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مطهری :شورای عالی امنیت ملی تصمیم خود را درباره حصر بگیرد
انتشار خبر رفع پارهای از محدودیتهای
ارتباطــی میرحســین موســوی و زهــرا
رهنــورد و همچنیــن حجتاالســام
کروبــی با واکنشهایی در فضای مجازی
و همچنیــن در بیــن سیاســیون همــراه
بــود .در همین زمینــه دو نماینده تهران
در واکنــش بــه انتشــار خبــر رفع پــارهای
از محدودیــت هــای ارتباطــی بــرای
محصــوران گفتنــد :اینکه تلفــن همراه و

ماهــواره در اختیار محصــوران قرار گیرد
مســکن موقتــی اســت و داروی اصلــی
نیست.
علــی مطهــری در گفتوگو بــا ایلنا،
دربــاره اقدامــات صــورت گرفتــه در
خصــوص کاهــش محدودیــت بــرای
میرحســین موســوی ،کروبــی و رهنــورد،
گفته اســت« :نمیدانم ایــن کارها دیگر
چیست  ،یک دفعه حصر را تمام کنند».

وی درخصــوص اینکه آیــا میتوان این
اقدامات را به مثابه این در نظر گرفت که
حصر به صورت پلکانی تا عید قربان در
حال رفع اســت  ،بیان کرده است« :خیر،
من امیدوار نیستم .رفع حصر بستگی به
نظــر رهبری دارد ».نماینده تهران تأکید
کرده که «متأســفانه شورای عالی امنیت
ملی هــم خودش بــه طور مســتقل وارد
عمــل نمیشــود .ایــن شــورا باید ابــزار و

مشــاور خوبی برای رهبری باشد .شورای
عالــی امنیــت ملــی بایــد تصمیمــات
خــودش را بگیرد و آن را خدمت رهبری
ببــرد ،ایشــان در نهایــت در ایــن بــاره
تصمیم میگیرند ».مطهری گفته است:
«باتوجــه بــه شــرایط کشــور بهتر اســت،
رفــع حصــر به طــور کامل صــورت گیرد.
مــا بارها گفتهایم اما فعــاً ارادهای برای
ایــن کار نیســت ».قاســم میرزایــی نیکو

نیــز در گفتوگــو بــا ایلنا  ،دربــاره کاهش
محدودیتهــا بــرای محصــوران و در
اختیار گذاشتن برخی امکانات به آنها،
گفــت« :ظاهــراً گفته شــده اســت برخی
از محدودیتهــا برداشــته خواهد شــد و
امکاناتــی به این افــراد خواهنــد داد ،اما
معتقــدم رفــع حصــر یعنی اینکــه فرد
بتوانــد ماننــد من و شــما آزادانــه رفت و
آمد کند  ،جلســه بگــذارد و زندگی کند».

ایــن عضو کمیته رفع حصر خاطرنشــان
کرد« :شــاید بگویند که خطراتی از لحاظ
امنیتــی ایــن افــراد را تهدیــد میکنــد که
قابــل قبــول نیســت ».وی تأکیــد کــرد:
«آیــتاهلل رئیســی ریاســت قــوه را امروز
برعهــده دارنــد و امیــدواری ما ایــن بود
کــه با وجود ایشــان فضای نوینــی در قوه
قضائیــه ایجــاد شــود و مشــکالت ایــن
چنینی را رفع کند».

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

فشارهای امریکا رو به پایان است

رئیس جمهوری در جلســه روز گذشته
هیــأت دولــت خطاب بــه ملــت ایران
گفت که فشار امریکا علیه کشورمان به
اوج خــود رســیده و زین پس این فشــار
تخلیه خواهد شــد ،درعین حال اذعان
کرد که این امر به معنی نفی مشکالت
نیســت .او آرامش بازارها را نشانهای از
روند رو به ثبات و بهبود اقتصاد کشــور
دانســت و از تصویــب مبانــی جدیــد
بودجه  98برای پرداخت تمام و کمال
حقــوق کارمنــدان دولــت و فرهنگیان
خبرداد .ارائه تصویری روشــن از آینده
اقتصادی کشــور در دولت ،آن هم تنها
ســاعاتی پیــش از ورود نخســت وزیــر
ژاپــن به تهــران ،می تواند نشــانه ای از
رویکرد روحانی به سیاست خارجی ،با
تکیه بر تحوالت داخلی باشد.
چنانکــه در همیــن جلســه روحانی
بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه آمــار نشــان
میدهــد که مســیر و حرکت درســتی را
میپیماییــم ،به مردم اطمینان داد که
آنچه برای دولت مهم اســت ،منافع و
رفــاه ملت ایران اســت و با همه توان و
در مالقاتهایی که امروز (چهارشنبه)
و پایــان هفته در ســفر خارجی خواهم
داشــت ،تمــام تــاش خــود را بــه کار
خواهیــم گرفــت کــه بــه خوبــی از حق
مــردم ایــران دفــاع کــرده و در برابــر
بدخواهان ایستادگی کنیم.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
حســن روحانی در جلسه دیروز دولت،
بــا بیــان اینکــه امــروز شــرایط عمومی
کشــور با وجــود آنکه بدخواهــان تبلیغ
میکننــد ،بســیار خــوب اســت ،اظهــار
کــرد :ملــت ایــران بداننــد کــه فشــار
امریــکا علیه کشــورمان به اوج رســیده
و عمــاً ظرفیــت آن رو به پایان اســت
و از ایــن به بعد این تحریمها و فشــار،
ظرفیت خود را از دســت داده و تخلیه
خواهد شــد .وی ،فشارها و تحریمهای
امریــکا علیــه ملــت ایــران را در تاریخ
بی ســابقه توصیف کــرد و با بیان اینکه
این فشــارها ،با فشــارهایی که از طریق
ســازمان ملــل علیــه کشــورها اعمــال
شــده ،قابــل مقایســه نیســت ،اضافــه
کرد :بــه رغم همه این فشــارها و آنچه
بدخواهــان تبلیــغ میکنند ،از شــرایط
بســیار خوبــی برخورداریــم و البته این

بــدان معنــا نیســت کــه ســختی وجود
نــدارد و همه مشــکالت برطرف شــده
است.
رئیــس جمهــوری گفــت :بیتردید
کاری کــه امریــکا علیــه ملــت ایــران
انجام داده از نمونههای بارز تروریسم
اقتصــادی اســت و ایــن در تاریــخ بــه
عنــوان جالدانی کــه علیه ملــت ایران
تــاش میکننــد ،ثبت میشــود ،اما در
عین حال و به رغم همه فشارها ،ملت
ایــران به خوبــی ایســتادگی و مقاومت
کردند.
روحانــی بدون اشــاره به نــام مقام
خارجی ،اضافه کرد :اینکه وزیر خارجه
یــک کشــور اروپایــی در جریان ســفر به
تهــران بــه صراحــت اعــام میکند که
امریــکا در مســیری کــه انتخــاب کــرده
خطا و اشــتباه میکنــد و هرکس تاریخ
ایــران را بشناســد میدانــد کــه فشــار
حداکثــری هیچ تأثیــری بر مــردم این
کشــور نمیگــذارد ،بدین معناســت که
دیگــران بــه عظمــت و قــدرت ملــت
ایــران اعتــراف میکننــد و میدانند که
راهی که متحدشان انتخاب کرده غلط
است و این بسیار حائزاهمیت است.
رئیس جمهوری افزود :همین وزیر
امــور خارجه اعالم کرد که تدبیر دولت
ایران در یک ســال اخیر در انتخاب راه
عقلی ،منطقی و حقوقی مایه شــگفتی
همه بوده اســت ،در یک ســال گذشــته
مســئوالن و ملــت ایــران دســتپاچه
نشــدند و صبر و تدبیر خــود را در برابر
فشار دشمنان نشان دادند.
وی بــا تأکیــد بر اینکه شــرایط امروز
کشــور نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده
اســت ،اظهــار کرد :امــروز مــردم ایران
نســبت بــه  6مــاه و یک ســال گذشــته
آرامــش بیشــتری دارنــد و نســبت بــه
آینــده کشــور خــود امیدوارتــر هســتند
و امــروز مســئوالن کشــور نیز دیــدگاه و
نظــر متحد و واحدی دارند و راه کالم و
نظرات مســئوالن رده باال و همه مردم
و فرهیختــگان جامعه یکســان و واحد
شده است.
روحانــی بــا بیــان اینکه امــروز همه
بــه خوبــی میداننــد که مقصــر اصلی
همــه مشــکالت امریــکا اســت ،اظهــار
کرد :آهنگ شــرایط اقتصادی کشور به
ســمت مطلــوب پیــش مــیرود و بازار

استعفای یک استاندار و 10فرماندار
برای حضور در انتخابات مجلس

رئیــس ســتاد انتخابات کشــور گفــت :بر اســاس آخریــن آمار
 30نفــر از مجموعــه وزارت کشــور بــرای حضــور در انتخابات
اخبــــار مجلس شــورای اســامی اســتعفا دادهانــد .به گزارش ایســنا،
جمال عرف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در مهلت قانونی برای اســتعفای
متقاضیان حضور در انتخابات مجلس ،استاندار کهگیلویه و بویراحمد و  10نفر
از فرمانداران اســتعفا دادهاند ،اظهار کرد :هیچکدام از استعفاها صوری نبوده و
بالفاصله افراد دیگری جایگزین این نفرات میشوند .وی در ادامه با بیان اینکه
بر اســاس نص صریح قانون ،کسی حق اســتفاده از امکالنات دولتی برای تبلیغ
له یا علیه کســی را در انتخابات ندارد ،افزود :نظارتها بهصورت مستمر انجام
شــده و بــا افراد متخلف برابر قانون برخورد شــده و قطعــاً در تأیید صالحیتها
این موارد نیز لحاظ خواهد شد.

توصیه سخنگوی وزارت خارجه به هایکو ماس

سخنگوی وزارت خارجه گفت :دوستان اروپایی اگر خیلی نگران حفظ برجامند باید
از همه طرفها بخواهند بدان عمل کنند و بیش از همه خودشان به تعهدات شان
پایبند باشند .به گزارش «ایران» ،سید عباس موسوی در واکنش به اظهاراتهایکو
ماس ،وزیر خارجه آلمان در استکهلم گفت :با سخنان ایشان درباره اهمیت برجام
بــرای جامعه جهانی و اروپا هم نظریم؛ اما تأکید ایشــان مبنی بر اجرای تعهدات
یکجانبه توســط ایران در یک توافق چندجانبه را خیلــی درک نمیکنیم .اگر این
توافق چند طرف دارد همه اطراف آن به طور یکســان باید به تعهداتشــان عمل
کنند و اگر نمیتوانند ،باید درک کنند ما هم با استفاده از سازو کارهایی که برجام در
اختیار ما گذاشته ،نسبت به برجام و تعهدات مان بازنگری داشته باشیم .موسوی
تصریح کرد« :دوستان اروپایی اگر خیلی نگران حفظ برجامند ،باید از همه طرفها
بخواهند بدان عمل کنند و بیش از همه خودشان به تعهداتشان پایبند باشند .به
ایشان و دیگرانی که از تصمیمات اخیر برجامی ایران ابراز نگرانی میکنند ،پیشنهاد
میکنیــم مــاده  ۳۶توافق برجــام و مقدمات علم حقــوق را یک بــار دیگر با دقت
مطالعه کنند ».هایکو ماس یک روز بعد از حضور در تهران با حضور در نشست
خلع ســاح هســتهای در استکهلم مدعی شــده بود که اگر ایران از برجام خارج
شــود ،همه تحریمها باز میگردد .وی در این نشســت هشــدار داد که فروپاشی
توافق هستهای نه به سود منافع اروپا خواهد بود و نه ایران.

بورس و ارز نســبت به ماههای اخیر به
مراتب شــرایط بهتری پیدا کرده است
و بــه فضــل الهــی در بــازار مســکن نیز
تا پایان ســال شــرایط بهتــری خواهیم
داشــت و چنانچه همــه وزارتخانههای
مربوطــه وارد صحنــه شــوند میتــوان
شرایط مسکن را بهبود بخشید.
وی در همیــن رابطــه بــا اشــاره بــه
تصویب مبانی جدید بودجه ســال 98
در هفتــه جــاری ،گفــت :براســاس این
مصوبــه حقــوق ،عیــدی و مســتمری
تمامی کارکنان و کارگران به طور کامل
و صد درصدی پرداخت خواهد شــد و
این گونه اقدامات به معنای آن اســت
که دولت قدرتمند و توانمند است.
او گفت که امســال شــرایط مناسبی
برای ایجــاد تحول اقتصادی در کشــور
مهیا اســت و میتوانیــم از نعمتها و
ظرفیتهــای بزرگــی که در کشــورمان
وجــود دارد ،بــرای ایجــاد تحــول در
بخشهــای مختلــف بویــژه اقتصادی
استفاده کنیم.
روحانــی خطــاب بــه جریانهــای
داخلــی هم تصریــح کرد :بــا وحدت و
همدلــی میتوانیــم از مشــکالت عبور
کرده و بدخواهان خــود را مجبور کنیم
کــه پــای میــز منطــق ،مذاکــره و عــدل
بنشــینند و اشــتباه خــود را بپذیرنــد
کــه البتــه اخیــراً مقــداری از حرفهای
بیحســابی کــه میزدنــد را معتــدل
کردهانــد و بیتردیــد بــاز هــم از مســیر
اشــتباه خود باز میگردند و میفهمند
که راهشان درست نیست.
رئیس جمهــوری در بخش دیگری
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه انتخاب
دو اســتاندار جدیــد بــرای اســتانهای
گلســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد،
برگزیــدگان را دو چهره فعال در زمینه
مســائل اجرایــی و علمــی دانســت و
با اشــاره بــه ســیل گلســتان ،از همگان
خواســت برای بازگشــت زندگی مردم
آســیب دیــده بــه شــرایط عــادی و
بازســازی اماکــن آســیبدیده تــاش
کننــد .روحانــی خطــاب بــه اســتاندار
جدیــد کهگیلویه و بویراحمد هم گفت
که مردم اســتان برای تکمیل فرودگاه،
مســائل جــادهای و نیازمندیهــای
عمومیشــان مطالباتی دارنــد که باید
مورد توجه قرار بگیرد.

خبر اول اینکه،قاضی مســعودیمقام در حاشیه برگزاری
جلسه دیروز دادگاه مفاسد اقتصادی و در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :دو پرونده جدید به شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی واصل
شدهکهیکی ازآنهامربوطبهپروندهپتروشیمیو دیگریمربوطبهجهانبانی،
یکی از دریافتکنندگان وامهای کالن از بانک سرمایه است .به گزارش تسنیم
وی همچنین گفت :پرونده احمد عراقچی در شــعبه دوم این دادگاه و توسط
ی مقام همچنین درباره رســیدگی به
قاضی زرگر رســیدگی میشود.مســعود 
پرونده حیدرآبادی ،مدیرعامل اسبق بانک سرمایه نیز گفت :با توجه به اینکه
برای این متهم کیفرخواســت صادر و وکیل وی نیز مشــخص شــده اســت ،به
دلیل اینکه انتقال متهم به ایران زمانبر خواهد بود ،جلسه محاکمه برگزار و
این متهم به صورت غیابی محاکمه میشود که وکیل وی میتواند از موکلش
دفاع کند .پس از صدور حکم نیز ،متهم میتواند واخواهی کند .وی همچنین از
صدور حکم متهمان پرونده پتروشیمی تا ابتدای مرداد خبر داد.

ادعای ترامپ درباره تغییر رفتار ایران

خبر دیگر اینکه ،رئیس جمهوری امریکا مدعی شده است که ایران رفتار خود
را در نتیجــه تأثیــر تحریمهای امریکا و خروج دولت امریکا از توافق هســتهای
تغییر داده است .به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری آر تی روسیه ،ترامپ
روز سهشنبه در کاخ سفید و در حضور جمعی از خبرنگاران درباره ایران مدعی
شد« :ایران اکنون به خاطر تحریمها و بقیه چیزهای دیگر ،کشوری متفاوت از
آن وقتی هست که من به اینجا [کاخ سفید] آمدم ».به ادعای وی ایرانیها حاال
بیشتر از قبل به امریکا احترام می گذارند .وی با رویگردانی از تأثیر تحریمهای
امریــکا بر مردم عادی ایــران ،همچنان که آن را پیــش از این جنگ اقتصادی
علیه ایران خوانده است این اظهارات سخیف را مطرح کرد« :آنها دچار تورم
چشمگیری هستند ،پول آنها آنقدر بی ارزش است که نمیتوان قرص نانی با
آن خرید .من مایلم درباره این مشکالت به آنها کمک کنم!»

موافقت نماینده اصولگرا با رفراندوم

هادی حقشناس استاندار گلستان

حسین کالنتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد

رأی اعتماد دولت به استانداران منتخب گلستان و کهگیلویه و بویراحمد
الیحه حق تحصیل و آموزش دانشجویان ستارهدار دوباره به مجلس می رود

هیــأت دولت در جلســه روز گذشــته خود
کــه بــه ریاســت حجتاالســام حســن
برش روحانــی رئیــس جمهوری تشــکیل شــد،
به استانداران منتخب اســتانهای گلستان و کهگیلویه و
بویراحمد رأی اعتماد داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاســت جمهوری،هادی حقشــناس و حسین کالنتری
بــه ترتیب بــه عنــوان اســتانداران گلســتان و کهگیلویه و
بویراحمد منصوب شدند.
حقشــناس تــا پیش از ایــن معــاون ســازمان بنادر و
کشــتیرانی کشــور و نماینده ســابق مــردم بنــدر انزلی در
مجلس شــورای اســامی بوده اســت .او جایگزین مناف
هاشمی شــد که در جریان سیل گلستان ،به دلیل غیبت
در محل مأموریت از سمت خود برکنار شد.
حسین کالنتری نیز مدیرکل امنیتی وزارت کشور بود.
او جایگزین علی محمد احمدی شد که برای نامزدی در
انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده بود.
همچنین به گفته سخنگوی دولت ،یکی از تصمیمات
مهــم جلســه دیــروز مربــوط بــه الیحــه حــق تحصیــل و
آمــوزش دانشــجویان ســتارهدار بود .علــی ربیعی گفت:
دولــت پیشتــر ،ایــن الیحــه را به مجلــس ارســال کرده
بود ،اما در کمیســیونهای مجلس رأی الزم را به دســت
نیــاورده بود امــا از آنجا که دولت به تصویــب این الیحه
مصر اســت در این نشســت الیحه الحاق یــک تبصره به
ماده  5قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو در دانشگاهها
و مراکــز آموزش عالی کشــور در خصــوص حق تحصیل
و آمــوزش دانشــجویان ســتاره دار را مجــدداً بــرای قــرار
گرفتن در دســتور کار مجلس شورای اسالمی به تصویب
رســاند .ربیعــی تأکیــد کــرد که ایــن الیحه مــورد پیگیری
دولت اســت؛ چرا که هر ســاله تعدادی از دانشــجویان و
جوانــان ما با مســأله ســتارهدار بودن مواجه میشــوند و

این از نظر دولت پذیرفتنی نیســت و امیدواریم با تبدیل
ایــن الیحه در مجلس به قانون ضمــن اینکه حقوق این
افراد مراعات میشود شاهد پرهیز از رفتارهای مبتنی بر
سلیقه و بهانههای موهوم باشیم.
بــه گفته ســخنگوی دولت ،پیگیــری تصویب و اجرای
آییــن نامه برنامه مدیریت ســبز یکی دیگر از موارد مهم
جلســه هیأت دولت بوده است .ربیعی در این خصوص
گفت :هیأت دولت به پیشــنهاد سازمان محیط زیست و
تأیید ســازمان برنامه و بودجه کشــور و در راستای اجرای
قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه ،آییننامه اجرایی
«برنامه مدیریت سبز» را به تصویب رساند .وی با اشاره
بــه چالشهایــی کــه در ســالهای گذشــته بــه دلیــل کم
توجهــی به محیط زیســت ایجاد شــده اســت ،گفت :این
مســأله موجب شــد ســالهای ســال بر آب و خاک کشور
فشــار وارد شــود و کم توجهی به رعایت مســائل زیســت
محیطی از ســوی صنایع نیز وضعیت نگران کنندهای در
کشــور پدید آورد .از همین رو دولت بر اجرای این برنامه
تأکیــد دارد و به جــد آن را دنبال میکنــد .ربیعی با بیان
اینکــه نیازمندیــم که در طوالنــی مدت با نگــرش جامع
و کامــل برنامههــای محیــط زیســتی از جملــه مدیریــت
مصــرف آب و بازیافــت را دنبــال کنیــم ،تصریــح کــرد:
در ایــن مســیر نیازمنــد همــکاری دســتگاهها و نهادهای
عمومی هســتیم و من از همه رسانهها تقاضا میکنم در
امر فرهنگ ســازی به منظــور نهادینه کردن این مهم در
جامعه و خانوادهها به دولت کمک کنند.
همچنین هیأت وزیران به منظور پیشــگیری و مقابله
بــا تقلــب علمی در ســطوح مختلــف و برخــورد قاطع با
مــواردی از قبیــل فــروش پایــان نامــه ،مقــاالت علمی و
امثال آنهــا ،آییننامه اجرایی قانون پیشــگیری و مقابله
با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد.

آیتاهلل اراکی ،عضو مجلس خبرگان:

فقط  ۳نفر از اعضای خبرگان اسامی واجدان شرایط رهبری را دارند
«آقا» گفتند راه بازرسی از همه بخشهای زیرمجموعه من باز است

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری گفت:
«آقــا» گفتنــد راه بــرای بازرســی از همــه
بخشهای زیرمجموعه من باز است.
آیــتاهلل محســن اراکــی در گفتوگو
بــا فــارس با اشــاره بــه ســازوکار نظارتی
مجلس خبرگان گفت :کمیســیونی ویژه
در مجلس خبــرگان وجود دارد که هر دو
سال یک بار اعضایش انتخاب میشود و
کار آن بررسی شــکایتها و گزارشهایی
اســت کــه در رابطــه بــا موضعگیریهــا،
نحــوه عملکرد مقــام معظــم رهبری یا
دســتگاههای زیر نظر ایشــان به مجلس
خبرگان یا به هیأت رئیســه میرسد .این
کمیســیون همه شکایتها و گزارشها را
بررسی میکند.
دوگونه بررســی انجام میشــود؛ یک
بررســی این است که اگر صالح دید برود
و از یک نهادی از نهادهای زیر نظر مقام
معظــم رهبــری و زیــر نظــر دفتــر مقام
معظم رهبری تحقیق و تفحص کند این
کار را میکنــد .میروند با آن نهاد تماس
میگیرنــد ،بررســی میکننــد ،بازرســی
میکنند و بعد گزارشــی تهیــه میکنند و
اگــر نیاز بود ،با خود مقام معظم رهبری
هم مینشــینند و جزئیات امر را از ایشان
جویــا میشــوند و پاســخهای ایشــان را
میشنوند.

دیـــگه
چه خبر

ورود دو پرونده جدید به دادگاه
ویژهمفاسداقتصادی

او در ایــن خصــوص که آیا پرســش و
پاســخ رو در رو ،بیــن اعضــای خبرگان و
حضرت آقا شکل میگیرد؟ گفت :تقریباً
در هر دوره ،الاقل یک بار این گروه بعد از
جمعآوری گزارشها ،شکایتها و هرچه
هســت ،خدمــت مقــام ّ
معظــم رهبری
میرســند و از خود ایشــان سؤال میکنند
و یــا احیانــاً از نهادهــای وابســته به مقام
ّ
معظم رهبری تحقیق بهعمل میآید.
آیــتاهلل اراکی درباره نحــوه مواجهه
رهبــری با این کمیســیون گفــت :کیفیت
پاسخگویی ایشــان و نحوه استداللهایی
کــه بــرای اعضــای خبــرگان مطــرح

میفرماینــد بســیار مثبت اســت .یعنی
حتی یــک وقت ایشــان خودشــان تأکید
کردند که شــما از هر بخش از بخشهای
دفتر یــا نهادهای زیر نظــر رهبری بروید
جویــا شــوید و از داخل اطــاع پیدا کنید،
راه بــاز اســت و زمینــه فراهم اســت و هر
معلوماتــی را که نیاز داشــته باشــید و هر
تحقیقــی را بخواهیــد انجــام دهیــد .او
در خصــوص جلســات خبــرگان رهبری
هــم گفت :آنهایی که بــه هر حال حرفی
داشــته باشــند بــرای گفتــن و نظــری
داشــته باشــند؛ ولو مخالف باشد با مقام
معظــم رهبــری ،آمدهانــد و گفتهانــد.
منتهــا در مجلــس خبرگان صــاح دیده
نشده که ســخنرانی پیش از دستور ،مثل
ســخنرانی مجلــس شــورای اســامی به
طــور مســتقیم از رســانهها پخش شــود.
گفتوگوها در مجلس خبرگان به لحاظ
حساســیتهایی کــه دارد و تنشهایــی
کــه ممکــن اســت در جامعــه بــ ه وجود
بیــاورد ،ایــن گفتوگوهــا و ســخنرانیها
و اظهارنظرهــا و همــه آنچــه گفتوگــو
میشود محرمانه است.
آیــتاهلل اراکــی در مــورد کمیســیون
تعییــن مصادیــق رهبــری در مجلــس
خبــرگان نیــز گفــت :کمیســیون تحقیق
وظیفــهاش ایــن اســت تمــام کســانی را

کــه در معرض واجدیت شــرایط رهبری
باشند شناسایی کند و لیستی از آنها تهیه
کنــد .این لیســت به این کمیســیون داده
میشــود .این لیســت بررســی میشود و
افــرادی را که واجد شــرایط رهبری برای
آینــده بداننــد  ،بــه طــور خیلــی ســری و
محرمانه ،اسمشان ثبت خواهد شد تا هر
وقت مورد نیاز باشد به مجلس خبرگان
عرضــه شــود تــا دربــاره آنهــا اظهارنظر
کنــد .او گفت :چنین لیســتی وجــود دارد
امــا مــا نمیدانیــم .یعنــی چون مســأله
صد درصــد محرمانــه اســت و بــا توجــه
بــه تجربــه ناموفقی هم که در گذشــته از
مســأله اعالم قائم مقام رهبری بهوجود
آمده ،تصمیم گرفته شــده در کمیسیون
ویــژهای که وجــود دارد  ،فقــط  ۳نفر این
اســامی را نــزد خودشــان نگــه دارنــد و از
دایره این کمیسیون  ۳نفره خارج نشود.
آیــتاهلل اراکــی با بیــان اینکــه نقد از
مقام معظم رهبری شــرعاً مجاز اســت
و هیــچ محدودیتــی در ایــن رابطه وجود
نــدارد ،گفــت :گاهــی کــه خدمتشــان
میرســیم میبینیم در جریــان جزئیات
مسائلی که علیه ایشــان گفته میشود یا
نقد بر سیاستهای ایشان انجام میشود
هســتند .چــون نامههایــش میرســد
خدمت ایشان و میبینند.

دســت آخر اینکه ،محمدجواد ابطحــی ،نماینده اصولگرای منتقــد دولت با
بیان اینکه برگزاری رفراندوم درباره موضوع مذاکره با امریکا اشکالی ندارد ،به
خانه ملت گفت :برگزاری رفراندوم بدون اشکال است اما اگر نتیجه رفراندوم،
مخالفت مردم با مذاکره باشد ،آیا دولت آقای روحانی به آرای مردم تمکین
میکنــد؟ رهبری به عنــوان فصلالخطــاب فرمودند که به مذاکره خوشــبین
نیســتند .نماینده خمینی شــهر افزود :بر اســاس اصل  59قانون اساســی ،در
مســائل بســیار مهم اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن اســت
اعمال قوه مقننه از راه همهپرســی و مراجعه مســتقیم به آرای مردم صورت
گیرد اما درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع
سبرسد.ابطحیبااشارهبهکاهشاعتمادمردمبهحاکمیت،
نمایندگا نمجل 
گفت :موضوع مذاکره با امریکا تخصصی است و به نظر همه پرسی تأثیری در
افزایش اعتماد عمومی مردم نداشته باشد هرچند معتقدیم مردم با عقل،
منطق و شعور قطعاً به مذاکره با امریکا رأی منفی خواهند داد.

انتظارات معقول از یک سفر

القای این تصور به جامعه که سفر نخستوزیر ژاپن میتواند
نقطــه عطفی در روابط ایــران و امریکا ایجاد کرده و دو کشــور
یادداشت را به میز مذاکره هدایت کند ســبب شــده تا انتظــارات ،بدون
توجه به واقعیتهای موجود در عرصه بینالملل بخصوص
بــا توجه به تداوم اعــام و اعمال تحریمهای جدید از ســوی
امریکا ،نسبت به نتایج این سفر به طور کمسابقهای افزایش
یابــد و این باال رفتن توقعات ،واکنشهــای مخالفان دولت و
محمد ساالری
قائم مقام حزب دلواپسان را نیز از هم اکنون به همراه داشته باشد و ماهیت این
همبستگی ســفر را که میتواند یک فرصت بزرگ در عرصه دیپلماســی
کشور برای انتقال پیام در جهت کاهش تنشهای منطقهای و
بینالمللی باشد را درگیر آفت همیشگی یعنی سوءاستفادههای جناحی و باندی
کند .این حاشــیههای روزافزون چنان گســترش یافته است که برخی دیپلماتها
و رســانههای ژاپنی به صراحت اعالم کردهاند که شــینزو آبه حامل هیچ پیامی از
سوی امریکا نبوده و تنها در جهت کاهش تنش در منطقه و جلوگیری از وخیمتر
شــدن اوضــاع خاورمیانه تــاش میکند و برخی مســئوالن داخلی نیــز در جهت
پیشگیری از گمانهزنیهای نامعقول به تشریح دالیل این سفر با هدف چشمانداز
بهبود روابط میان ایران و ژاپن پرداختهاند.
قطعاً با توجه به اختالفات بنیادین نظام جمهوری اســامی با امریکا و دشــمنی
روزافزونی که پس از انقالب از ســوی ایاالت متحده شــاهد بودهایم و در ســالهای
اخیــر در تحریمهــای ظالمانــه تجلــی ضــد مردمی بیشــتری یافته اســت ،نباید
و نمیتــوان انتظــار فروریختــن دیــوار بلنــد بیاعتمــادی بیــن دو کشــور را کــه بــا
پیمانشکنی برجامی ترامپ مرتفعتر شده است در سفر یک میانجی بینالمللی
جستجو کرد ،اما میتوان با نگاهی منطقی و به دور از افراط و تفریط و با جلوگیری
از ایجاد حواشــی نامعقولی شــبیه به آنچه در گزارش و تحلیل رســانه ملی در روز
گذشته مطرح شد ،به دستاوردی مهم در جهت تأمین امنیت و منافع ملی دست
یافت.
واقعیــت این اســت که ژاپن بــه عنوان یکــی از بزرگترین اقتصادهــای جهان ،از
متحدان اصلی امریکا در عرصه بینالملل محسوب میشود که سیاست خارجی
آن بیــش از حــد متأثر از تصمیمات ایاالت متحده اســت که همیــن امر میتواند
نقطه امیدوارکنندهای باشد که در صورت هوشمندی دولت و نهادهای حاکمیتی
مؤثر در سیاست خارجی برای بهرهمندی حداکثری از حضور نخستوزیر ژاپن در
ایران ،این سفر به نقطه عطفی در انتقال شفاف انتظارات و پیامها از سوی امریکا
و ایران تبدیل شود .نقطه عطفی که نه به عنوان آبی بر آتش چندین دهه تقابل،
بلکه نقطه آغازینی برای ترسیم مسیری معقول در جهت کاهش و برطرف کردن
تنش کنونی میان دو کشــور بوده و شــاید به بازگشــایی روزنهای برای بازگشــت به
مرحله عمل به تعهدات منطبق بر مذاکرات هستهای منتهی شود.
نکته مهم دیگری که میتواند تالش نخستوزیر ژاپن برای کاستن از تنشها میان
ایران و امریکا و برخی متحدان منطقهای آن ترغیب کند ،تأمین بخش عمدهای
از انرژی مورد نیاز این کشور از منطقه خاورمیانه است .افزایش تنشها در منطقه
کــه میتوانــد بخش مهمی از جریــان انتقال نفت و گاز مورد نیــاز جهان را مختل
کند ،بدون شــک بر اقتصاد جهانی و بویژه ژاپن تأثیــرات مخرب و طوالنی مدتی
خواهد گذاشــت که این امر عالوه بر کشــورهای منطقه ،کشورهای مختلف جهان
را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با چالشهای اقتصادی مواجه خواهد کرد و
همین موضوع سبب شده تا گروهی از میانجیهای منطقهای و جهانی همچون
ژاپن برای بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا تالش کنند.
بــه هر ترتیب مجموعه نهادهای تصمیمســاز در عرصه سیاســت خارجی ایران
بخصــوص دســتگاه دیپلماســی کشــور وظیفه دارنــد تــا از این فرصــت کمنظیر
بینالمللی که با قرار گرفتن در صدر اخبار رســانههای داخلی و خارجی ،قابلیت
تأثیرگذاری افزونی یافته است ،با برنامهریزی دقیق و پیشبینی جمیع رخدادهای
پیرامون این ســفر ،نهایت اســتفاده را در جهت تأمین منافع ملی برده و در مسیر
انتقــال مطالبــات منطقــی و بحــق کشــورمان به جامعــه جهانی و تشــریح تأثیر
تحریمهای ظالمانه به عنوان تروریســم اقتصادی که مردم ایران را نشــانه گرفته
است ،کمال بهرهبرداری را انجام دهند و در این میان رسانهها ،مسئوالن و صاحبان
تریبون نیز باید خود را موظف به تعدیل انتظارات جامعه دانسته تا نتایج این سفر
بــا برخی اظهارات غیرمنطقی و پیشــداورانه به ســرخوردگی از عملکــرد دولت و
حاکمیتمنجرنشود.

