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«ایران» به مناسبت هفته وحدت گزارش می دهد

دولت در مسیر تحقق مطالبات اهل سنت
شـ ــروع هفته وحـ ــدت بعـ ــد از برهه های
ت سراسـ ــری و خصوصاً
برگزاری انتخابا 
ریاسـ ــت جمهوری در کشـ ــور ،مهمترین
موعـ ــدی اسـ ــت کـ ــه موضـ ــوع حقـ ــوق
اقلیتها و اهل سـ ــنت در کشـ ــور مطرح
میشـ ــود .در این هفته اسـ ــت که بسیاری
از برنامههای عمومی کشور و همین طور
اظهار نظرهای مسئوالن و شخصیتهای
بلندپایه به سـ ــمت تبیین نیاز به وحدت
در میان مسـ ــلمانان و پرهیـ ــز از تعمیق
اختالفات میرود .هفته وحدت امسال اما
میانه راه حضور حسن روحانی در جایگاه
ریاست دولت است؛ نیمی از دوران کاری
او گذشته و نیم دیگر پیش روی او و ملت
باقی مانده است .در این شرایط بازخوانی
تحوالت حوزه اهل سنت میتواند تصویر
بهتـ ــری از کارنامه دولـ ــت در این حوزه را
به نمایش بگذارد .هـ ــر چند باز هم اهل
سـ ــنت وزیر و نمایندهای در هیأت دولت
ندارند امـ ــا خبرهـ ــای امیدوارکننده برای
ایـ ــن اقلیت دینـ ــی هم در ماههـ ــای اخیر
کم نبوده اسـ ــت .شاید گواه این مدعا هم
سـ ــخنان دیروز مولوی عبدالحمید ،امام
جمعه اهل سـ ــنت زاهدان باشـ ــد که در
گفتوگویـ ــی بـ ــا روزنامه ابتـ ــکار تصدیق
کرده بود که اوضاع اهل سـ ــنت در دولت
حسن روحانی بهتر از دولتهای گذشته
است .البته هم او و هم بسیاری از ناظران
تأکیـ ــد دیگـ ــری هـ ــم دارنـ ــد و آن اینکـ ــه
همچنان مسـ ــائل و مشـ ــکالتی هم برای
اقلیتهـ ــای دینـ ــی و مذهبـ ــی و از جمله
اهل سنت در کشور وجود دارد و شرایط ،
نیازمند بهبود بیشتری است .اما نکتهای

که اکنون میتـ ــوان به صراحت بیان کرد،
این است که شرایط از این حیث در مسیر
بهتر شدن قرار گرفته است .همان چیزی
که مولوی عبدالحمید به آن اشـ ــاره کرده
است.
ëëدولـ ــت دوازدهـ ــم؛ ادامـ ــه امیدها برای
اهلسنت
جـ ــدای از اینکه همچنان اهل سـ ــنت
نتوانسـ ــتند نماینـ ــدهای در ترکیب هیأت
دولت داشـ ــته باشند  ،در همین چند ماه
گذشته اخباری که حاکی از انتصابهایی
با پیشوند «اولین» از میان اهل سنت بود،
بسـ ــیار به گوش رسـ ــید .همان طور که در
دولت قبل برای اولین بار یک زن سـ ــنی
مذهب توانسته بود به سمت فرمانداری
در استان گلستان برسد ،امسال هم برای
اولین بار در منطقه ترکمننشین جرگالن
استان خراسان شمالی یک زن اهل سنت
به عنـ ــوان دهیـ ــار منصوب شـ ــد .طاهره
محمدی زن جوان اهل سـ ــنت به عنوان
دهیار روستای چال تلپک از توابع بخش
جرگالن شهرسـ ــتان مـ ــرزی راز و جرگالن
منصوب شد و کار خود را آغاز کرد.
روز  13آبـ ــان مـ ــاه هم اعالم شـ ــد که
با حکـ ــم ربیعی وزیر کار ،دکتر سـ ــلیمان
پـ ــاک سرشـ ــت از هموطنان اهل سـ ــنت
بـ ــه عنـ ــوان رئیس جدیـ ــد سـ ــازمان فنی
و حرف ـ ـهای کشـ ــور منصوب شـ ــد که این
سـ ــمت نیزهمزمان به معنای معاونت
وزیر کار اسـ ــت .انتصـ ــاب محمد زاهدنیا
از مدیران باسـ ــابقه بیمه ایران ،به عنوان
معاون فنی این شرکت هم از نمونههای
دیگر انتصاب اهل سنت بود .البته بیرون

احمدینژاد یک پایه «فتنه» بود

بنگاهداری کار نیروهای مسلح نیست

جعفرزاده:احمدینژاد آمده اصولگرایان را با خاک یکسان کند

نیروهای مسلح از تصدیگری اقتصادی خارج میشوند

مرتضی گلپور

سجاد صفری  /ایران

امیر حاتمی در پاســخ به این پرسش
«ایران» که «برنامه وزارت دفاع و نیروهای
مسلح برای واگذاری بنگاههای اقتصادی
کــه اساســاً در حوزه مأموریــت این نیروها
نیست ،چیست؟» گفت :نیروهای مسلح
کارهــای اقتصــادی دارنــد که بایــد انجام
دهند،بهعنوانمثالصندوقبازنشستگی
نیروهــای مســلح بایــد ارزش پــول
بازنشستگاننیروهایمسلحراحفظکند.
وی بــا بیــان اینکــه در دورهای حفظ و
افزایش ارزش پول بازنشستگان نیروهای
مســلح از طریــق کار اقتصادی مســتقیم
و تصدیگری انجام میشــد ،خاطرنشــان
کرد :از جمله دولت هم در گذشته این کار
را کرده اســت .بهعنوان مثال وزارت دفاع
نیروگاه احداث نکرد ،بلکه دولت در ازای
طلبهای صندوقها ،به ایــن وزارتخانه
نیــروگاه واگــذار کــرد .باوجــود ایــن ،امروز
سیاســت نیروهای مسلح بر این است در
آنجا کــه قانوناً بایــد کار اقتصــادی انجام
دهنــد ،به ســمت اســتفاده از بازار ســهام
و بازارهــای مالــی برونــد و از تصدیگــری
اقتصــادی خــارج شــوند کــه در صــد روز
نخســت دولــت دوازدهــم نیــز گامهــای
خوبی در این زمینه برداشته شده است.
وزیــر دفــاع در پاســخ بــه اینکــه «آیــا
نیروهــای مســلح را در بنــگاهداری موفق

حال آغاز شـ ــدن اسـ ــت .البته در فاصله
زمانـ ــی نه چنـ ــدان دوری از این موضوع،
در همـ ــان سـ ــال  92اولیـ ــن معـ ــاون وزیر
اهل سـ ــنت در ایران منصوب شد؛ اواخر
مهرماه سال  92بود که بیژن زنگنه ،حدود
سـ ــه ماه بعد از در دسـ ــت گرفتن سـ ــکان
هدایـ ــت وزارت نفت طـ ــی حکمی عماد
حسـ ــینی را به عنوان معاون وزیر در امور
مهندسی انتصاب کرد.
تقریباً دو سـ ــال بعد از آن در شهریور
سال  94هم اولین سفیر کرد ایران انتخاب
شـ ــد و حکم سـ ــفارت ایـ ــران در کامبوج و
ویتنـ ــام به نـ ــام صالح ادیبی امضا شـ ــد.
حسـ ــن روحانی در سـ ــال  ۹۲با یک بیانیه
 ۱۰مادهای قول داده بود به خواسـ ــتههای
اقلیتهای دینی و قومی رسـ ــیدگی کند.
او بیـ ــش از  ۷۵درصـ ــد آرای اقلیتهـ ــا را
در انتخابات یازدهم ریاسـ ــت جمهوری
کسـ ــب کرد .در همان دولت یازدهم بود
که برای اولینبار قفل ورود زنان شایسته
اهل سـ ــنت به دسـ ــتگاه سیاست داخلی
یعنـ ــی وزارت کشـ ــور بـ ــاز شـ ــد و دو نفر از

بانوان توانای اهل سنت (بلوچ و ترکمن)
به عنوان فرماندار و رئیس شورای تأمین
در سیسـ ــتان و بلوچسـ ــتان و گلسـ ــتان
انتخـ ــاب شـ ــدند و بانوان شـ ــیعه مذهب
نیـ ــز در همین سـ ــمتها در اسـ ــتانهای
دیگر به کار گرفته شـ ــدند .در پایان دولت
یازدهم هم طبق آماری که منتشـ ــر شـ ــد
چند نفر از شایستگان اهل سنت به عنوان
معاونین اسـ ــتاندار و در حدود  ۳۰نفر به
عنوان فرماندار در استانهای هرمزگان،
کردسـ ــتان ،آذربایجان غربی ،سیسـ ــتان
و بلوچسـ ــتان و ...مشـ ــغول خدمت شده
بودند .در چنین فضایی بود که در مجلس
دهم هم برای اولین بار یک نماینده اهل
سـ ــنت وارد ترکیب هیأت رئیسه مجلس
شد؛ محمدقسیم عثمانی .این موضوع از
آنجا دارای اهمیت بود که در ادوار قبلتر
مجلس ،تالش برای ورود اهل سـ ــنت به
هیأت رئیسـ ــه به مناقش ه میان پارلمان و
برخی روحانیون برجسته منجر شد.
در مجلس ششـ ــم وقتی فراکسـ ــیون
مشارکت اعالم کرد که جالل جاللیزاده،

نماینـ ــده اهل سـ ــنت نیـ ــز در فهرسـ ــت
نامزدهایـ ــش بـ ــرای عضویـ ــت در هیأت
رئیسه مجلس هستند ،برخی از روحانیون
سرشـ ــناس تهدید کردند کـ ــه در صورت
چنین تصمیمـ ــی کفن پوشـ ــیده و از قم
به تهران خواهند آمـ ــد .اصرار این عده از
مخالفان حضور چهرههای اهل سنت در
ترکیب هیأت رئیسه بر موضعی که گرفته
بودند باعث شد تا فراکسیون مشارکت از
پیشنهاد خود عقبنشینی کند.
 16سـ ــال بعد از تشـ ــکیل آن مجلس،
در دوره دهم مجلس شورای اسالمی اما
بدون هیچ دردسر و تهدیدی یک نماینده
اهـ ــل سـ ــنت وارد ترکیـ ــب هیأت رئیسـ ــه
شـ ــد ،بی آنکه کوچکترین اعتراضی به
این موضـ ــوع صورت بگیرد .این دسـ ــت
تحـ ــوالت را بسـ ــیاری حاصـ ــل فضایـ ــی
میدانند که بعد از قدرت گرفتن حسـ ــن
روحانـ ــی در سـ ــال  92ایجاد شـ ــد تا دیگر
پسـ ــت گرفتن اهل سنت تابویی در نظام
سیاسـ ــی و اداری ما نباشد .همان طور که
امروز در دولت دوازدهم هم آمار مدیران
اهل سنت در دستگاههای اجرایی دولتی
و غیـ ــر دولتی رشـ ــدی صعودی را نشـ ــان
میدهـ ــد .اوج ایـ ــن دسـ ــت انتصابها را
شـ ــاید باید مورد انتصاب ژیال سـ ــجادی،
مدیـ ــر زن اهل سـ ــنت به عنـ ــوان معاون
وزیـ ــر کشـ ــور و رئیس مؤسسـ ــه آموزشـ ــى
عالى علمى و کاربردی مدیریت شهرى و
روستایى وزارت کشور دانست .توالی این
دست انتصابها است که میتواند آینده
امیدبخشـ ــی را در زمینه استفاده کشور از
تواناییهای اهل سنت فراهم کند.

مجتبی ذوالنوری نماینده اصولگرای قم:

امیر حاتمی ،وزیر دفاع در گفتوگو با «ایران»:

وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
گفت :ما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح
توگــو با
نمیدانیــم .امیرحاتمــی در گف 
«ایــران» افــزود :اصــوالً وقــت نیروهــای
مســلح و فرماندهان نبایــد درگیر این کار
باشــد .کار اصلــی مــا تقویــت تــوان رزم،
آموزش و آمادگی است.
یهای
با اجرای بــد اصــل  44و واگذار 
غیراصولــی در دولتهــای نهــم و دهم،
بسیاری از شــرکتهای قابل واگذاری ،به
نهادهایــی واگــذار شــد که تخصصــی در
اداره بنگاههای اقتصادی ندارند و وظیفه
اصلی آنان ،تأمین امنیت و دفاع از کشور
اســت .هم ناظران سیاســی و هم فعاالن
اقتصادی ،این امر را مانع توســعه و رشد
اقتصــادی ایــران و نیز کاهش ســوددهی
شرکتهایواگذارشدهعنوانمیکنند.
حجتاالسالم حسن روحانی ،رئیس
توگوی
جمهوری ،سهشنبه گذشته در گف 
تلویزیونی ،یکی از اهداف دولت دوازدهم
را واگذاری بنگاههــای اقتصادی به مردم
عنــوان و اظهارکــرد« :فکر میکنــم غیر از
دولتبقیهآنهاییکهبخشهایعمومی
و غیر دولتی هســتند ،یا نیروهای مسلح،
آنها هم باید (بنگاههــا را) واگذار کنند .در
این زمینــه در این دولت بــا رهبر معظم
انقالب هم صحبت کردم و ایشــان کامالً
موافقندکههمهاینهابهمردمواگذارشود.
بنابرایــن ایــن امر باعث رونــق اقتصادی
شده و در اقتصاد تحول ایجاد میکند».
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای
مســلح نیز خبــر داد که نیروهای مســلح
بتدریــج از حوزه بنگاهداری خارج شــده و
تالش خواهند کــرد تا اقدامات اقتصادی
خــود بــرای افزایــش ســرمایه صنــدوق
بازنشســتگی نیروهای مســلح را از طریق
حضــور در بازار ســرمایه و ســایر بازارهای
مالیدنبالکنند.

دیگه

ژیال سجادی ،معاون وزیر کشور                                   محمد زاهدنیا ،معاون بیمه ایران             سلیمان پاک سرشت،رئیس سازمان فنی حرفه ای

از فضـ ــای دولـ ــت و در شـ ــهرداریها نیز
تعداد به مراتب بیشـ ــتری از شـ ــهروندان
اهل سنت به سمتهای اجرایی رسیدند.
شـ ــاید مهمتریـ ــن آن انتصـ ــاب فرنوش
نوبخـ ــت توسـ ــط محمـ ــد علـ ــی نجفی،
شـ ــهردار تهـ ــران به سـ ــمت مدیرعاملی
شـ ــرکت بهرهبـ ــرداری متـ ــرو بـ ــود .جایی
که یکـ ــی از حیاتیترین مراکـ ــز مدیریتی
پایتخت است ،تا آنجا که گاه حتی مالک
اصلـ ــی پایتختنشـ ــینان بـ ــرای ارزیابی
عملکرد شهرداری و شورای شهر هم بوده
است .اما همین دست انتصابهای اهل
سنت در خارج از دولت را هم نمیتواند
چندان بی ارتباط به سیاستهای حسن
روحانی دانست.
ëëفضاییکهروحانیایجادکرد
حسن روحانی اولین رئیس جمهوری
ایران بود که فردی را در سـ ــمت دسـ ــتیار
ویژه خود در امور اقلیتها منصوب کرد.
سمتی که در سـ ــال  92نوید این را میداد
کـ ــه دورانـ ــی جدیـ ــد از توجه به مسـ ــائل
اقلیتهـ ــای دینی و مذهبی در کشـ ــور در

میدانید؟»اظهارکرد:ماحتماًبنگاهداری
را کار نیروهای مســلح نمیدانیم و اصوالً
وقت نیروهای مسلح و فرماندهان نباید
درگیر این کار باشــد ،نیروهای مســلح در
مــواردی ،یــا به اجبــار یا براســاس وظیفه
قانونی بــه این حــوزه ورود کردنــد .حتماً
تالش میکنیم که آن کارهای موظفی در
زمینه حفظ ارزش پول بازنشســتگان را از
طریقی انجام دهیم که به کار اصلی ما که
تقویت توان رزم ،آموزش و آمادگی است،
لطمهای وارد نشود.
امیر حاتمی در پاسخ به اینکه «وزارت
دفاع برای واگــذاری بنگاههای اقتصادی
چهگامهاییبرداشتهاست؟»خاطرنشان
کرد :شــرکت واگن پارس بــه وزارت دفاع
واگــذار شــده بود که مــا در تفاهمــی ،این
شــرکت را بــه ســازمان گســترش واگــذار
کردیــم ،همچنیــن شــرکت «مشــانیر»
اکنون واگذار شــده است ،به محض اینکه
زمینههــا محقــق شــود ،بقیــه مــوارد نیز
واگــذار میشــود .وی تأکید کرد :ســمت و
ســوی وزارت دفاع به سمت حفظ ارزش
داراییها و ســرمایه بازنشســتگان و مردم
از طریق کار غیرمســتقیم است ،از جمله
حضور در بازار سرمایه و بازار مالی و حتماً
کار مســتقیم اقتصــادی (بنــگاه داری) را
تمامخواهیمکرد.

مجتبی ذوالنوری نماینده اصولگرای قم
با ارائه توضیحاتی درباره حمایت جریان
متبوعــش از رئیــس دولت ســابق ،تأکید
کرد که احمدی نژاد «یک پایه فتنه» سال
 88بود .در جریان حوادث ســال  88تنها
علی مطهری بود که تأکید داشــت نقش
محمــود احمدینــژاد در جنجالهــای
پس از انتخابات ریاســت جمهوری دهم
باید در دادگاهی مورد بررســی قرار بگیرد
و حــال نماینــده اصولگــرای قــم اذعــان
میکنــد یــک ســوی حــوادث ســال ،88
رئیس جمهوری وقت قرار داشت.
توگـ ــو
ذوالنـ ــوری روز گذشـ ــته در گف 
بـ ــا خبرآنالیـ ــن ،دربـ ــاره تحـ ــرکات اخیر
احمدینژاد گفت« :کاری که احمدینژاد
انجـ ــام میدهـ ــد نـ ــه اخالقی اسـ ــت و نه
شـ ــرعی چراکـ ــه سـ ــرتا پـ ــا دروغ اسـ ــت.
نکته دیگر اینکه به نظر میرسـ ــد ایشان
خـ ــود را در حالتـ ــی قـ ــرار داده اسـ ــت که
گویـ ــا روانگـ ــردان مصـ ــرف کـ ــرده اسـ ــت
نعوذبـ ــاهلل نمیخواهـ ــم بگویم ایشـ ــان
چنین کاری کرده اسـ ــت اما منظورم این
است که حالتشـ ــان مانند حالت افرادی
که روانگـ ــردان مصرف کردهانـ ــد در یک
فضای توهمی اسـ ــت یعنی فکر میکند
 80میلیون نفر بهدنبال او هستند ،امروز
فضای جامعه این نیسـ ــت .احمدینژاد
جایگاه ریاسـ ــت جمهوری و شـ ــخصیت
دوم نظام بودن را وهن می کند و بهعنوان
فـ ــردی کـ ــه زمانی بعـ ــد از رهبـ ــر معظم
انقالب قرار داشت امروز بهدنبال مشایی
و بقایی افتاده اسـ ــت .افراد نابابی که وزن
همه چیز را با هوچیگری و زنبیل بازی و...
پاییـ ــن آوردند .واقعاً وقتـ ــی مردم به این
فکر میکنند که رئیس جمهورشان کسی
بوده اسـ ــت که تا چنین درجهای جایگاه
ریاست جمهوری را تنزل داده است دچار
مشکل میشـ ــوند ».نماینده اصولگرای
مجلسدرپاسخبهسؤالیدربارهحمایت
جریان اصولگـ ــرا از احمدینژاد تصریح

حالت احمدی نژاد
مانند حالت افرادی
که روانگردان
مصرف کردهاند
در یک فضای
توهمی است
یعنی فکر میکند
 80میلیون نفر
بهدنبال او هستند

کرد«:میزان حال فعلی افراد است ».وی
با اشـ ــاره به وقایع سال  88نیز گفت«:اگر
ما در مقابل فتنه ایسـ ــتادیم برخی آن را
به حمایـ ــت از احمدینژاد تعبیر کردند؛
اصالً بحث فتنه و احمدینژاد نبود؛ بلکه
فتنه در مقابل نظام بود نه احمدینژاد؛
احمدینـ ــژاد خـ ــودش یکـ ــی از پایههای
فتنه بـ ــود .لذا نمیگوییم اگر ما در مقابل
فتنـ ــه ایسـ ــتادیم یعنـ ــی از احمدینژاد
حمایـ ــت کردیـ ــم .در مـ ــورد فتنـ ــه تمام
جریان سلطه پشت آن بود که همه آنها
را با کد میتوانم بیان کنم .لذا برخی این
موضوعـ ــات را به هم پیونـ ــد میدهند و
تصور میکنند مقابل فتنه ایستادن یعنی
تأییـ ــد احمدینژاد درحالی کـ ــه اینها دو
مقوله جـ ــدا از هم بود؛ بله برخی کارهای
احمدینژاد خوب بود و ما از آن حمایت
میکردیم اما برخی رفتارهای دیگر مانند
هالـ ــه نور و اعتقادات امـ ــام زمانی الکی و
توهمهای این چنینـ ــی را ما همان زمان
هم بشـ ــدت نقد میکردیـ ــم و امروز هم
نقد میکنیم .این مسائل اقتضایی است
و بستگی به نوع و رفتار فرد دارد.
من عادت ندارم شخص را تأیید و رد کنم
بلکه در مورد عملکردها نظر میدهم».
ذوالنــوری در ادامــه دربــاره رویکــرد قــوه
قضائیــه بــه تحــرکات احمدینــژاد نیــز

گفت«:فــردی کــه در ســمت ریاســت
جمهــوری قــرار دارد مصــون اســت و
معمــوالً تا یــک خالف متقن و برجســته
کــه مصــداق بیــن جــرم و قابــل اثبــات
باشــد اتفاق نیفتد این مصونیــت از آنها
سلب نخواهد شــد .اما اگر این جرم قابل
اثبات باشــد یا خود قوه قضائیه بهعنوان
مدعیالعمــوم بتوانــد به موضــوع ورود
کنــد ،آنجــا هــم انتظــار برخــورد وجــود
دارد ».نماینده قم ادامه داد«:باید زمانی
بگذرد تــا این افراد خود را نشــان دهند تا
در نتیجه این نشــان دادنها یک مطالبه
عمومــی ایجــاد شــود .امــروز آنهایــی که
حامــی احمدینــژاد بودند با دیــدن این
افتضاح خطاب به قوه قضائیه میگویند
چرا رســیدگی نمیکنی درحالی که اگر در
همان مقطــع برخوردی بــا احمدینژاد
صــورت میگرفت میگفتند نمیگذارند
کاری انجــام دهند .لذا آنچه آقــای اژهای
گفتهاستمبنیبراینکهدراینتأخیریک
نتیجه و برکاتی هست همین است که آن
طرفــداران آقای احمدینژاد این حقایق
را میبینند خودشــان برخــورد را مطالبه
میکننــد و دیگــر قوه قضائیه به سیاســی
کاریمتهمنمیشود».
غالمعلــی جعفــرزاده ایمنآبــادی
نایب رئیس فراکســیون مســتقالن والیی
مجلس هم دیروز در این باره به نامه نیوز
گفــت« :مأموریــت احمدینــژاد نابودی
اصولگرایــان بــوده ،مشــخص اســت کــه
احمدینژاد امروز آمده تا اینها را با خاک
یکســان کند ».وی ادامه داد« :رفتار امروز
احمدینــژاد یک نتیجــه دارد و آن اینکه
درسا لهای  ۱۴۰۰و  ۹۸این اصالحطلبان
و اعتدالیــون هســتند کــه تقویــت
میشــوند .به عبارت دیگر هرچند مردم
نارضایتیهایی نســبت به روحانی دارند
اما وقتی در مقام مقایســه قرار میگیرند
به سمت اصالحات و اعتدال گرایش پیدا
میکنند».

مجید انصاری :تحزب و انسجام بحثی دینی و اجتنابناپذیر است
مرعشی :باید از دولت پشتیبانی کنیم تا تندروها کار دست کشور ندهند
دومین کنگره جمعیت توسعه و آزادی
اســـتان کرمان با حضور مجید انصاری،
عضو مجمع روحانیون مبارز و حســـین
مرعشـــی ،ســـخنگوی حزب کارگـــزاران
ســـازندگی برگزار شـــد .به گزارش ایلنا،
مجید انصاری در این مراسم گفت :این
افتخار نیســـت که برخـــی میگویند من
عضو هیچ گروه ،حزب یا دسته خاصی
نیســـتم؛ زیرا پیامبر(ص) هم میگفت
ب اهلل هســـتم .عضـــو
مـــن عضـــو حـــز 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه

داد :در نگاه کلی بحث تحزب و انسجام
یک بحث الهی و دینی و اجتنابناپذیر
است ،خداوند میفرمایند اگر بهدرستی
گام برداریـــد در یک مجموعـــهای قرار
خواهید گرفت که حزباهلل خواهد بود؛
در غیـــر این صورت در یک مجموعهای
قرار میگیرد که حزب شـــیطان خواهد
بـــود .انصـــاری بـــا بیـــان اینکـــه الزمـــه
انتخابـــات ســـالم وجود احزاب اســـت،
گفت :ســـاختارهای حکومت در کشـــور
هم بهگونهای اســـت که بر پایه انتخاب

مردم استوار اســـت؛ همچنین وظایفی
همچـــون امربهمعـــروف و نهی از منکر
داریم که بدون وجود ساختارهای حزب
ابتر خواهد ماند.
حسین مرعشـــی هم در این مراسم
بـــه وضعیت داخلی کشـــور اشـــاره کرد
و بـــا بیـــان اینکـــه وظیفـــه ســـنگینی بر
دوش عالقهمنـــدان بـــه کشـــور و نظام
جمهوری اســـامی اســـت و با تأکید بر
اینکـــه موفقیتهای خوبـــی در عرصه
بینالمللـــی داشـــتیم ،افـــزود :برجـــام
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بـــرگ برندهای بـــرای ایـــران در عرصه
بینالمللی است .در زمان دولت نهم و
دهم در سازمان ملل صحبت میکردیم
سه یا چهار کشـــور ما را تأیید میکردند
و برخـــی قدرتهـــای جهانـــی با برخی
اظهـــارات ،اتحادی را علیـــه ما به وجود
آوردنـــد .عضو شـــورای مرکـــزی حزب
کارگـــزاران ادامه داد :اما امـــروز ترامپ
بارها و بارهـــا میگوید برجـــام بدترین
توافق تاریخ امریکاســـت و درعینحال
اختیـــار خـــروج امریـــکا از برجـــام را که

خود میتواند نســـبت بـــه آن اقدام کند
به کنگره میدهـــد و اروپا از برجام دفاع
میکند .وی بیان کرد :در چنین شرایطی
ائتالفی علیه ما از سوی ترامپ ،نتانیاهو
و آل سعود به وجود آمد و این ضرورت
را ایجـــاد میکند که دســـتاوردهای خود
را تثبیت کنیم .عضو شـــورای راهبردی
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان
گفت :امـــروز انســـجام ملـــی و وحدت
ملی بـــرای تثبیت دســـتاوردهای نظام
جمهوری اســـامی اهمیت دارد و البته

کار تنهـــا و برای یک بخش نیســـت .وی
افـــزود :باید از دولت پشـــتیبانی کنیم تا
بتواند از این مرحله عبور کند و زمینهای
را فراهـــم کنیـــم که تندروها کار دســـت
کشـــورمان ندهند .مرعشی خاطرنشان
کـــرد :به دســـتاوردهای دولـــت روحانی
و اینکـــه ترکیـــب وزیران چگونه اســـت
فکر نکنید؛ شـــما خوشـــحال ،مســـرور و
مفتخر باشـــید دولتی را ســـرکار آوردید
که در شـــرایط امروز میتواند کشـــتی را
به سرانجام مقصود برساند.
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 70درصد امریکایی ها موافق برجام

طبـــق نتایـــج یـــک نظرســـنجی که توســـط اندیشـــکده
چه خبر
بروکینگز منتشر شد 70،درصد از امریکاییها معتقدند
پایبنـــدی به توافق هســـتهای با ایران در راســـتای منافع
امنیت ملی امریکا اســـت .به گزارش ایرنا ،طبق نتایج این نظرســـنجی55 ،
درصـــد از امریکاییهـــا میگویند با این فرض که تهران و واشـــنگتن هر دو به
مفـــاد این توافق پایبند باشـــند ،این توافق شـــانس ایران را بـــرای «طراحی و
ساخت سالحهای هستهای» کاهش میدهد .در این نظرسنجی در پاسخ به
ســـؤاالتی که در مـــورد اقدام ترامپ در تأیید نکردن پایبنـــدی ایران به برجام
مطرح شد 35 ،درصد از امریکاییها این اقدام را تأیید و 37درصد از آنها آن
را رد کردند و  27درصد نیز رأی ممتنع دادهاند.
اندیشکده بروکینگز در تحلیل پاسخی که امریکاییها به سؤاالتی که در مورد
اعمال تحریمهای هســـتهای جدید علیه ایران پرسیده شد ،دادهاند؛ نوشت:
همزمـــان با آن که کنگـــره امریکا اعمـــال تحریمهایی را علیه ایران بررســـی
میکند ،امریکاییهـــا در این باره پس از گزینه تکیه بر تحلیل و شـــواهد ارائه
شـــده توســـط آژانسهای امنیت ملی امریکا ،گزینه اهمیـــت حمایت دیگر
طرفهـــای توافق را از اعمـــال چنین تحریمهایی ،انتخـــاب کردهاند و گزینه
اهمیت تحریمها در افزایش امنیت رژیم صهیونیستی و همسایههای عرب
ایران ،درصد کمتری از آرا را به خود اختصاص داده است.

اموال رضا ضراب در ترکیه توقیف شد

دادســـتان کل شـــهر اســـتانبول ترکیـــه دســـتور توقیـــف امـــوال
رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای و نزدیکان وی را صادر کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از وبسایت خبری روزنامه جمهوریت ،در
راستای تحقیقات قضایی دادســـتانی کل استانبول ،حکم توقیف
داراییهای رضا ضراب و نزدیکان وی صادر شد.
ضراب در دادگاه امریکایی رسیدگی کننده به اتهامات وی و برخی
ن هالک بانک
مدیران بانکـــی از جمله محم د هاکان آتیال معـــاو 
و مقامـــات ترکیه ،اعترافاتی علیه برخی مقامات ترکیه داشـــته و
آنها را به دریافت رشـــوه و دور زدن تحریمهای ایران در سالهای
گذشته متهم کرده است .به نوشته روزنامه جمهوریت ،تحقیقات
قضایی دربـــاره رضا ضراب و نزدیکان وی بـــه اتهام تهمت علیه
دولت ترکیه و جاسوسی برای دولتهای خارجی در شعبه مبارزه
با تروریسم و جرایم ســـازمان یافته دادستانی استانبول آغاز شده
است.

روسیه ؛ آماده میانجیگری در مناسبات ایران و عربستان

وزیـــر خارجه روســـیه گفت :ما آمادهایم به ایران و عربســـتان ســـعودی برای
گفتوگـــو کمـــک کنیم چرا که گفتوگو و نزدیک شـــدن مواضع دو کشـــور به
ســـود منطقه اســـت .نمیتوان ایران را منزوی و تحریم کرد و این وضع برای
عربســـتان ســـعودی نیز صادق اســـت .به گزارش ایرنا ،ســـرگئی الوروف در
ســـومین نشســـت بینالمللی گفتوگوهـــای مدیترانـــه در رم افـــزود :تقریباً
داعش شکست خورده است ما در کنار ایران مشغول کارهای خوبی در سوریه
هســـتیم .وی افزود :توافق هســـتهای با ایران پابرجا بـــوده و مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نیز پایبندی ایران را به این توافق اعالم کرده اســـت.
در صورتی که امریکا از این توافق خارج شـــود به معنای آن بوده که تعهدات
خود را نقض کرده است.

تکرار ادعاهای عادل الجبیر علیه ایران

وزیر خارجه عربستان بار دیگر مدعی شد که ایران در منطقه نقش
تخریبی دارد و از حوثیها حمایت تســـلیحاتی میکند .به گزارش
ایســـنا به نقل از الجزیره ،عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربســـتان در
اظهاراتـــی در کنفرانس گفتوگوهای مدیترانهای که در شـــهر رم
برگزار شـــد ،مدعی شد :ایران در سوریه ،عراق و لبنان نقش منفی
دارد و این نقش از سال  1979و پس از انقالب (اسالمی ایران) آغاز
شـــد .وی مدعی شـــد :انقالب ایران مرز و ملیت نمیشناسد بلکه
بر این باور اســـت که تمام شیعیان جهان وابسته به ایران هستند،
ما شـــاهد این مسأله هســـتیم ،شـــاهد تأثیر منفی ایران بر منطقه
هستیم و برای مقابله با این دیدگاه تالش میکنیم .وی در بخش
دیگری از اظهاراتش ،علیرغم اسناد متعددی که درباره حمایت
ریاض از گروههای تروریستی داعش و القاعده وجود دارد ،مدعی
شـــد :ایران اقدامات القاعده و داعش را تســـهیل کرده است .ما از
ط های
اســـناد بـــنالدن در ابوتآباد مـــیدانیم که القاعـــده ارتبا 
گســـترد ه ای با ایـــران دارد .الجبیر همچنین گفت که کشـــورش با
اسرائیل رابطه ندارد چون منتظر نتیجه فرآیند صلح است.

دیدار وزرای خارجه ایران و هند

اخبار
وزیر امور خارجه کشـــورمان در دیدار همتای هندی خود
تأکید کرد :افتتاح بندر شهید بهشتی چابهار نشان دهنده
اهمیت این بندر در توسعه منطقهای با دیگر کشورهای
جهان اســـت .به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانهای وزارت امور خارجه،
محمد جواد ظریف ظهر شـــنبه در دیدار «سوشما سواراج » وزیر امور خارجه
هند به روابط خوب و رو به گســـترش دو کشور اشـــاره کرد و گفت :افتتاح بندر
شـــهید بهشـــتی چابهار ،عالوه بر تقویت همکاری های دوجانبه و منطقهای
نشـــان دهنـــده اهمیت ایـــن بندر در توســـعه منطقـــهای و راههـــای ارتباطی
کشـــورهای آســـیای مرکزی با دیگر کشـــورهای جهان از طریق دریای عمان و
اقیانوس هند اســـت .سوشما سواراج وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار بر
اهمیت روابط با جمهوری اســـامی ایران و لزوم تعمیق و گسترش آن تأکید
کرد .در این دیدار دو طرف همچنین در خصوص مسائل منطقهای ،رایزنی و
تبادل نظر کردند.
اجالس وزیران کشورهای ساحلی خزر
در مسکو برگزار میشود

روســـیه اعالم کرد اجالس وزیران امور خارجه پنج کشـــور ســـاحلی
دریای خزر روزهای دوشـــنبه و سهشنبه هفته جاری در مسکو برگزار
میشود .مســـکو خواهان توافق درباره متن کنوانسیون رژیم حقوقی
دریـــای خزر اســـت .به گزارش ایرنـــا ،وزارت امور خارجه روســـیه روز
شـــنبه در بیانیهای بـــا بیان این مطلـــب افزود :وزیـــران خارجه پنج
کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه ،ایران ،جمهوری آذربایجان،
قزاقســـتان و ترکمنســـتان برای هفتمین بار نشســـت برگزار میکنند
و در مرکز توجه آنها کنوانســـیون رژیـــم حقوقی دریای خزر قرار دارد.
در بیانیه گفته شده اســـت :در این نشست در مسکو همچنین اسناد
تنظیـــم کننـــده همکاری پنـــج کشـــور در دریای خـــزر در عرصههای
مختلف همچون اقتصادی ،حمل و نقل ،دریانوردی نظامی ،مبارزه
با قاچاق کاال و ماهیگیری غیرقانونی ،تأمین امنیت کشتیرانی و سایر
حوزهها مورد بررســـی قرار خواهد گرفت .در ادامه بیانیه آمده است:
توگوهای دوستانه و توأم بااعتماد پنج کشور ساحلی خزر
روسیه گف 
را عالی ارزیابی میکند و توافق نهایی در مورد متن کنوانســـیون رژیم
حقوقی دریای خزر و گســـترش روابط سودمند همسایگان در خزر را
در اولویت میداند.

