والدت حضرت زینب (س) و روز رپستار رگامی باد

قاسم محبعلی در گفتوگو با «همدلی» ،سخنان وزیر خارجه آمریکا در قاهره و خبر آغاز خروج
نیروهای آمریکا از سوریه را بررسی کرد

ترامپ در  ۲۰۱۹پیشبینیناپذیرتر میشود
3

شنبه  22دی  5 _ 1397جمادیاالول  12 _ 1440ژانویه  _ 2018سال چهارم _ شماره  8 _ 1064صفحه _ قيمت  1500تومان _ روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

«سید مصطفی تاجزاده» در حاشیه سلسله نشستهای «چه بایدکرد؟» به پرسشهای
همدلی در حوزه سیاست خارجی پاسخ داد؛

مسیرما
مذاکره یا جنگ

«همدلی» از تفاوت قانون کودکهمسری در ایران و کشورهای منطقه گزارش میدهد

عقب مـاندیـم

همدلی | گروه سیاسی -محسن فیضالهی :حزب اتحاد
ملت ،حوزه صادقیه (آریاشــهر) در سلســله نشستهای «چه
باید کرد» هفتهپیش ،در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
نشســتی با سخنرانی «سیدمصطفی تاجزاده» ،معاون سیاسی
وزیر کشــور دولت اصالحات ،با عنوان «توســعه و سیاســت
خارجی» برگزار کرد .تاجزاده در ابتدا با نقد برخی رویکردهای
جریانات و اندیشمندان مختلف نسبت به خروج ایران از وضعیت
کنونی ،با طرح این پرســش که باید چه کنیم؟ ،گفت :در این
وضعیــت باید همه علیه هم بجنگیم یا به تفاهم برســیم و با
مشارکت همگانی مشکالت جامعه را حل کنیم .بنابراین هیچ
جریانی نمیتواند خودش را اکثریت بداند و با اســتفاده از آن
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بخواهد اقلیت را حذف کند .او با رویکردی انتقادی نســبت به
سیاست خارجی ایران در طی چند سال اخیر ،معتقد است که
سیاســت خارجی باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار
گیــرد ،نه اینکه درآمد نفتی ایران صرف بلندپروازی منطقهای
حکومت شــود .این ســخن که ما با این دولت آمریکا مذاکره
نمیکنیم اشتباه است .درست آن است که تهران پیشنهادهای
دقیق و عملی در برابر اعالمهای واشــنگتن بدهد« .همدلی»
نیــز ،در پایان این نشســت که برخی از حاضران به نســبت
دغدغههایشان سواالتی را مطرح کردند ،در مورد برخی مسائل
سیاســی در حوزه داخلی و مسائل بین المللی پرسشهایی را
مطرح کرد و تاجزاده به آنها پاسخ داد...
2
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«همدلی» دالیل زیانده بودن یک صنعت قدیمی و پر حاشیه را در گفتوگو با کارشناسان ارزیابی کرد

گفتوگوی همدلی با حمید شیخمحمدی ،سرمایهگذار و مجری طرح فیلم «آندرانیک»؛

سینما یک پنتاگون است

بحران خودرو؛ بازگشت به نقطه صفر

مجلس

دولت
عبداهلل ناصری ،عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات:

اعتماد به نفس کاذب حزب اعتدال و توسعه به روحانی ضربه میزند
اعتمادآنالین| عبــداهلل ناصری ،عضو شــورای
مشــورتی رئیس دولت اصالحــات در واکنش
بــه اظهــارات محمــود واعظی رییــس دفتر
رییسجمهوری ،گفت :اصالح طلبان ســال ۹۲
و  ۹۶با روحانی وارد ائتالف رسمی نشدند ،فقط
براساس نظرسنجی آقای عارف کنار رفت و همه
از آقــای روحانی حمایت کردند .بعد از انتخابات
ریاســت جمهوری ســال  ۹۶آنچه موجب نگاه
انتقادی اصالح طلبان به دولت شد ،فاصله گرفتن
آقای روحانی از شعارها و وعده های انتخاباتیاش
بود.
وی افزود :نزدیکان آقای روحانی مشــخصا آقای
واعظــی معتقدند آرای  ۹۲و  ۹۶باالســتقالل و
بالکفایه رأی خــود آقای روحانی بود .در حالیکه
این مساله از محاالت است .اصولگرایان هم بیان
می کنند که جامعه و سبد رأی آقای روحانی را
پایگاه اجتماعی اصالح طلبان شکل دادند .رویکرد
اصالح طلبان حمایت-انتقاد از دولت اســت اما
متأسفانه هر چه جلوتر می رویم به علت مواضع
آقای روحانی و اطرافیان او موضع انتقادی اصالح
طلبان پررنگتر می شود.
عضو شــورای مشورتی رئیس دولت اصالحات با
بیان اینکه حزب اعتدال و توسعه اعتماد به نفس
کاذبی دارد ،یادآور شد :طیف جناح راست حزب
اعتدال و توسعه این توهم را دارند اما طیف چپ
همچون آقایان بانک و ترکان تأیید می کنند که
جامعه رأی آقای روحانی شــکل گرفته از پایگاه
اجتماعی اصالح طلبان است و اصالح طلبان نیز

بنا به مصلحت ملی از آقای روحانی حمایت کردند
نه براساس باج خواهی و سهم خواهی از دولت.
وی ادامه داد :حزب اعتدال و توسعه خیلی بهتر
از این در  ۶ســال گذشته می توانست از جامعه
عضوگیری کنــد و جامعه تشــکیالتی خود را
توسعه دهد .این حزب بعد از اردیبهشت سال ۹۶
آرای  ۲۴میلیونی آقای روحانی را به حساب کار
ساختاری و تشکیالتی خود گذاشت .متأسفانه
این نگاه به آقای روحانی ضربه زد و ضربه خواهد
زد.
ناصری درباره جایگاه حزب اعتدال و توســعه در
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده گفت:
انتخابات مجلــس ماهیت قومی و محلی دارد .از
دی ماه  ۹۶به بعد جامعه ایران در حوزههای قومی
و ایلی مقداری متصلب و سخت پندار شده است
که این مساله در انتخابات سال  ۹۸بیشتر خود را
نشان خواهد داد.
وی افزود :انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰مهم
اســت که تفکر حاکم بر دولت دوم آقای روحانی
با توجه به عملکردش موقعیتی نخواهد داشت .در
طول  ۴۰ســال اخیر به جز یک مورد خاص ،ما
شــعار تند علیه رئیس جمهور در هیچ دوره ای
نداشــتیم اما در این دوره ریاست جمهوری بود
که در اعتراضات سال  ۹۶شعار های تندی علیه
رئیس جمهور سر داده شــد که این اتفاق بدی
است و حکایت از آن می کند که جامعه مدنی و
بخشی از جامعه رأی آقای روحانی به طور جدی
تبدیل به ضد او شده است.

گوشه

وزیر دفاع ایران در مراسم تحلیف مادورو شرکت کرد
ایرنا| مراســم تحلیف «نیکالس مادورو» رییس
جمهوری ونزوئال با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مســلح جمهــوری اســامی ایران و
نمایندگان  94کشور جهان در دادگاه عالی قضایی
این کشور برگزار شد.
حضور وزیر دفاع ایران در مراسم تحلیف مادورو
«امیر ســرتیپ امیر حاتمی» بــه نمایندگی از
جمهوری اسالمی ایران در مراسم دانشکده نظامی
نیروهای مســلح ونزوئــا در محل صبحگاه این
دانشکده که با حضور مقامات عالیرتبه کشورهای
مختلف و نیروهای مسلح برگزار شد ،شرکت کرد.
به گــزارش پایگاه اطــاع رســانی وزارت دفاع
و پشــتیبانی نیروهای مســلح ،مــادورو رییس
جمهوری این کشــور پس از مراسم تحلیف در
جمع مهمانان و فرماندهان نظامی کشــورش به

سخنرانی پرداخت.
امیر سرتیپ امیر حاتمی روز گذشته در ادامه سفر
خود در ونزوئال با ارتشبد «والدیمیر پادرنیو لوپز»
وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار با مرور و بررســی ســابقه
همکاری های دفاعی درخصوص دستیابی به یک
نقشــه راه جامع همکاری های مشترک با بهره
گیری از تمام ظرفیت ها به توافق رسیدند.
در این دیدار امیر ســرتیپ حاتمی از وزیر دفاع
ونزوئال برای سفر به ایران دعوت کرد.
ارتشبد والدیمیر پادرنیو لوپز نیز با ابراز خرسندی
از حضور وزیر دفاع کشور دوست و برادر جمهوری
اسالمی ایران در مراسم تحلیف رییس جمهوری
ونزوئــا ،حضور وزیر دفاع ایــران را نقطه عطف
روابط دوجانبه دانست.

حشمتاهللفالحتپیشه:

کنوانسیون های مرتبط با«افایتیاف» یکماه دیگر تعیین تکلیف میشود
ایرنا| رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به سوال ایرنا که سرانجام «افایتیاف» چه خواهد
شد ،گفت :تکلیف این کنوانسیون ها یک ماه دیگر روشن خواهد شد.
حشــمت اهلل فالحت پیشــه روز جمعــه در پایان ســفر  2روزه به
چهارمحال و بختیاری در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود :تصمیم
گیری در خصوص این کنوانســیون ها در مجمع تشخیص مصلحت
نظام خواهد بود.
لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی(افایتیاف) برای اســتاندارد
سازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک های ایران با بانک ها و
موسسات مالی دنیاست.
گــروه ویژه اقدام مالی یــک نهاد فراملی ناظر بر مقــررات و قوانین
کشــورهای مختلف برای ســنجش میزان کارایی آنها در مبارزه با
پولشویی است.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه  15مهر  1397با الحاق
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین
مالی تروریسم (سیافتی)موافقت کردند.
این الیحه شامل یک مقدمه 28 ،ماده و یک پیوست است و بر اساس
آن جمهوری اسالمی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با
تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.
لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف)برای اســتاندارد
سازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک های ایران با بانک ها و

موسسات مالی دنیاست.
از ســوی دیگــر در آبانمــاه امســال  ،شــورای نگهبــان الیحــه
الحــاق ایران را به کنوانســیون مبــارزه با تامین مالی تروریســم
(ســیافتی)خالف شرع و قانون اساسی و مبهم دانست و آن را تایید
نکرد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اســامی در خصوص «اسپیوی» که قرار بود به عنوان تبادل مالی
از ســوی اروپا ایجاد شود نیز گفت :طرف مقابل در این زمینه خیلی
وقت گذارنی کرده اســت و باید راه های جایگزین را در این زمینه مد
نظر داشت.
«اسپیوی»به عنوان توافق مالی بین ایران و اتحادیه اروپا مطرح است.
فالحت پیشــه در خصوص توسعه همکاری تجاری ایران و عراق نیز
گفت :طی  9ماه گذشته باالترین رشد تجارت با عراق از سوی بازرگانان
ایرانی صورت گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد :اگر این روند با حمایت دولت انجام شود تا سال
آینده رشد  50درصدی در ماه های آینده محقق می شود.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اسالمی در خصوص مرز خسروی نیز گفت  :در این زمینه دیدارهای
میدانی از مرز خسروی در ایران و عراق انجام شد و حتی استحکامات
ویران شــده داعش نیز مشاهده شد و هیچ گونه ناامنی در این زمینه
وجود ندارد و داعش در عراق تمام شده است.

جهان
با دعوت آمریکا برگزار میشود

نشست رهبران جهان درباره ایران و خاورمیانه در لهستان
ایسنا| وزیر امور خارجه آمریکا از برگزاری نشستی بینالمللی توسط
این کشور در ماه آینده خبر داد که محور آن مسائل خاورمیانه خواهد
بود.
فاکسنیوز ،مایک پمپئو ،وزیــر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در
گفتوگویی اختصاصی با این شــبکه تلوزیونی گفت :آمریکا در ماه
آینده ،یک نشست در سطح رهبران جهان برگزار خواهد کرد که برای
گسترش ثبات و آزادی در خاورمیانه است .این نشست بر روی تاثیرات
منطقهای ایران متمرکز خواهد بود.
پمپئو با اعالن اینکه این کنفرانس در  ۱۳و  ۱۴ماه فوریه در لهستان
برگزار خواهد شد ،گفت :ما رهبران دهها کشور از سراسر جهان را گرد
هم خواهیم آورد.
وی در این باره افزود :این کشورها با هدف تمرکز بر ثبات خاورمیانه،
صلح ،آزادی و امنیت در این منطقه گرد هم خواهند آمد و اطمینان
حاصل کردن از اینکه «ایران تاثیر کارشکنانهای ندارد» ،یک رکن مهم
این نشست میباشد.
وزیر امور خارجه آمریکا درباره کشورهای شرکتکننده در این نشست
گفت :کشورهایی از آسیا ،آفریقا ،نیمکره غربی ،اروپا و خاورمیانه در این
کنفرانس حضور بهم خواهند رساند.
این اعالن ،تازهترین اقدام دولت ترامپ برای تحقق «کمپین فشــار
حداکثری» علیه ایران است که خروج از توافق هستهای و اعمال دوباره

تحریمها نیز بخشی از آن است.
پمپئو با اشاره به اینکه حکومت بشــار اسد بخشی از مذاکرات این
نشست خواهد بود ،گفت :ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم زمانی
که این مذاکره سیاسی شروع شود ،همه گزینهها روشن و قابل بحث
باشــند .وی همچنین روســیه و ایران را «مجریان شرور خاورمیانه»
خواند و گفت :امیدواریم آنها (ایران و روســیه) را همراه با حکومت
(ســوریه) و تمامی افراد ذینفع در آنجا(ســوریه) بر سر میز مذاکره
بیاوریم تا درباره شکل ساختاری که سوریه پس از یک جنگ داخلی
باید داشته باشد ،گفتوگو کنند.
پمپئو در نهایت علیرغم سیاســتهای مداخله جویانه کشورش در
خاورمیانه ،گفت که این مردم سوریه هستند که تصمیم خواهند گرفت
چه کسی آن کشور را رهبری کند.

خارجه
سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکا راهی در پیش گرفته که نفعی برایش ندارد
ایرنا| سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی بنیان وزیر امور خارجه آمریکا در
قاهره گفت :آمریکا و بخصوص رژیم افراطی کنونی آن بهخاطر خصومت دیرینه با ملت
ایران و مخالفت با همه اقدامات دولت قبل از خود راهی را در پیش گرفته که هیچ نفعی
در آن برای آمریکا متصور نیست.
بهرام قاسمی گفت :آمریکا و بخصوص رژیم افراطی کنونی آن بخاطر خصومت دیرینه
با ملت ایران و مخالفت با همه اقدامات دولت قبل از خود و در اثر سوء استفاده از سوی
محافل بدنام و ناکام و فریب خوردن توسط جریان ها و البی های خاص ،راهی در پیش
گرفته است که هیچ نفعی در این رفتار برای آمریکا متصور نیست .وی افزود :این رژیم از
یک توافق جامع و مشروع که محصول مذاکره بود خارج شده و اکنون از اینکه نمی تواند
جایگزینی برای آن پیدا کند دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است
قاسمی تصریح کرد :این یک تناقض بزرگ است که آمریکا از یک سو خصومت با ملت
ایران را به اوج خود رسانده و از سوی دیگر ریاکارانه خود را طرفدار گفتگو نشان می دهد.
آقای پمپئو یکبار دیگر به صراحت اعالم کرد که رژیم آمریکا دشمن ایران است و این
دشمنی جز دشمنی با مردم ایران نیست .او باید بداند و بدرستی فهم کند که ما در مقابل
دشمنان ایران و ایرانی با تمام توان از منافع ملی و راهبردی خود دفاع خواهیم کرد.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در ادامه تاکید کرد :ایران همواره نشان داده است که
خواستار همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان خود است؛ اما رفتار آمریکا نشان می
دهد که بدنبال تفرقه افکنی و ایجاد یک هرج و مرج جدید در این منطقه است که لزوم
حفظ هوشیاری تمامی ملت های منطقه در مقابل نیرنگ و سیاست های تفرقه انگیز
مقامات آمریکایی را دو چندان می کند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سخنانی در دانشگاه آمریکایی قاهره و نیز
در نشست مشترک با همتای مصری اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرد و گفت :تا زمانی
که ایران کشوری عادی نشود فشار بر آنها را ادامه می دهیم.

خبــر

تکذیب خبر احضار علی ضیاء و ممنوعالتصویری
زائری به درخواست هیات رئیسه مجلس
ایلنا| سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد :اینکه مجری برنامهای احضار شده
باشد ،صحت ندارد ما به کسی نگفتیم که فردی در صدا و سیما ممنوع التصویر شود.
اینها اصال در شان هیات رئیسه و رئیس مجلس نیست.
بهروز نعمتی عضو هیات ریسه مجلس شورای اسالمی روز گذشته در حاشیه صحن علنی
در جمع خبرنگاران درباره واکنشها به اظهارات مجری برنامه فرمول یک و درخواست
ممنوع التصویری زائری یکی از کارشناســان صدا و سیما گفت :در وهله اول همه باید
بدانند که اخبار جلسه هیات رئیسه مجلس از طریق سخنگو به رسانهها داده میشود.
وی تاکید کرد :از طرف دیگر جلسات ما با مسئوالن روال همیشگی دارد و هرچند وقت
یک بار با مســئوالن صدا و سیما یا معاونان رئیسجمهور و وزرا جلسهای برای بررسی
مسائل مختلف برگزار میکنیم .سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد :اخیرا
جلســهای با آقای علی عسگری رئیس صدا و سیما و معاونان ایشان برگزار کردیم که
جلسه خوبی بود و مواردی در این جلسه بیان شد که توقع مجلس آن است که با توجه
به شرایط اقتصادی صدا و سیما به عنوان پشتیبان تولید در این زمینه وقت بگذارد و
برنامههایش همپوشانی داشته باشد تا بتوانیم از فضای ایجاد شده عبور کنیم.
نعمتی خاطرنشان کرد :در فضای فعلی باید همه به سمت پیشبرد امور حرکت کنیم
و گالیهمندیها را هم بیان کنیم اما مجلس آقای ضیاء را احضار نکرده و همان روز در
مصاحبه با یکی از رسانهها این مساله تکذیب شده است اما اینکه چرا برخی به آن دامن
میزنند ،جای سوال است.

