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درخواست بیش از 100 نماینده از 
رهبری برای تغییر قانون اساسی؛

دورخیز 
برای تشکیل 

»مجلس اعظم«

سياست 2

»اصالح قانون اساســی« بیش از هر چیز شبیه به تبی 
است که هرازگاهی با گرمایی تند و آتشین برمی آید و بعد 
پنداری با خنکای خاک شیری چنان فرو می نشیند که گویی 
از ابتدا اصال نبوده است. حاال دوباره این تب باال گرفته است؛ 
عزت اهلل یوسفیان مال، عضو فراکسیون مستقلین دیروز خبر 
از تهیه نامه »درخواست از مقام معظم رهبری برای بازنگری 
در قانون اساسی« داده و گفته است که بیش از 100 نماینده 
تاکنون این درخواست را امضا کرده اند؛ اما قرار ما با دوستان 
این شد که اگر این درخواست به باالی ۲00 امضا برسد، آن را 
خدمت رهبری ارسال کنیم و این کار منهای خط و خطوط 
و جریانات سیاسی است.« یوســفیان مال گفته است که 
»در آن نامه آمده قانون اساسی بعضی جاها قابل بازنگری 
است. یکی از موارد هم این است که آیا در شرایط فعلی نیاز 
به نخست وزیر داریم یا خیر؟ اگر نیاز داریم نخست وزیر از 
مجلس بیرون بیاید یا از سمت رئیس جمهوری معرفی شود 
یا اینکه از طریق نظام انتخاباتی باشد. که این ها قابل بحث  
است.«  او به طرح موضوع مجلس دوم در نامه نیز اشاره کرده 
و افزوده: »در دنیا هم اینطوری است که در کنار یک مجلس 

عمومی یک مجلس تخصصی باالتر وجود دارد...

انتخابات پارلمان اروپا نتایجی متنوع به دنبال داشت

پیروزی سبزها و لیبرال ها؛ ناامیدی میانه روها
جهان 5

نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه عراق مخالف سرسخت تحریم ها 
علیه ایران است، گفت: حضور ایران در مبارزه با داعش در عراق و باز 
پس گیری خاک عراق از داعش چیزی است که باید بسیار نسبت به آن 
قدردان بود. از سوی دیگر ایران برای ما بسیار مهم است. ما کیلومترها 
مرز مشترک با هم داریم، به لحاظ فرهنگی و مذهبی اشتراکات زیادی 

داریم و رفت و آمد گسترده ای بین دو کشور وجود دارد. 
فریبا پژوه، بغداد- آال طالبانی یکــی از رهبران اتحادیه میهنی 
کردستان و یکی از نمایندگان پرنفوذ پارلمان عراق است. او که از خانواده 
طالبانی در کردستان است، بارها به دلیل تالش هایش در راستای صلح 
و حفظ یکپارچگی در عراق مورد تقدیر قرار گرفته است. طالبانی در 
گفت و گو با ایلنا می گوید که دولت و ملت عراق به صورت جدی و روشن 
مخالف هرگونه استفاده از خاک عراق برای ایجاد درگیری در منطقه 
هستند و به هیچ کشــوری اجازه نمی دهند از خاک این کشور علیه 
همسایه های عراق استفاده کند. او تاکید می کند که تحریم ها علیه 

ایران ناعادالنه است و تنها مردم ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
گفت وگوی کوتاه خبرنگار ایلنا را با او بخوانید:

    
   در هفته های گذشته تحرکات نظامی ایاالت متحده در منطقه 
افزایش یافته و منطقه را با مسائل و مشکالتی مواجه کرده است. برخی 
از احتمال ایجاد برخی درگیری ها بین ایران و ایاالت متحده ســخن 
می گویند. با توجه به روابط گسترده و چند جانبه ایران و عراق  نظر شما 

درباره شرایط موجود چیست؟
عراق طی ســال های متمادی درگیر جنگ های مختلف و خونینی بوده و 
خسارات زیادی دیده است.  به همین دلیل  مردم و حاکمان  احساس خوبی نسبت 
به شنیدن واژه جنگ ندارند.  هشت سال جنگ با همسایه شرقی، ایران، جنگ های 
خلیج فارس و بعد هم  مسائل داخلی و نبرد با داعش خسارات زیادی به مردم عراق 
وارد کرده است. به همین دلیل مردم و دولت عراق تالش می کنند که درگیر هیچ 
جنگ و درگیری منطقه ای دیگری نشوند. از سوی دیگر اگر درگیری در منطقه 
اتفاق بیفتد به هر حال عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این روزها و برای اولین 
بار، یک گفتمان عمومی در میان همه سیاسیون و همچنین دولت و مردم عراق 
شکل گرفت و همه با هم و یک صدا اعالم کردند که اجازه نخواهند داد جنگی در 

بگیرد و آنها مصمم هستند که در هیچ منازعه ای شرکت نکنند.
 اما بگذارید درباره موقعیت ایران و آمریکا در عراق رو راست باشم.  از یک سو 
هیچ کسی نمی تواند نقش ایران را در مبارزه با داعش درخاک عراق نادیده بگیرد. 
بی شک ایران در این پیروزی نقش بسیار موثری داشت.  حضور ایران در مبارزه 
با داعش در عراق و باز پس گیری  خاک عراق از داعش چیزی است که باید بسیار 
نسبت به آن قدردان بود . از سوی دیگر ایران برای ما بسیار مهم است. ما کیلومتر 
ها مرز مشترک باهم  داریم، به لحاظ فرهنگی و مذهبی اشتراکات زیادی داریم 

و رفت و آمد  گسترده ای بین دو کشور وجود دارد. اما از سوی دیگر ما به نیروهای 
آمریکایی برای آموزش نیروهای  نظامی و امنیتی خود نیاز داریم. ما به اطالعات 
امنیتی آنها نیاز داریم.  ما همچنین به شــدت از تحریم ها علیه ایران نگرانیم و 
مخالف این تحریم ها هستیم. چرا که این تحریم ها مردم ایران را هدف قرار داده 
است. این مردم عادی ایران هستند که از تحریم ها تاثیر منفی می پذیرند و از سوی 
دیگر عراق هم تحت تاثیر این تحریم هاست. به همین دلیل ما به شدت مخالف 

تحریم ها علیه ایران هستیم.
   در صورت به وجود آمدن هرگونه درگیری آیا احتمال استفاده 
آمریکایی ها از بخش هایی از خاک عراق برای حمله به ایران وجود دارد؟ 

نظر شما چیست ؟
اول این که پارلمان عراق به صورت رسمی نامه ای برای سطوح باالی فرماندهان 
ارتش عراق فرســتاد و از آنها خواست که تعداد مشــخص کمپ ها و نیروهای 
آمریکایی درعراق را به صورت رســمی اعالم کنند. در پاسخی رسمی آنها به ما 
گفتند که حدود هشت هزار نیروی خارجی در عراق هستند که حدود شش هزار 
نفر آنها آمریکایی هستند و بیشتر آنها کسانی هستند که به نیروهای نظامی و 
امنیتی ما آموزش یا مشاوره می دهند. از سوی دیگر ما در یک بیانیه بسیار روشن 
اعالم کردیم که دولت عراق و تصمیم گیرندگان ارشد کشور و رییس جمهوری 
عراق به شــدت مخالف اســتفاده از هر نقطه از خاک عراق - نه تنها کمپ های 
نظامی-  برای حمله به هر کشــوری و به خصوص ایران هستیم و این اجازه را به 

هیچ کس نمی دهیم.
   نظر شما درباره حشد الشعبی و فعالیت های آنها در عراق چیست؟

حشد الشعبی در سال ۲01۲ به واسطه فتوای مرجعیت  تاسیس شد و آن 
موقع، زمان یک جهاد علیه داعش بود؛ داعشی که متاسفانه خود را یک دولت 
اسالمی می نامید. درحال حاضر حشد الشعبی یک نهاد عراقی است. حشد الشعبی 
در حال حاضر دیگر یک گروه ملیشیا و نظامی نیست. آنها االن به عنوان یک بلوک و 

حزب سیاسی فعالیت دارند.

یاسن رامین درباره صدور حکم 1۷ سال محکومیتش عنوان کرد: حکم در 
دادگاه بدوی صادر شده است و تا نظر نهایی و پایان رسیدگی به پرونده ملزم به 
سکوت هستم و امیدوارم به وقتش بتوانم افکار عمومی را نسبت به عملکرد خودم 

روشن و از خود دفاع کنم.
یاسین رامین در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره صدور حکم 1۷ سال 
حبس که چند پیش روز پیش از سوی برخی از رسانه ها در ارتباط با محکومیت 
وی منتشر شد، گفت: محکومیتم را ابتدا از طریق رسانه ها و بواسطه مصاحبه 
مسئوالن هالل احمر متوجه شدم. به لحاظ قضایی تازه یک روز بعد رای دادگاه 
بدست وکالی بنده رسیده است. با توجه به بدوی بودن رای، اعالم محکومیت 

بنده توسط هالل احمر تخلف است.
وی  ادامه داد: از منظر افکار عمومی اولین پارامتری که باعث شــکل گیری 
پیش داوری در ذهن مردم درباره من می شــود این است که دو جرم اثبات شده 

دارم؛ فرزند محمدعلی رامین و همسر مهناز افشار هستم.
رامین خاطرنشان کرد: قبول دارم هر دو این موارد می تواند در افکار عمومی 
ذهنیتی را برای قضاوت به وجود بیاورد اما هر دو این موارد ذهنیت غیرمستقیم 
برای قضاوت من است و آن مواردی که به طور مستقیم در ایجاد قضاوت تأثیر 

می گذارد، اتهاماتی است که به من نسبت داده شده است.
وی ادامه داد: مهمترین اتهامی که ذهن جامعه را نســبت بنده مســموم 
کرده است و بســیاری موارد دیگر را تحت تاثیر خودش قرار داده، اتهام واردات 
شیرخشک های فاسد و کور و کشته شــدن هزاران نوزاد بی پناه است. در این 
خصوص صراحتا هرگونه فعالیت در این حوزه و مشخصا واردات شیر خشک را چه 
سالم و چه فاسد از اساس تکذیب می کنم و تاکید می کنم نه شکایت هالل احمر و 

نه رای صادره هیچ ارتباطی به شیرخشک ندارد.
وی افزود: البته بنده فقط در خصوص خودم اظهارنظر می کنم، شــاید فرد 
دیگری یا افرادی در هالل احمر این واردات را انجام داده باشند و عده ای بخواهند 
مسئولیت آن را به گردن بنده بیندازند؛ که در خصوص اصل وقوع چنین فاجعه ای 
یا خود هالل احمر و یا مسئوالن محترم قوه قضاییه باید اعالم نظر کنند؛ اما بنده 

نقش آفرینی خودم را در چنین فاجعه ای از اساس رد می کنم.
رامین خاطرنشان کرد: همان طور که می دانید حکم در دادگاه بدوی صادر 
شده است و تا نظر نهایی و پایان رســیدگی به پرونده ملزم به سکوت هستم و 
امیدوارم به وقتش بتوانم افکار عمومی را نسبت به عملکرد خودم روشن نمایم و 

از خود دفاع کنم.

خبرخبر

رامین در گفت وگو با ایلنا:

نقشی در واردات شیرخشک های فاسد نداشتم
آال طالبانی:

بغداد مخالف سرسخت تحریم ها علیه تهران است


