دارند در مسير سريع تري حركت كنند. اما بايد يادآور شد كه دولت به 
دنبال حل مسائل از طريق تغييرات در كابينه نيست و البته خيلي از مشكالت موجود نيز با انجام 

تغييرات توسط دولت قابل حل و فصل نيست. 

 دولت گذشته به رهنمودهاي رهبر انقالب
 توجه مي كرد هيچگاه تحريم نمي شديم

گروه سياسي| دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تحليل تازه اي از علت تحريم هاي سال هاي 
اخير كش��ورمان دارد و صراحتا عمل نكردن مسووالن دولت س��ابق به فرمايشات رهبري را علت 
تحريم هاي سخت سال هاي گذشته عنوان كرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعالم اينكه 
بررسي سياست هاي كلي برنامه ششم در مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيد، گفت: در 
آخرين جلسه از رسيدگي به اين موضوع، سياست هاي مربوط به فضاي مجازي، ارتباطات و فناوري، 
امور رفاهي، امنيتي و اجتماعي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. به گزارش ايرنا، گزيده اظهارات 

محسن رضايي پس از پايان جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير است: 
   بررسي سياست هاي كلي برنامه شش��م پايان يافته و هرچه زودتر تقديم رهبر معظم انقالب 
مي شود. البته اصل اين سياست ها از سوي ايشان ارجاع شده بود و ما نيز نظر مشورتي خود را اعالم 

كرده ايم و رهبر معظم انقالب بعد از مطالعه آن را به سه قوه ابالغ مي كنند. 
   اين سياست ها ابالغ مي شود تا برنامه ششم توس��عه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور كه 
سومين گام به سوي ايران 1404 است، احكامش در مجلس تصويب و از ابتداي سال 95 اجرايي شود. 
  از جلسه آينده دستاوردهاي سياس��ت هاي كلي انتخابات، سياست هاي كلي محيط زيست، 
برخي موارد اختالفي، رسيدگي به اموال و دارايي مسووالن كشور و رسيدگي به قانون پيشگيري 

از جرايم بررسي مي شود. 
  عمل به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب باعث افزايش موفقيت ها خواهد شد. تجربه نشان داده 
اگر دولتمردان ما رهنمودهاي رهبر معظم انقالب را به طور كامل عمل كنند به موفقيت هايي بيشتر 
از آن چيزي كه در اختيار دارند، مي رسند. هرچه كامل تر به رهنمودهاي مقام معظم رهبري عمل 

شود، دستاوردهاي ما نيز بيشتر است و اين را تجربه نيز در گذشته نشان داده است. 
   مثال در دولت هاي گذشته اگر به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب عمل مي شد، شايد هيچگاه 
تحريم نمي شديم ولي افراط و تفريط هايي انجام گرفت. اگر در موضوع فتنه 88 هم به فرمايشات 

ايشان توجه مي شد شايد اين مسائلي كه در سطح جامعه بعضا وجود دارد، پيش نمي آمد. 
 نمي گوييم دولت به رهنمودها عمل نمي كند چرا كه چنين چيزي نيس��ت ولي اگر بيش��تر 
عمل كند، دستاوردهاي بزرگ تري در مذاكرات خواهيم داشت و با سربلندي بيشتري از آن عبور 

مي كنيم. 
   امريكا در منطقه دچار وضعيتي تازه ش��ده است امريكا در منطقه دس��ت به دامن عربستان و 
اسراييل شده و در اروپا نيز احتياج به فرانسه و انگليس پيدا كرده و با اين رويكرد به دنبال آن است تا 

خأل بيرون رفتن از خاورميانه را از طريقي پر كند. 
 متاسفانه موضوع ديگري كه امريكا دنبال مي كند طرح فروش سالح در ميان برخي كشورهاست 
كه با توجه به همين رويكرد عربستان س��عودي 65 ميليارد دالر، امارات 35 ميليارد دالر و قطر و 
كويت به همراه برخي كشورهاي ديگر 140 ميليارد دالر تسليحات از غرب خريداري كرده اند و تمام 
اين سالح هاي مدرن به منطقه مي آيد كه حمله به يمن يكي از داليل كنسرسيوم فروش اسلحه 

بوده است. 
   امسال، سال مهمي در ابعاد داخلي و خارجي كشور است و سال مهمي را پيش رو داريم. از طرفي 
مذاكرات ايران و قدرت هاي بين المللي را پيش رو داريم كه بايد به فينال برسيم و از آن نتيجه بگيريم 
كه براي ما حايز اهميت است؛ ديگر موضوع مهم داخلي، انتخابات مجلس شوراي اسالمي و خبرگان 

است كه بايد به آن توجه كنيم. 
  باتوجه ب��ه ادامه اين ناامني ها در آينده ما در داخل نيازمند توجهات بيش��تري و نيز به ش��دت 

نيازمند همكاري و آرامش در كشور هستيم. آرامش در جامعه 
و همكاري دولتم��ردان و جناح هاي سياس��ي با يكديگر 
مي تواند عبور موفقيت آميز كش��ور را از شرايط به دنبال 

داشته باشد. 
   از دولتمردان و جناح هاي سياس��ي مي خواهيم كه 
رقابت ها را به گونه اي مديريت كنند كه وارد منافع ملي 

و ارزش هاي انقالب نش��وند؛ نبايد رقابت ها به منافع ملي 
ضربه زده يا ارزش هاي انقالب را تضعيف 

كند. امسال به شدت نيازمند آرامش، 
همكاري، بيداري و هوشياري همه 

اعضاي جامعه  هستيم. 

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
بارالها تقدير چنان كردي ك��ه در اداي تكلي��ف از برخي وظايف ب��از بمانم و نتوانم 
ش��رط ادب بجاي آورم. ليكن خانواده، دوس��تان و همفكراني عطا كردي تا نقصان هايم 
را جبران نمايند و در اين راه همراهم باش��ند. امروز پس از گذش��ت يك هفته از ضايعه 
اسفناك درگذش��ت مادر ارجمندم بر خود فرض مي دانم كه از آيات عظام ،حجج اسالم، 
دانشگاهيان و اقشار مختلف كه با حضور در تش��ييع، تدفين، مجالس عزاداري و اظهار 
همدردي از طريق تماس تلفني، ارس��ال پيام، اعالميه در روزنامه ها و... موجب تسكين 

آالم و تسلي خاطر بازماندگان شدند صميمانه و خالصانه سپاسگزاري نمايم.
قربان بهزاديان نژاد

مسوول روابط عمومي كل سپاه: 

طرح »تشكيل هالل 
شيعي« سناريوي 

شكست خورده 
صهيونيستي-  امريكايي 

است
س��ردار رمض��ان ش��ريف در واكنش 
به انتس��اب خبر تش��كيل هالل ش��يعي 
ب��ه اظه��ارات اخي��ر فرمانده كل س��پاه 
تاكيد كرد: طرح تش��كيل هالل ش��يعي، 
س��ناريوي تبيلغاتي شكس��ت خ��ورده 
صهيونيست ها و امريكايي ها عليه انقالب 
اس��المي و ملت ايران اس��ت. ب��ه گزارش 
 فارس، در پي س��خنان س��ردار سرلشكر 
محمد علي جعفري در اجالس��يه نهايي 
كنگره بزرگداش��ت 3000 شهيد استان 
سمنان در پنجشنبه گذش��ته و انتساب 
جمله »هالل شيعي در حال شكل گيري 
است« به وي، س��ردار سرتيپ دوم پاسدار 
رمضان ش��ريف مس��وول روابط عمومي 
كل سپاه اظهار كرد: انتس��اب اين جمله 
به سخنان فرمانده كل سپاه يك برداشت 
ناقص و تحريف همراه با شيطنت از تحليل 
ايش��ان از وضعي��ت و تح��والت منطقه و 
اهداف و نقش��ه هاي امري��كا و قدرت هاي 
اس��تكباري عليه انقالب اس��المي وامت 
اس��المي ب��وده اس��ت. وي اف��زود: نظام 
س��لطه و اس��تكبار به وي��ژه امريكايي ها 
و صهيونيس��ت ها در راس��تاي اخت��الف 
افكني بي��ن امت اس��المي و جلوگيري از 
روند تكاملي و تاثيرگذار انقالب اس��المي 
سال ها است در چارچوب راهبرد »شيعه 
هراس��ي« و »ايران هراس��ي«، سناريوي 
خطرناك اتهام زني به جمهوري اسالمي 
ايران در پيگيري »تشكيل هالل شيعي« 
را طراحي و دنبال مي كنند. مسوول روابط 
عمومي كل سپاه راهبرد »شيعه هراسي« 
و س��ناريوي »تشكيل هالل ش��يعي« را 
اقدامي تبليغاتي و شكست خورده توصيف 
و تصريح كرد: جهان اسالم با هوشمندي 
و هوش��ياري تاكنون ترفنده��اي جهان 
استكبار در اين عرصه را خنثي كرده است. 
سردار شريف خاطرنش��ان كرد: ترديدي 
نيست آنچه مورد توجه افكار عمومي آحاد 
مسلمانان عالم قرار دارد »گفتمان انقالب 
اسالمي« است كه از مهم ترين شاخصه ها 
و مولفه هاي آن »وحدت جهان اس��الم«، 
»استكبارس��تيزي« و مبارزه ب��ا امريكا و 
رژيم صهيونيستي با عنوان دشمنان اصلي 
اسالم و مسلمين اس��ت. سخنگوي سپاه 
تصريح ك��رد: علت اصلي ت��الش امريكا و 
صهيونيس��ت ها در تروي��ج موضوع هالل 
شيعي، اختالف افكني بين اقوام و مذاهب 
اس��المي و نيز وحش��ت آنان از وحدت و 
بيداري آحاد مسلمانان است كه جمهوري 
اس��المي و ملت ايران هم��واره پرچمدار 
آن بوده و هستند. س��ردار شريف در پايان 
با قدردان��ي از اهتمام اصحاب رس��انه به 
انتشار درست و دقيق اخبار مربوط به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي به ويژه اظهارات 
مربوط به فرماندهان و مس��ووالن ارش��د 
آن يادآور ش��د: مجددا به رسانه ها توصيه 
مي كنيم اخبار رسمي مربوط به سپاه را از 
»سايت خبري سپاه نيوز« به عنوان مرجع 
رس��مي اخبار اين نهاد انقالبي و مردمي 

پيگيري و مورد انتشار قرار دهند. 

 بازگشت پيكرهاي 
241 شهيد دفاع مقدس 

پيكرهاي پ��اك 241 ش��هيد دفاع 
مقدس كه طي عملي��ات اخير تفحص 
كش��ف ش��ده اند در روز 28 ارديبهشت 
ماه از طريق مرز ش��لمچه وارد كش��ور 
خواهندش��د. به گزارش ايس��نا، سردار 
س��يدمحمد باقرزاده، فرمان��ده كميته 
جس��ت وجوي مفقودي��ن س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح گف��ت: پيكرهاي اين 
شهدا در روز 28 ارديبهشت ماه از طريق 
مرز شلمچه وارد كشور خواهد شد. وي 
اضافه كرد: پيكرهاي اين شهيدان در دو 
هفته اخير با تالش كميته جست وجوي 
مفقودين در جنوب عراق؛ فاو، ابو فلوس، 
ش��لمچه، مجنون و زبيدات به دس��ت 
آمده است. س��ردار باقرزاده خاطرنشان 
كرد: اين ش��هدا ب��راي مراس��م وداع به 
سوسنگرد منتقل خواهند شد و مراسم 
استقبال كامال عش��ايري برگزار خواهد 
ش��د. فرمان��ده كميته جس��ت وجوي 
مفقودين خاطرنش��ان كرد: همزمان با 
ايام ش��هادت امام موس��ي بن جعفر)ع( 
روز 24 ارديبهش��ت ماه سال جاري نيز 
تعداد چهار ش��هيد در دو نقطه اس��تان 
خوزس��تان، بخش سردش��ت زيدون و 
دانش��گاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 
تشييع و به خاك س��پرده خواهند شد. 
وي گف��ت: تاكنون در سراس��ر كش��ور 
استقبال بس��يار خوبي براي درخواست 
تدفين ش��هداي گمنام ش��ده اس��ت از 
جمله 1200 ش��هر و شهرستان و 180 
دانشگاه و حوزه علميه در كشور در نوبت 

ميزباني از شهداي گمنام قرار دارند.

برخي كشورهاي منطقه عروسك هاي كوكي رژيم اسراييل و امريكا شده اند 

خنده هاي دبيران سابق و اسبق شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه 
جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام

نگاهي به استانداران مورد ارزيابي قرار گرفته از نگاه رييس جمهور
نام استاندارتاريخمقصدسفرهاي استاني

عبدالحسن مقتدايي24 دي 92خوزستاناولين
جاسم جادري6 اسفند 92هرمزگاندومين
علي اوسط هاشمي26 فروردين 93سيستان و بلوچستانسومين

محمدرضا مرواريد17 ارديبهشت 93ايالمچهارمين
هوشنگ بازوند28 خرداد 93لرستانپنجمين
قاسم سليماني15 مرداد 93چهارمحال و بختياريششمين
مجيد خدابخش29 مرداد 93اردبيلهفتمين
عليرضا رشيديان15 شهريور 93خراسان رضويهشتمين
جمشيد انصاري30 مهر 93زنجاننهمين
حسن صادقلو11 آذر 93گلستاندهمين

وجه اهلل خدمتگزار3 دي 93خراسان جنوبييازدهمين
مصطفي ساالري23 دي 93بوشهردوازدهمين
رسول زرگرپور15 بهمن 93اصفهانسيزدهمين
محمدصادق صالحي منش16 اسفند 93قمچهاردهمين
محمدعلي نجفي26 فروردين 94گيالنپانزدهمين
 محمد احمدي9 ارديبهشت 94فارسشانزدهمين

گزيده اي از طرح ها و پيشنهاد هاي نمايندگان مجلس در مورد مذاكرات هسته اي
توضيحاتتاريخ ارايه عنوان طرح يا پيشنهاد

مهر 92حضور نماينده مجلس در تيم مذاكره كننده هسته اي
اين پيشنهاد تا پايان سال 92 چند بار مطرح شد و حتي يك بار برخي از منتقدان مذاكرات خبر دادند كه وزير خارجه با اين پيشنهاد موافقت كرده است. اين 

پيشنهاد در دو جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم به بحث گذاشته شده بود. با اين حال هيچگاه تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان 
شاهد حضور يك نماينده در تركيب خود نبود. 

الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته اي و مصاديق آن 
آبان 92در چارچوب معاهده ان پي تي در مذاكرات هسته اي

اين طرح توسط 100 نماينده مجلس امضا شده بود اما حواشي آن از قبيل غلط هاي اماليي متن و مخالفت هيات رييسه مانع از به جريان افتادن آن شد. طراح اين 
 طرح جواد كريمي قدوسي بود. حتي منصور حقيقت پور، نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در آن زمان گفته بود كه 50 نماينده خواستار 

سه فوريتي شدن اين طرح هستند. 
الزام دولت به غني سازي 60 درصدي در پاسخ به 

دي 92زياده خواهي 5+1
تعداد دقيق امضا كنندگان اين طرح هيچگاه مشخص نشد. هواداران تصويب آن تعداد امضاكنندگان را از 100 تا 205 نماينده عنوان كردند. نهايتا اما هيات رييسه 

مجلس با به جريان افتادن اين طرح مخالفت كرد. سبحاني نيا، عضو هيات رييسه درباره داليل عدم اعالم وصول آن گفته بود: »ما در حال حاضر نيازي به غني سازي 60 
درصد نداريم، طبيعتا دوستاني كه اين طرح را امضا كردند، بايد داليل خود را مطرح كنند. اين در شرايط فعلي درست نيست و بهانه اي به دست طرف مقابل مي دهد.«

تعيين راهبرد فني، سياسي و حقوقي در حوزه مسائل 
تهيه كننده اين طرح سيد مهدي موسوي نژاد بود. اين طرح قرار بود خرداد ماه همان سال به هيات رييسه تقديم شود اما در نيمه هاي راه جمع آوري امضا به دليل فروردين 93هسته اي

عدم استقبال نمايندگان متوقف شد. 
اين طرح در آستانه مذاكرات »وين« توسط اسماعيل كوثري ارايه شد. هر چند برخي چهره هاي شناخته شده منتقد مذاكرات به پشتيباني از اين طرح پرداختند ارديبهشت 93تصويب توافق نهايي در تمام كميسيون هاي مجلس

اما نتيجه نشست »وين« و تمديد مذاكرات باعث شد كه اين طرح حتي روي كاغذ هم نوشته نشود. 
اين پيشنهادي بود كه علي الريجاني، در جلسه با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح كرد. اين كميسيون هم وعده داد در اسرع وقت مرداد 93طرح فعاليت صلح آميز هسته اي

اين طرح را تهيه خواهد كرد. اما تنها با گذشت چند روز همه اين ماجرا و پيشنهاد علي الريجاني به فراموشي سپرده شد. 
تهيه كنندگان طرح و از جمله ابراهيم كارخانه اي تعداد امضاكنندگان اين طرح را نزديك به 100 نماينده عنوان كرده اند. با اين وجود هنوز هيات رييسه مجلس آبان 93الزام دولت به رعايت خطوط قرمز در مذاكرات هسته اي

اقدامي براي اعالم وصول آن انجام نداده است. 
الزام دولت به لغو توافق ژنو در صورت تصويب تحريم هاي 

بهمن 93جديد و صيانت از حقوق هسته اي
طراح اين طرح هم ابراهيم كارخانه اي، رييس كميته هسته اي مجلس و از جدي ترين منتقدان مذاكرات بود. تعداد امضا كنندگان اين طرح 80 نفر عنوان شده 

است. با اين حال تهيه كنندگان آن به جريان انداختنش را منوط به تصويب تحريم هاي بيشتر عليه ايران يا برنداشته شدن تحريم ها بعد از توافق احتمالي كرده اند. 
فوريت اين طرح در روز 15 بهمن ماه با 173 راي مثبت مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت. 

الزام دولت به تصويب توافق هسته اي در پارلمان و نظارت 
اين طرح هنوز تقديم هيات رييسه نشده و سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفته كه 60 نفر از نمايندگان اين طرح را امضا كرده اند.ارديبهشت 94مجلس بر آن

محمود   ميرلوحي

نگاه روز


