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این که  تاکید بر  با  تحلیلگر مسائل سیاست خارجی 
دیپلمات ها در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند، 
گفت: اگر می خواهیم با آمریکایی که شدیدترین و بی 
سابقه ترین تحریم ها را علیه ایران تحمیل کرده است، 
مقابله کنیم، باید از سربازان خود دفاع کرده و گل به 

خودی نزنیم.
با  وگو  گفت  در  دوشنبه  روز  پور«  بهشتی  »حسن 
رسانه  از  یکی  ایرنا، درخصوص حمله  خبرنگار سیاسی 
های منتقد توافق هسته ای به حمید بعیدی نژاد، سفیر 
ایران در لندن گفت: آنچه ایران را در برابر هرگونه تهاجم 
و حمله تضمین می کند و موجب دفاع از ایران می شود، 
ملت ایران و یکپارچگی آنها است. این مردم بوده اند که در 
برابر هر گونه توطئه و تهاجم نظامی، سیاسی و اقتصادی 

و... در مقاطع مختلف از ایران دفاع کرده اند.
به  آمریکا  باالخص  و  ایران  دشمنان  داد:  ادامه  وی 
درستی فهمیده اند تا زمانی که نظام جمهوری اسالمی 
ایران مورد حمایت مردم است، نمی توان کاری پیش برد 

و موفق به پیشبرد توطئه خود نمی شوند.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اکنون ایران 
تحت شدیدترین و بی سابقه تحریم ها از سوی ایاالت 
متحده قرار گرفته است، تصریح کرد: دشمنان ایران تالش 
می کنند با ایجاد فشارهای اقتصادی و ایجاد ارعاب و جنگ 
روانی، نارضایتی اجتماعی ایجاد کنند تا حمایت مردم 
از انقالب اسالمی را از بین برده و نظام از درون دچار 

فروپاشی شود.
بهشتی پور با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی 
در شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: اگر فردی دلسوز 
انقالب و نظام یا با هر انگیزه دیگری، مدافع ایران است، 
در  اقداماتش  و  کند  دفاع  مردم  میان  وحدت  از  باید 
چارچوب ایجاد یکپارچگی و همبستگی در درون کشور 
باشد و از هر حرکتی که موجب انشقاق، چنددستگی و از 

بین رفتن وحدت می شود، خودداری کنند.
وی با بیان اینکه ایران اکنون در سه جبهه سیاسی، 
اقتصادی و رسانه ای مورد تهاجم قرار گرفته است، ابراز 
مقدمی  خط  دارای  ها،  جبهه  این  از  کدام  هر  داشت: 
هستند. مثال در جبهه رسانه ای، خبرنگاران و رسانه ها 
قرار دارند که باید در مقابل جنگ روانی دشمنان مقابله 
کنند. در جنگ اقتصادی، تولیدگران، کارگران و مسئوالن 

این  سیاسی،  جنگ  در  و  هستند  مشغول  اقتصادی 
دیپلمات هایمان هستند که در خط مقدم جبهه مقابله 

با آمریکا قرار دارند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی افزود: در چنین 
شرایطی باید دید چه کسانی در خط مقدم دفاع از ایران و 
مقابله با دشمنان هستند، دوستان و دشمنان را شناسایی 
کرد و آتش را باید بر سر دشمنان و نه سربازان و افراد 

خودی ریخت.
بهشتی پور تصریح کرد: در شرایط کنونی باید دست از 
سیاسی بازی و جناح گرایی برداشت. ما اگر می خواهیم 
با آمریکایی که شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم ها 
از  باید  ایران تحمیل کرده است، مقابله کنیم،  را علیه 

سربازان خود دفاع کرده و گل به خودی نزنیم.
وی با بیان اینکه حمله به سربازان و افراد خودی موجب 
تزلزل در خط مقدم ما می شود، یادآور شد: حمله به 
دیپلمات هایمان که از سوی عالی ترین مقامات کشور، 
مومن و معتقد به انقالب نامیده شده اند، تنها نتیجه ای 
که می تواند داشته باشد، دلسردی و ناراحتی آنها است 
مسائل  این  به  نباید  ما  سربازان  و  ها  دیپلمات  اگرچه 

حساس باشند.
گفت:  حال  عین  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
دیپلمات ها باید قدرت تحمل خود را باال برده و صبوری 
کنند هر چند که خوردن از خودی سخت تر از خوردن از 

دشمن است. 

  

 نمایندگان مجلس با کلیات طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی موافقت کردند

مجازات  تشدید  طرح  کلیات  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز-دوشنبه- مجلس شورای اسالمی با 
206 رای موافق،4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با 
کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از 

آن موافقت کردند.
این طرح 7 ماده دارد و به تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از 
قربانیان اسیدپاشی می پردازد. مهدی صباغیان نماینده بافق در مخالفت 
با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: اسیدپاشی با توجه به 
پیشرفت تکنولوژی و انواع ترکیبات شیمیایی موجود و سوءاستفاده هایی 
که از آن ها می شود آثار مخربی بر بدن انسان می شود که برخی از آن 

استفاده کردند و خانواده هایی را دچار آسیب کردند.
وی با بیان این که باید این قانون به روز شود، اظهار داشت : مجازات 
شدیدتری باید برای مسببان در نظر گرفته شود. نماینده بافق در مجلس 
گفت: ما قانون 1337 را داریم که در این طرح ملغی شده است، ماده 
واحده قانون 1337 می گوید هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع 
ترکیب شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود مجازات او اعدام است اگر 

موجب نقص عضو شود به اعمال شاقه با حبس ابد محکوم می شود.
وی تصریح کرد: شدتی که در قانون جدید بر آن تاکید می شود برای 
مرتکبان در نظر گرفته نشده است نادر قاضی پور نماینده ارومیه در 
موافقت با کلیات این طرح گفت: از نظر اسالم اسیدپاشی یک جنایت 
است و افراد مرتکب یا اسالم را قبول ندارند یا می خواهند دین اسالم 
را بدنام کنند. وی افزود: کسانی که با هدف قراردادن صورت زنان در 
خیابان های جمهوری اسالمی این عمل وحشیانه را مرتکب می شوند آثار 
جنایات آنان از بین نمی رود، عمل آنان به معنای محروم کردن زنان از 
زندگی است. محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مخالفت 
با کلیات این طرح گفت: طرح جدید به جامعه القای ناامنی می کند و 
قابل توجیه نیست، این طرح به هیچ وجه تشدید مجازات را شامل نمی 
شود، قانون 1337 به مراتب شدیدتر از طرح ارائه شده است. وی افزود: 
این طرح فقط به اجزای مختلف از جمله زندان و همچنین تکالیف معاونین 
اسیدپاشی  بزه دیده  این طرح، مشکل کسانی که  با  پردازد،  جرم می 
هستند و قربانی جنایت شده اند برطرف نمی کند. محمد کاظمی نماینده 
م الیر در موافقت با کلیات این طرح گفت: اسیدپاشی از پدیده های 
نامطلوب اجتماعی است که آثار فراوان جسمی و روانی برای بزه دیده دارد 
و ادامه زندگی را برای قربانی سخت می کند. وی افزود: در سال 1337 این 
موضوع جرم انگاری شده و برای فرد مرتکب به تناسب لطمه به بزه دیده 
مجازات در نظر گرفته شده است بعد از انقالب قانون مشخصی تحت 

عنوان اسیدپاشی نداریم و قانون 1337 منسوخ شده است .
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احترام را آزمایش کن، جواب می دهد
ظریف: هرگز یک ایرانی را تهدید نکن

همه به فکر ایران باشیم

 آذر منصوری:

پارلمان اصالحات باید متفاوت از شورای عالی سیاست گذاری باشد
این تشکل  انتقادهای  ایران اسالمی درباره  اتحاد ملت  قائم مقام حزب 
سیاسی با طرح پارلمان اصالحات گفت: حزب اتحاد ملت تالش می کند 
مجمعی شبیه به شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تاسیس نشود و 

با ساختارهایی حرفه ای و متفاوت به سرانجام برسد.
»آذر منصوری« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: 
رییس دولت اصالحات سال هاست که این موضوع را پیگیری می کند و ما 

هم واقعا مخالفتی با آن نداریم.
وی تصریح کرد: انتظار داریم ساختارهای پارلمان اصالحات )مجمع عالی 

اصالح طلبان( به معنی واقعی نیازهای اصالح طلبان را پوشش دهد.
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: انتقادهای ما بر دو محور کمیت و 
کیفیت اعضای مجمع عالی اصالح طلبان است. احزابی که قرار است در این 

مجمع عضو شوند باید به تناسب فراگیری و بدنه خود ارزیابی شوند.
منصوری اظهار داشت: یکی از ایرادات مطرح شده ما مشارکت استان ها در 
مجمع عالی اصالح طلبان است ضمن این که با ورود شخصیت های حقیقی 
به این مجمع مشکلی نداریم اما برای آنها باید فاکتورهایی در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته پیش نویسی ازسووی شماری از 
احزاب برای تاسیس این پارلمان به شورای هماهنگی جبهه اصالحات ارائه 
شد که ابهام دارد؛ زیرا موضوع پارلمان با جبهه و حزب فراگیر متفاوت است.

قائم مقام حزب اتحاد ملت یادآور شد: پارلمان مجمعی شبیه به مجلس 
شورای اسالمی است که باید محلی برای اجتماع و تصمیم گیری احزاب اصالح 
طلب به عنوان شخصیت حقوقی و چهره های موجه و شاخص اصالح طلب 
به عنوان شخصیت های حقیقی باشد. حرف ما این است که برای مشارکت 

تصویب  موافق  بنابراین  گرفته شود،  نظر  در  منطقی  هایی  مولفه  احزاب 
شتابزده پارلمان اصالحات نیستیم.

منصوری ادامه داد: پارلمان علی االصول باید نماینده همه اصالح طلبان 
باشد و همه اصالح طلبان تهران و شهرستان ها بتوانند در آن حضور و نقش 
پررنگی داشته باشند بنابراین طرح پارلمان اصالحات در حال بررسی است و 

تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.
وی یادآور شد: پیشنهادهای هشت گانه حزب اتحاد ملت را به شورای 
قبولی  قابل  نتیجه  امیدواریم  و  کردیم  ارائه  اصالحات  جبهه  هماهنگی 
از  ارائه در سال 96  از همان زمان  پارلمان اصالحات  باشد.طرح  داشته 
اصالح  اثرگذار  احزاب  در  منتقدان جدی  با  کواکبیان«  »مصطفی  سوی 

طلب روبرو شد.
هدف از ارائه چنین طرحی، پُر رنگ سازی نقش برخی احزاب در نهادها 
و شوراهای اصالح طلب و انگیزه آن برخی ابهامات در عمکرد شورای عالی 

سیاست گذاری اصالح طلبان است.
طرح پارلمان اصالحات آنگونه که اعضای شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
می گویند در مراحل نهایی تصویب و ارائه به وزارت کشور است. آنچه این 
انتقادات  کرده،  مواجه  با چالش جدیدی  را  اصالحات  پارلمان  ایده  روزها 

تعدادی از فعاالن حزبی است. 

غم انگیز است
 فناوران داخلی

وی تحریم داشته باشند! آرز

قربانیان اسید پاشی
نیازمند حمایت درمانی 

حقوقی و اجتماعی

 گزارشی ازطرح یک فوریت مجازات اسید پاشیرئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد
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