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فعالیتهای تروریستی با دخالتهای نظامی آمریکایی آغاز شده است

رئیس مجلس شورای اسالمی ،گفت :هر جا که آمریکا دخالت نظامی کرده جریانهای
تروریســتی از آن نقطه فعالیت خود را آغاز کرده اســت .به گزارش ایسنا ،علی الریجانی
در دیدار با نوین وین تی کیم رئیس مجلس ویتنام با بیان اینکه منطقه درگیر مناقشــات
تروریســتی اســت ،افزود :در عراق و ســوریه و همچنین افغانســتان در گذشته شاهد
درگیریهای تروریستی هستیم که یکی از ریشه های آن تجاوز نظامی آمریکا در منطقه
است .این یک تجربه است که هرجا که آمریکا دخالت نظامی کرده جریان های تروریستی
از آنجا فعالیت خود را آغاز کرده اســت و عمال آمریکایی ها در ایجاد و گسترش تروریسم
نقش دارند.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایران در مبارزه با تروریسم مصمم
بوده و به کشورهای اطراف که از ما درخواست کمک کردهاند کمک کرده است ،ادامه داد:
در سوریه با همکاری ایران ،روسیه و ترکیه گامهای خوبی برای مبارزه با تروریسم و استقرار
چهره روز

توییتهایآمریکاییهابیشتر
از تعداد موشکهایشان بود

محسنرنانی:

نهادمدنی در ایران نابالغ است و اقتدار ندارد

ســخنرانی محســن رنانی بــا موضوع
نقش نهادهای مدنــی در آینده توســعه ایران روز
گذشته برگزار شد .در این نشست رنانی در خصوص
آینده توســعه ایران گفت :نهادهای مدنی در ایران
سازماندهی نشــده اند به همین دلیل اقتدار ندارند.
او افزود :مهمترین افت نهادهای مدنی این است که
بالغ نشده اند .نخســتین دور از نشستهای حامیان
جامعه مدنی (حجم) با سخنرانی محسن رنانی استاد
دانشگاه پژوهشــگر و اقتصاددان آغاز شد .محسن
رنانیاشارهکرد:امروزدربارهیکیازموضوعاتپرابهام
جامعه یعنی نهاد مدنی صحبــت میکنم .او ابتدای
سخنرانی خود به تشــریح تعاریف توسعه پرداخت
و اظهار کرد :فصل مشترکی درباره توسعه داریم اما
ابهاماتی دارد ۹ .تعریف برای توسعه داریم .توسعه به
مثابه پیشرفت تاریخی که معموال معطوف به تاریخ
غرب دارد .توســعه به مثابه استخراج منابع طبیعی
که معطوف به دوران استثمار غرب است .توسعه به
مثابه تدارک پیشرفت که توســط دولتها انجام می
شود .توسعه به مثابه وضعیت که وقتی به توسعه فکر
میکنیمآنفضایکیفیرا تجسممیکنیم.نوعیبلوغ
که دقیقا تعریف آن برای ما مشخص نیست.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد :توسعه به مثابه
فرایند فروافتادن برخــی حکومتها و به وجود آمدن
فناوریهای جدید  .رنانی درادامه با اشــاره به اینکه
توســعه به مثابه رشــد اقتصادی تعریف دیگری از
توســعه اســت که دولتمردان خصوصا دولتمردان
ایرانی توســعه را این تعریف میبیننــد ،اظهار کرد:
افزایش تولید و درآمد تعریف رایج تعریف توســعه
است و برنامه توسعه دولتها عموما در این محور است
که تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند و در برنامه
دولتمردان چیزی درباره آموزش فرهنگ یا انسانیت
مــردم جامعه ندارنــد .درحالی اینها هــم جزیی از
توسعه است.
او به دو مورد دیگر توسعه به مثابه عبور از سنت به
مدرنیته و توسعه از نظر مارکسیست ها که به مثابه
جهش نیروهای مولد هم اشــاره کرد .رنانی با بیان
اینکه توسعه باید سه چیز را همزمان بهبود بخشد،
اظهار کرد :رفاه ،رضایت و معنا ســه چیزی است که
ما را محاصره کرده اســت .اگر تحوالتی رخ دهد که
رابطه من را با طبیعت تســهیل کنــد و بهبود دهد
یعنی توسعه یافتیم .کاری که از زمان قرن بیستم به
حرفهایی که از زمان ارسطو از زبان فیلسوفان سعادت
مطرح شــد رســیدیم که چه کنیم زندگی را بهبود

بخشیم .این استاد دانشــگاه افزود :باید رابطه انسان
با جامعــه را بهتر کرد .در جامعه احســاس رضایت
کنیم هرکاری که موجب شــود احســاس رضایت
کنیم آموزش ،ورزش موسیقی وغیره کار توسعه ای
است .او با بیان اینکه دو موضوع اصلی توسعه رفاه و
رضایت اســت ،افزود :اینکه جوانان ما از ایران خارج
می شــوند ،به خاطر این نیست که رفاه نداریم .ما به
خاطر نارضایتی از کشور می رویم .رفاه داریم اما چون
رضایت نداریم رفــاه مزه نمیدهد.پس کارهایی باید
کنیم جامعه رضایت آور باشد .اوادامه داد :دسته سوم
کارهایی است که باعث می شــود زندگی ما معنی
دار شــود .رفاه دارم رضایت هم دارم اما خودکشــی
میکنم یعنی معنی ندارم .رنانی اشاره کرد :با تعریف
من توسعه سه ضلع رفاه ،رضایت و معنی بخشی دارد.
هرچه اضالع این مثلث بزرگتر شــود توسعه بیشتر
میشود .او درباره معنی بخشی افزود :در جامعه امروز
کارخانه معنا بخشی به هردلیلی تغییر کرده و حاال
چیزهای دیگری مانند موسیقی و هنر و ...به زندگی
معنی می دهد .او افزود :رضایت با تقویت سرمایههای
فرهنگی و مدنی تولید می شود و معنابخشی با همه
این سرمایهها .همه این سرمایهها معنابخش اند .باید
اجازه بدهیم این سرمایه ها با سرمایه معنوی ترکیب
شوند و موجب شوند تا مردم لذت ببرند .رنانی افزود:
ما باید ابزارهایی بگذاریم که ســرمایه های فرهنگی
و اجتماعی را تبدیل به ســرمایه های معنوی کنیم.

نگاه

سرمایه های معنوی زاده ســرمایه فرهنگی است.
سرمایه سیاسی  ،اقتصادی و هر سرمایه ای میتواند
معنی بخش باشــد و یک فرد میتوانــد با این معنا
زندگیکند.
این اســتاد افزود :انتقــال از جامعه ســنتی به
مدرن را دوران گــذار می گوییم .این مرحله گذار در
کشــورهای مختلف متفاوت اســت .در دوران گذار
نهادهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کم
کم اعتبار خود را از دست دادند مثل نهاد وقف  ،نهاد
فئودالی کارکرد خود را از دســت میدهند.حاال برای
کنترل روابط نهادهای جدید و مدرن باید جایگزین
شود .بخشــی را حکومت به صورت مصنوعی چیده
است .بخشــی هم به طور طبیعی جامعه برای خود
تولیدکرد.
رنانی بــا بیان اینکه ایران جامعه ای اســت که از
زمان مشــروطه در فرایند در حال گذار است ،افزود:
برای افزایش اقتدار حکومت و تبدیل قدرت به اقتدار
نیاز به جامعه مدنی قوی داریم که قدرتهای سیاسی
اقتصادی و اجتماعی را تبدیل به اقتدار کند .وگرنه
حکومتی که اقتدارش پایین آمــده و جامعه مدنی
هــم اقتدار ندارد یا انقالب می شــود یا شــورش یا
حکومت شروع به ســرکوب می کند و این نهادهای
مدنی هستند که قدرت را تبدیل به اقتدار میکنند.
رنانی افزود :جامعه از این ۴نهاد اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی تشکیل میشود و نهادهای مدنی
خبر

هاشمیطبا در تحلیل گزینه های احتمالی انتخابات:

فکر و اندیشه است که افراد را
متمایز میکند

یک فعال سیاســی اصالحطلب درباره تغییرات
بازار ارز و رویکرد دولت در زمان بحرانهای اقتصادی
گفت :امالفساد اقتصاد ما نقدینگی است که دولت باید
یک نظارت و سیستم حساب شــده برای کنترل آن
داشتهباشد.
به گزارش ایلنا ،سید مصطفی هاشمی طبا درباره
اینکه هفته گذشــته اتفاتی در کشور مانند باال رفتن
یک شــبه قیمت ارز افتاد که معاون اول،سخنگوی
دولت و رئیسجمهور از دستهای پشت پرده صحبت
میکنند ،گفت :جدای گروههای فشــار و نیروهایی
که ممکن اســت علیه آقای روحانی اقدام کنند طرح
مسئله میکنم،طراحی مسائل ارزی در کشور ما یک
نوع تقلید از کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد است.
نقدینگی در کشور مانند ســالهای گذشته در حال
افزایش است ،بیشترین افزایش در دولت آقای روحانی
اتفاقافتاد،طبقآمار نقدینگیزیادیوجوددارد،خب
این برای چیســت؟ این فعال سیاســی اصالحطلب
خاطرنشــان کرد :این نقدینگی یعنی چه؟ پاسخ این
است که پول بزرگی در دســت آدمها و یا گروه های
مختلفی اســت و زمانی که قضیه بانکداری اسالمی
شروع شد روز به روز هم بر آن افزوده شد از طرفی هم
تبدیل دالرهای نفتی به ریال و ورود آنها به بانکها
متاسفانه این افزایش ادامه پیدا کرد .ام الفساد اقتصاد
ما نقدینگی است که همین طور در حال افزایش است،
این نقدینگی از گذشته هم بوده که با اضافه شدن بهره
بانکیوچاپاسکناسایجادشدهاستکهبرایاقتصاد
یک پاشنه آشیل محسوب میشــود .هاشمیطبا با
بیان اینکه افراد صاحب نقدینگی هر زمان که بخواهند
بحران ایجاد میکنند ،گفت :افرادی که نقدینگی را در
اختیار دارند هر زمان که بخواهند به سمت هر چیزی

قدرت موجود در این نهادها را تبدیل به اقتدار میکند.
او دالیــل عبور نکردن ایــران از دوران گذار را دو
مسئله دانست و گفت :دولت همزمان با ورود جامعه
ما به مدرنیته نفت را کشف کرد و پول نفت به دست
حکومتی که باید تضعیف میشــد رسید و حکومت
آن را ابزار کنترل جامعه کــرد .همچنین نهادهای
اجتماعی تبدیل به نهاد چانه زنی و بردن رانت شدند،
بنابراینتکاملنهادهایمدنیکندیامتوقفشد.
او افزود :بلوغ نهادهای مدنی طوالنی اســت و از
آنجایی کــه صبر در جامعه ایران معنــی ندارد ،این
بلوغصورتنگرفت.اگرنهادهایمدنیبهسمتیبرود
که سازمان یابند ،تقسیم کار ،گفت و گوی عقالنی و
نظارت براعضا باشد ،بالغ می شوند.
او با بیان اینکه یکی از مشــکالت اساســی این
اســت که نهادهای مدنی بالغ نمی شــوند ،گفت:
دلیل اصلی آن هم رانت هایی است که میآید .رنانی
اصالح طلبان و اصولگراها را دو نهادمدنی مهم نابالغ
ایران دانســت و اظهار کرد :این دو سازمان نیستند.
بخشــی از قدرت انواع نهادها را به خدمت گرفته اند
ولی چون نتوانســتند ،ســازمان دهی کنند ،منابع
تخصیص دهنــد ،نمی تواننــد کاری کنند و اقتدار
کســب نکرده اند .منابع خــود را در یک هفته رای و
انتخابات خرج میکنند اما در طول سال نمی توانند
کاری کنند .او افزود این نهادها هیاتی ،توده وار و ژله
ای مانند هستند که مسئله ســازمان دهی شدن را
باید در درون خود حل کنند .او ادامه داد :بخشــی از
این موضوع مربوط به ضعف مردم در جهت نهادهای
توگو و آموزشهای دوران
مدنی است که به ضعف گف 
کودکی مربوط میشــود .بخش دیگر به دلیل رانت
است که خوشبختانه این تخصیص منابع دولت کم
شده و نهادهای مدنی به طور طبیعی شروع به بلوغ
کرده اند.او در پایان تاکید کرد :ضعف ایرانی ها صبر و
تحمل و ناتوانی است که در کودکی در ما شکل گرفته
است.هیچ توسعه ای شــکل نمی گیرد مگر این که
سازماندهی و عقالنی نباشد .یکی از نهادهای مدنی
جامعه مدرن رفتن به سوی نهادهای مدنی مجازی
میرود .این نهادهای مدنی در فضای مجازی بســیار
زیاد اما چون اساســنامه و مدیر و شاکله ندارند هیچ
قدرتی ندارند .با اینکه اطالعات و زمینه اطالع رسانی
زیادی دارند .نهاد مدنی در ایران داریم اما این نهادها
کم هستند و بالغ نشده اند ،والبته نهاد مدنی مدرن
هم نبودند ،در نتیجه نمی توانند فشار آورند و اقتدار
داشته باشند.

عکس :مازیاراسدی/همبستگی

یک کارشناس مسائل خاورمیانه ،با اشاره
به حملــه آمریــکا و دو متحــد اروپاییاش
(انگلیس و فرانســه) در بامداد روز شــنبه به
سوریه اظهار کرد :این نوع اقدامات که مخالف
با موازین بینالمللی اســت ،نه تنها کمکی به
مردم ســوریه نمی کند بلکه شرایط را در این
کشور پیچیدهتر می کند.
به گــزارش ایســنا ،نصــراهلل تاجیک در
گفتوگو با ایســنا با اشــاره به محدود بودن
این حمــات علیرغم جوســازی که پیش از
این مقامات آمریکایی در ارتباط با گســترده
بودن حملهشان به ســوریه انجام می دادند،
گفت :در حــال حاضر آمریکا از ظرفیت انجام
حمالت گســترده در سوریه برخوردار نیست
و در صحنــه داخلی و بینالمللــی با موانع و
مشــکالتی در این زمینه روبرو است .از طرف
دیگر مشــاهده می کنیم که روســها در برابر
تهدیدهای آمریکا به شدت موضع گرفتند.
این کارشناس مســائل خاورمیانه در عین
حال نیز به شــرایط و وضعیت ایاالت متحده
بعــد از تغییر و تحوالت منطقه اشــاره کرد و
افزود :شرایط آمریکا در قسمت شرقی سوریه
که در مرز مشترک ســوریه و عراق قرار دارد
ضربه پذیر است .بنابراین پیش بینی می شد
که از سوی آمریکا حمله گســتردهای انجام
نشود.
سفیر پیشــین ایران در اردن با بیان اینکه
ترامپ با اقدامــات و تصمیمات خود به دنبال
گسترش یک جانبهگرایی در عرصه بینالملل
است و برخی از کشــورهای اروپایی همچون
فرانسه و انگلیس نیز برای عقب ماندن از این
موضوع اقدام به انجام همکاریهایی با آمریکا
می کنند ،اظهار کرد :براساس برخی تحلیلها
و شــواهد حمله اخیر آمریکا به سوریه کمی
گسترده تر از حمله سال گذشته این کشور به
پایگاه هوایی الشعیرات بوده است.
تاجیک با بیان اینکــه اقدامات یک جانبه
ترامپ در منطقه که بدون مجوز سازمان ملل
صورت میگیرد می تواند به چهره ژئوپلیتیک
منطقه و توازن قوا ضربه بزند و به هم ریختگی
در این منطقه را افزایش دهد ،خاطر نشــان
کرد :اروپاییها در همراهی با ترامپ باید دقت
بیشــتری به خرج دهند؛چراکه اگر شــرایط
منطقه بیش از این بحرانی و پیچیده شــود،
قطعا تاثیرات ملموســی بر شرایط امنیتی در
اروپا خواهد داشت.
ایــن کارشــناس مســائل خاورمیانه با
تاکید بر اینکه حمالت اخیــر نه تنها کمکی
به وضعیــت مردم ســوریه نمی کنــد بلکه
شــرایط را پیچیدهتر و بحرانیتر خواهد کرد
و در پاســخ به این ســوال که کشور ترکیه به
عنوان یکی از کشــورهای عضو روند آستانه
از انجام این حمــات برخالف مواضع ایران و
روسیه حمایت کرده اســت و آیا این موضوع
به روند آستانه آسیبی نمی زند ،گفت :باید به
این موضوع توجه داشــت که ترکیه به دنبال
منافع حداکثری خود است و در موضع سوریه
تاکنون مواضع ثابت و پایداری نداشته و بارها
شاهد تغییر مواضع آنها بودهایم.
سفیر پیشــین جمهوری اسالمی در اردن
در ادامه همچنین با اشــاره به برخی فرضیه
ها و در عین حال انتقاداتی که نسبت به تغییر
و تحوالت اخیــر در منطقه خاورمیانه مطرح
میشود ،تصریح کرد :نمی توان در مذاکرات
بر روی ترکیه به عنوان یک متحد استراتژیک
که دارای مواضع ثابتی است ،حساب باز کرد و
بیشتر تالش بر این است که به گون ه ای رفتار
شود که رفتار ترکیه منجر به ،به هم ریختگی
هرچه بیشتر صحنه در سوریه نشود .
وی همچنین در پاســخ به این ســوال که
آیا ممکن اســت حمالت آمریکا به ســوریه
در روزهای آتی ادامه پیــدا کند ،گفت:بعید
میدانم و به نظر میرســد که تعداد توییتها
و موضع گیریهایی که در این ارتباط از سوی
مقامــات آمریکایی صورت گرفت بیشــتر از
تعداد موشــکهایی اســت که آنها به سمت
سوریه روانه کردند.

امنیت برداشته شد.وی با تأکید بر اینکه اقدامات اخیر آمریکا در بمباران سوریه نشان داد
ی در منطقه
که موافق برقراری آرامش در سوریه نیســتند ،یادآور شد :غربیها از آشفتگ 
برای فروش سالح خود استفاده میکنند ،اما ما مصمم هستیم شرایط منطقه را امن کنیم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مســائل سوریه باید از طریق سیاسی انجام شود نه نظامی،
افزود:درموضوعیمننیزتأکیدکردهایمکهحلمسئله ازطریقگفتوگویسیاسیاست،
البته متأسفانه برخی کشورها به دنبال گزینه نظامی رفتهاند که مشکالتی به وجود آورده
است.وی با تأکید بر اینکه سالح شیمیایی ،بیولوژیک و هستهای در دکترین استراتژیک
ایران وجود ندارد و ایران اســتفاده از آن را محکوم میکند ،ادامه داد :در موضوع ســوریه
غربیها بهانه سالح شــیمیایی را علم میکردند که صحیح نیست چرا که در این صورت
باید فرصت میدادند هیات سازمان ملل این موضوع را بررسی کند .رئیس مجلس شورای

اسالمی با اشاره به اینکه ایران قربانی سالحهای شیمیایی در جنگ صدام علیه ایران است،
تصریح کرد :این حادثه در سوریه پشت صحنهای برای ایجاد بهانه غربیها دارد.
در ادامه این دیدار خانم نوین وین تی کیم آن با ارائه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی
ویتنام ،گفت :ثبات سیاسی و اجتماعی به جذب سرمایهگذاری و بهبود وضعیت زندگی
مردم ویتنام کمک کرده است .ما شرایط ایران شامل مشکالت تحریم اقتصادی و بیثباتی
منطقهای که کم و بیش روی ایران تأثیر دارد را درک کرده و آماده همکاری با ایران هستیم.
ویتنام از امضاء برجام اســتقبال کرده و از این توافقنامه حمایت میکند و امیدوارم مردم
ایران بتوانند با این توافقنامه زندگی خود را توسعه دهند.
رئیس مجلس ویتنام بر توســعه روابط پارلمانی دو کشــور تأکید کرد و اظهار داشت:
سطح همکاریهای ایران به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی باید گسترش یابد تا بتوان
سطح مبادالت را افزایش داد و در این راستا باید محدودیتهایی همانند مشکالت بانکی
رفع شود.

هجوم میآورند و در آن بحران ایجاد میکنند که یکی
از آنها هم ارز است .نامزد دوازدهمین دوره انتخابات
ریاســت جمهوری در پاسخ به ســوال دیگری مبنی
بر اینکه برخیها مطرح میکنند با توجه به شــرایط
کشــور یک نظامی باید رئیس جمهــور آینده ایران
باشــد در صورتی که در گذشته بودند افرادی نظامی
که در انتخابات شرکت کردند اما از سوی مردم مورد
استقبال قرار نگرفتند ،نظر شما چیست،گفت :چنین
حرفی مهمل اســت،یک نظامی بیاید که چه شود؟
ممکن اســت یک فرد شــخصی بیاید که روحیهای
محکم و بانظم داشته باشد؛در حالی که ممکن است
یک فرد نظامی بیاید کــه خوب عمل نکند .وی ادامه
داد :همین موارد که در انتخابات گذشــته شــرکت
کردهاند وقتی که سوابقشان را مورد مطالعه و بررسی
قرار میدهیم مشاهده میکنیم که چقدر بیحساب و
کتاب اقدام کردهاند .اگر بنا باشد یک نظامی بیاید که
غیرحساب شده عمل کند و در مقابل یک غیرنظامی
با فکر و اندیشــه بیاید کدام بهتر هستند؟ لباس که
به افراد شــخصیت نمیدهد بلکه این فکر و اندیشه
اســت که آنان را متمایز میکند .نظامی انواع و اقسام
دارد بعضیها ممکن اســت نظامی باشند اما لیبرال
فکرکنند.

سلحشوری:

جنسیت در تعریف رجل سیاسی در نظر
گرفته نشده است
یک عضو کمیسیون شــوراها و امورداخلی کشور
در مجلس گفت :فردی کــه دارای ویژگیهای رجل
سیاسی باشد ،با محکومیت از این جایگاه ساقط نمی
شــود؛ به بیان دیگر آن فرد رجل سیاسی هست ولی
صالحیتشبرایرئیسجمهورشدن،تاییدنمیشود.
به گزارش خانه ملت ،عبدالرضا هاشــم زایی در
خصوص تفســیر شــورای نگهبان از رجل سیاسی،
اظهار داشــت :تعریف رجل سیاسی به محکومیت
ارتباط ندارد و من نمیدانم این چه ضابطهای است که
در نظر گرفته شده؛ اگر کسی بخواهد رئیس جمهور
یا نماینده مجلس شــود نیاز است که رجل سیاسی
باشــد ،البته در حال حاضر فقط برای رئیس جمهور
شدن ،رجل سیاسی بودن ،نیاز است .عضو کمیسیون
شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :پرونده فردی که قصد رئیس جمهور شدن
دارد از طریق سیســتمهای قضایی و امنیتی بررسی
شده و ســپس صالحیت وی برای ریاست جمهوری
را تایید یا رد میکنند .فــردی که دارای ویژگیهای
رجل سیاسی باشد ،با محکومیت از این جایگاه ساقط
نمیشــود؛ به بیان دیگر آن فرد رجل سیاسی هست
ولــی صالحیتش برای رئیس جمهور شــدن ،تایید
نمیشود.هاشــم زایی ادامه داد :فــردی که نماینده
مجلس ،اســتاندار یا وزیر بوده حتی اگر محکومیت
هم داشته باشــد ،رجل سیاسی هست و محکومیت
نمیتواند این فرد را از رجل سیاسی بودن خلع کند.
تعریف رجل سیاســی باید دارای این ضوابط باشد،
حال اگــر این فرد کاندیدای رئیس جمهوری شــد،
در آن زمان به محکومیتهایش رســیدگی شــده و
صالحیتش برای تصدی پســت ریاست جمهوری
رد یا تایید می شــود .عضو فراکسیون امید مجلس

شورای اســامی با اشاره به اینکه تعریفی که شورای
نگهبان از رجل سیاسی را ارائه کرده ،قبول ندارم ،بیان
کرد :رجل سیاسی مانند یک فرد روحانی نیست که
در صورت تخلف خلع لباس شود؛ رجل سیاسی اگر
محکومیت داشته باشــد ،صالحیتش برای ریاست
جمهوری تایید نمیشــود نه اینکه آن فرد را از دایره
تعریف رجل سیاسی خارج کنیم.همچنین مجتبی
ذوالنوری در خصوص ارزیابی شروط مشخص شده
از سوی شــورای نگهبان برای رجل سیاسی ،گفت:
شــورای نگهبان می تواند شــروط مربوط به رجل
سیاسی را تعیین کند و به نوعی می توان اذعان کرد
که حتی باید خیلی زودتر اقدام به این کار می کردند.
عالوه بــر او نیز ،پروانه سلحشــوری در خصوص
 11شرطی که شــورای نگهبان در خصوص تعریف
مصادیق رجل سیاســی و مذهبی برای کاندیداهای
ریاســت جمهوری اعالم کرده اســت ،اظهار داشت:
میتوانیم این موضوع را به فــال نیک بگیریم زیرا از
«جنســیت» در تعریف مصادیق رجل سیاسی نامی
نبردهاند .رئیس فراکســیون زنان مجلس شــورای
اســامی بیان کرد :انشــااهلل که در این تعریفی که
شورای نگهبان ارائه کرده ،مساله جنسیت در تعیین
مصادیق رجل سیاسی و مذهبی حل شده است.

3

اخبار کوتاه

کشف محموله کالن مواد منفجره
در مرزهای شرقی کشور
فارس :وزارت اطالعات،از کشــف محموله
کالن مواد منفجره در مرزهای شرقی کشور خبر
داد .اطالعیه روابط عمومی وزارت اطالعات آمده
است« :سربازان گمنام امام زمان (عج) محموله
کالن مواد منفجره را که قرار بود با پوشش مواد
مخدرازمرزهای شرقیبهکشورواردشود،کشف
و ضبطکردند.نیروهای ادارهکل استان سیستان
و بلوچستان با اقدامات اطالعاتی و فنی توانستند
گروه های تروریســتی را در انتقال  80کیلوگرم
موادمنفجرهترکیبی 17،عددتلهانفجاریپدالی
(مخصوص بکارگیری در بمب های کنار جاده ای
و تله های انفجاری)  28 ،قبضه ســاح کمری با
دوهزار و 100فشنگ 35،قبضه نارنجک جنگی،
ده ها چاشــنی الکترونیکی ،فتیله و تجهیزات
انفجاری ناکام بگذارند .در این عملیات سربازان
گمنام امام زمان (عج)همچنین  580کیلوگرم
مواد مخدر از تروریست ها کشف کردند».

رایزنی ظریف با امامعلی رحمان

ایســنا :وزیر خارجه کشــورمان که برای
شرکت در اجالس وزیران امور خارجه کشورهای
عضو اکو به تاجیکســتان ســفر کرده است ،با
رییسجمهور این کشــور دیدار و رایزنی کرد.
ظریف صبح دیروز تهران را به مقصد دوشــنبه
جهت شــرکت در این اجالس کــه به مدت دو
روز در تاجیکســتان برگزار میشود ،ترک کرد.
او در اولیــن برنامه کاری خود در جریان ســفر
به این کشــور با امامعلی رحمان رییسجمهور
تاجیکســتان دیدار و رایزنی کرد .در این دیدار
طرفین ضمن گفتوگو و تبادل نظر در خصوص
موضوعات دوجانبه ،منطقهای و بین المللی و با
اشاره به مشترکات فراوان دو کشور بر گسترش
روابط و همکاریهای دو کشــور در بخش های
مختلف سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی ،انرژی و
فناوریتاکیدکردند.

تصمیم گیری مجدد در صورت
خروج آمریکا از برجام

اعتمادآنالین :عضو کمیســیون امنیت
ملی و سیاست خارجی گفت :اگر آمریکا و اروپا
از برجام خارج شــوند ما میتوانیم شــرایطی را
در کوتاهمدت به وجود بیاوریم ،همان شرایطی
که باعث شد امریکا و اروپا قبال پای میز مذاکره
بنشینند .محمدجواد جمالی با اشاره به اظهارت
رئیسجمهور در خصوص «داشتن برنامه برای
برجام با آمریکا و یا بدون آمریکا» گفت :آمریکا
در  5+1یکی از کشــورهای امضاکننده برجام
است ولی باید بپذیریم که اروپاییها از خودشان
اختیاریندارند.اینراآقایروحانیهمدرابتدای
مذاکرات میگفتند ،اینکه هر چه با اروپا مذاکره
کردهایم با مخالفت امریکا آنها هم اعالم کردند ما
از خودمان اختیــاری نداریم .وی تاکید کرد :در
حال حاضر که آمریکا به تعهداتش پایبند نیست،
اروپاییها هم گرچه مخالفت نمی کنند اما عمال
برای اجرای تعهدات و برای مثال گشایشهای
اقتصادی و روابط که به آن روح برجام می گوییم
اقدامات زیــادی انجام ندادند و همراهی آنها کم
بوده است .این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:
بنابراین به نظر میرســد ابتدا باید وحدت ملی
را حفظ کنیم و جبهههای مختلف سیاســی در
کشــور موضوع برجام را مربوط به امنیت ملی و
منافع ملی تشــخیص دهند و یک صدا و متحد
باشــند .باید یک صدا از کشــور ما منتقل شود
چون در غیر اینصورت دشــمنان سوءاستفاده
می کنند .بهشخصه فشــارهای اقتصادی را که
این روزها میبینیم خیلی دور از این مســایل و
متمایز با آن نمیبینم .جمالی تصریح کرد :ولی
اگرآنهاازبرجامخارجشوندمامیتوانیمشرایطی
را در کوتاه مدت به وجود بیاوریم ،همان شرایطی
که باعث شد امریکا و اروپا قبال پای میز مذاکره
بنشینند .اگر آمریکا از برجام خارج شود آن موقع
باید در کالن نظام تصمیم بگیریم که آیا در این
صورت تنها اسمی از برجام خواهد بود یا کیفیتی
هم دارد.

بازداشت موقت مشایی تمدید شد

ایسنا :قرار بازداشت موقت اسفندیار رحیم
مشــایی برای یک ماه دیگر تمدید شــد .کانال
تلگرامی حامیان احمدینژاد و مشــایی اعالم
کرد که حکم بازداشــت موقت رحیممشــایی
رییــس دفتر رییس دولت دهــم یک ماه دیگر
تمدید شده است .بر اساس این گزارش ،رییس
دفتر رییس دولت دهم حســب دستور قضایی
بازپرس دادســرای عمومی تهران  26اسفندماه
سال گذشته توسط ماموران پلیس دستگیر و به
منظور انجام تحقیقات بازداشت شد .در همین
رابطه مهران عبداهللپور وکیلمدافع اســفندیار
رحیممشــایی به ایســنا گفته بود که موکلش
احتماال به دلیــل اقدامی که انجام داده مبنی بر
آتش زدن حکم آقای بقایی ،دستگیر شده است.
وی افزوده بود :موکلم عصر روز  26اسفند ماه در
منزل آقای بقایی حضور یافتند و در حال خروج
از منزل وی ،بازداشــت شــدند .رحیممشایی
 24اسفندماه ســال  96با حضور مقابل سفارت
انگلســتان در تهران ،حکم حمید بقایی معاون
سابق احمدینژاد را آتش زد.

