
شهروند| انتقال ســفارت آمریکا بــا فرمان دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری این کشــور به شهر قدس )در 
فلسطین( مســأله ای شد تا روســای چندین کشور 
مسلمان برای مذاکره به دســتور رجب طیب  اردوغان 
در استانبول ترکیه دور هم جمع شوند. حسن روحانی، 
رئیس جمهوری کشورمان هم ازجمله میهمانان ویژه 
این اجالس بود. رئیس جمهــوری در این اجالس که 
به صورتی اضطراری برگزار شــد، این اقدام را واکنشی 
بهنگام خواند و در ســخنرانی اش اعالم کرد که ایران 
آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسالمی برای دفاع از 
قدس بدون هیچ گونه مالحظه و پیش شرطی همکاری 

کند.
روحانی در ســخنرانی خود تالش برخی کشــورها 
برای ایجاد ارتباط و همکاری با اسراییل- با چراغ سبز 
ایاالت متحده آمریکا- را از مقدمات این نقشه و کاشتن 
بذر تروریســم را ازجمله ماموریت ها  و سیاســت های 
رژیم صهیونیستی برای استیالی هژمونیک این کشور 
در منطقه ارزیابی کرد. رئیس دولت دوازدهم در ادامه 
همکاری های پنهان این دو متحد اســتراتژیک یعنی 
آمریکا و اســراییل جهت به فروش رساندن سالح های 
خود با هدف ایجاد اختالف بین کشــورهای اسالمی 
)خاورمیانه( را ازجمله رویکردهایی دانست که طرح آن 
از سال ها تبیین شده بود. روحانی در پایان با برشمردن 
تحرکات ظالمانه و غیرانسانی این دو کشور در تقابل با 
فلسطینیان به اقدامات عملی در راستای مقابله با نقشه 
راه این دو کشور اشــاره و اذعان کرد که هرگونه »اقدام 
عملی« یا برخورد با رژیم صهیونیستی با توجه به این که 
موضوع مشترک جهان اسالم است، می تواند به عنوان 

موضوع گفت وگو در رأس قرار گیرد.
 همه می دانند بزرگترین دشمن یهودیان 

پروژه خطرناک صهیونیسم است
روحانی گفت: باید از همه راه های ممکن مانع اجرای 
این اقدام غیرقانونــی دولت آمریکا شــویم، اما جای 
طرح این ســوال وجود دارد که چــه عناصر و عواملی 

باعث شد رئیس جمهوری آمریکا اینچنین گستاخانه 
حرمت شــکنی کند!؟ به عقیده من، آنچه بیش از هر 
چیز دیگری محرک و مشوق این تصمیم گیری بوده، 
تالش برخی برای ایجاد ارتباط با رژیم صهیونیستی و 
هماهنگی و همکاری با آن رژیم است که به جای مقابله 
با تهدیدهای صهیونیست ها، در همراهی با آمریکا و رژیم 
صهیونیستی، نسخه هایی را برای آینده فلسطین تجویز 
می کنند که در صورت عملی شدن، صهیونیست ها برای 
همیشه بر فلسطین مسلط خواهند شد. امروز دیگر همه 
می دانند که بزرگترین دشمن یهودیان، نه مسلمانان 
و اعراب بلکه پروژه خطرناک صهیونیســم اســت. ما 
مسلمانان و مسیحیان و یهودیان، صاحبان تاریخی این 
منطقه هستیم. این صهیونیست ها هستند که در این 
جمع غریبه اند و خود را بر این منطقه تحمیل کرده اند؛ 
آنهایی که بذر تروریسم و خشونت گرایی را از سال های 
آغازین قرن گذشته به منطقه ما آوردند، صهیونیست ها 

هستند.
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روحانی در ادامه ســخنرانی خود گفت: اقدام اخیر 
دولت آمریکا برای کســانی که هنــوز روزنه امیدی به 
ایفای نقش مثبــت آمریکا در حل بحران فلســطین 
داشتند، آشکارا روشن ســاخت که آمریکا تنها در پی 
منافع حداکثری صهیونیست هاست و احترامی برای 
خواسته های مشروع فلســطینیان قایل نیست. برای 
مقابله با این اقدامات ظالمانه و کوته نظرانه ضرورت دارد 
اقدامات عملی ذیل را در ســرلوحه برنامه جمعی خود 

قرار دهیم: 
۱- ضروری است تصمیم اخیر آمریکا در اعالم قدس 
شــریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال 
سفارت خود به آن جا بشدت توسط این اجالس محکوم 

شود.
۲- در شــرایط کنونی، وحدت جهان اسالم در برابر 

رژیم صهیونیستی بسیار ضروری است. اگر در برخی از 
مسائل با هم اختالف نظر داریم، اما در مورد دفاع از قدس 
و آرمان فلســطین نباید اختالفی داشته باشیم. همه 
معضالت جهان اسالم از طریق گفت وگو قابل حل است. 
تنها از طریق وحدت اسالمی است که بهتر می توان از 

حقوق امت اسالم و قدس حمایت کنیم. 
۳- دولت آمریکا باید متوجه این واقعیت بشــود که 
جهان اســالم نسبت به سرنوشــت فلسطین و قدس 
شــریف بی تفاوت نبوده و به ســخره گرفتن مصوبات 
بین المللی و نظــرات اکثریت قریب بــه اتفاق جامعه 
بین المللی در موضوع فلسطین، بدون هزینه سیاسی 

نخواهد بود.
۴- کشورهای اسالمی به طور یکپارچه موضع اصولی 
خود در مخالفت با اقــدام اخیر آمریکا را در گفت وگو با 
شرکای آمریکا به ویژه کشورهای اروپایی مطرح و بر لزوم 
پایداری همه کشورها در برابر تصمیم اخیر ترامپ تأکید 

کنند.
۵- باید موضوع فلسطین به موضوع اول جهان اسالم 
برگردد. با شکست داعش در عراق و سوریه و لزوم تداوم 
مبارزه با دیگر گروه های تروریســتی، نباید از خطرات 
رژیم صهیونیستی ازجمله زرادخانه هسته ای این رژیم 

که کل جهان را مورد تهدید قرار می دهد، غافل باشیم.
۶- سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و مجمع 
عمومی آن در مقطع کنونی نقش کلیدی در مخالفت 
با تصمیم اخیــر آمریکا دارند. الزم اســت هیأت های 
نمایندگی کشورهای اسالمی در سازمان ملل به طور 

فعال در مباحثات شرکت کنند.
۷- باید تحرکات رژیم صهیونیستی به طور مستمر 
مورد رصد قرار گیرد و ســازمان همکاری اسالمی در 
صورت نیاز برای اتخاذ تدابیر الزام در سطح وزرا یا سران 

تشکیل جلسه دهد.
او در آخر گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد 
با تک تک کشورهای اسالمی برای دفاع از قدس بدون 

هیچ گونه مالحظه و پیش شرطی همکاری کند.

شــهروند|  از آخرین روزهای  ســال۶0 که دیگر 
تصمیم گرفتنــد با یکدیگر در یک جرگه نباشــند تا 
همین چند روز پیش که احتمــال نزدیکی دوباره آنها 
شنیده شد. اظهارنظرهای زیادی درباره این دو تشکل 
روحانی صورت گرفت؛ جامعه روحانیت مبارز و مجمع 
روحانیون مبارز ۳0سالی هست که دیگر راهشان را از 
هم جدا کرده اند و در مواقعی در این ۳0 سال تندترین 
انتقادها را سمت یکدیگر روانه کرده اند، اما درحالی  که 
در هفته های اخیر موضوع گفت وگو میان این دو تشکل 
سیاسی مطرح شده بود، حاال آیت اهلل موحدی کرمانی 
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز آب پاکی را روی دست 
کســانی همچون غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی 
جامعه روحانیت ریخته که احتمال آغاز این گفت وگوها 
را مطرح کرده بود؛ آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به 
ادعای مطرح شــده مبنی بر آمادگی جامعه روحانیت 
برای گفت وگو با مجمــع روحانیون مبارز، گفته که به 
 هیچ  عنوان چنین بحثی که جامعه روحانیت بخواهد 
با مجمع روحانیون گفت وگو کند، مطرح نبوده است و 
بنده عنوان دبیرکل چنین موضوعی را از اساس تکذیب 
می کنم. او در پاســخ به این سوال که برخی رسانه ها به 
نقل از حجت االسالم مصباحی مقدم نوشته اند که جامعه 
روحانیت منعی برای گفت وگو بــا مجمع روحانیون 
ندارد، گفــت: »نمی دانم این اظهارات بــه نقل از آقای 

مصباحی مقدم درست نقل  شده است یا نه، اما اگر ایشان 
چنین حرفی زده، حرفش اشتباه بوده، چون ما به  هیچ 

 عنوان چنین بنایی نداشته و نداریم.«
نخستین زمزمه های گفت وگو

نخســتین زمزمه هــای گفت وگو میــان »جامعه 
روحانیت مبارز« و »مجمع روحانیون مبارز« در میزگرد 
مجید انصاری و غالمرضا مصباحی مقدم مطرح شد و 
واکنش های زیادی به دنبال داشت. مجید انصاری در این 
میزگرد درباره ضرورت گفت وگو میان »جامعه روحانیت 
مبارز« و »مجمع روحانیون مبــارز« گفت: »دو طرف 
باید در یک فضای آرام و غیررســانه ای درباره مباحثی 
غیر از آنچه مفروضات پذیرفته شده هر دو است، مانند 
مسائل روز سیاسی، اقتصادی، جوانان، آزادی و سیاست 
خارجی کشور به عنوان دو تشکل اصیل روحانی و مرتبط 
با اصناف مختلف گفت وگو کننــد، چراکه مفروضات 
مشترک هر دو تشکل در خطر است.«هرچند او در این 
نشست خبری گفت که جامعه روحانیت مبارز پیش از 
این به سفارش مقام معظم رهبری، مایل به گفت وگو با 
مجمع روحانیون مبارز بوده که به گفته او، مهدی کروبی 
که لیدر مجمع روحانیون بوده، این موضوع را نپذیرفته 
و خطاب به جامعه روحانیت گفته که در جایگاه قدرت 
هستید و ما در قدرت نیستیم و بنابراین نمی توانیم در 

یک لوا بگنجیم. 

استقبال مجید انصاری
بالفاصله بعــد از اظهار تمایل ســخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز به گفت وگو با مجمع روحانیون مبارز بود 
که مجید انصاری یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز 
با اســتقبال از این اظهارات به »اعتماد« گفت: »طبعا 
گروه های سیاسی ســالیق مختلفی دارند و نشست 
آنها می تواند در تبادل نظر و پیداکردن نقاط مشترک و 
رسیدن به اهداف مشترک کمک کند. شور و مشورت، 
تعامل و گفت وگو در دستورات اسالمی نیز وجود دارد.«

ادامه واکنش ها 
همچنین سیدرضا اکرمی »عضو جامعه روحانیت 
مبارز« نیــز در این باره اظهار کــرد: »این موضوع یک 
شرط دارد و آن این است که اقدام طرفین این مباحثه 
صادقانه باشد؛ چراکه این موضوع نباید اقدامی سیاسی 
باشد، زیرا اگر چنین باشــد، به نتیجه نخواهد رسید 
و به نفع ملت ایران تمام نخواهد شــد.«عالوه بر این، 
حجت االسالم محمد مقدم »عضو مجمع روحانیون 
مبارز« از چنین طرحی استقبال کرد و گفت: »بدون 
 شک گفت وگو تحت هر شرایطی و حرف زدن با یکدیگر 
توأم با بیان انتقادات، امری مطلوب و پسندیده است.« 
و حجت االسالم والمسلمین سیدرضا تقوی »قائم مقام 
جامعه روحانیت مبــارز« در این باره به جماران گفت: 
»بحثی تابه حال درخصوص مذاکره با مجمع روحانیون 

مبارز در جلسه جامعه روحانیت مبارز مطرح نشده و 
چنین موضوعی در دستورکار جامعه روحانیت نبوده 
اســت و من در این باره حرف دارم اما فعال تا برگزاری 
جلسه رســیدگی به این موضوع، سخن گفتن برایم 
مقدور نخواهد بود.«همچنین حسین ابراهیمی عضو 
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، گفت که هیچ 
بحثی درباره گفت وگو با مجمع روحانیون در این تشکل 
صورت نگرفته و مصباحی مقدم نظر شخصی خود را 
گفته و در جامعه روحانیت مبارز هیچ بحثی در این باره 

نشده است.
از همکاری تا فاصله ای عمیق

حاال با تمام این اظهارنظرها، آیت اهلل موحدی کرمانی 
در کسوت دبیرکلی جامعه روحانیت با ریختن آب پاکی 
بر دســت کســانی که خواهان نزدیکی این دو تشکل 
روحانی بعد از ســال ها بودند، معلوم شد که فاصله ها 
آن قدر در این ۳0 ســال بین این یــاران قدیمی جدی 
اســت که به این زودی ها به نظر نمی رسد سنگ بنای 
گفت وگو میان آنها گذاشته شود؛ فاصله ای که از مجلس 
سوم و جداکردن فهرست انتخاباتی شان از یکدیگر آغاز 
شد، در فروردین ۱۳۶۷ رسمیت پیدا کرد. در انتخابات 
ریاســت جمهوری  ســال ۷۲ و در حمایت از آیت اهلل 
 هاشمی رفسنجانی کم شد و درنهایت در انتخابات  سال 

۷۶ و روی کارآمدن سیدمحمد خاتمی عمیق شد.

رئیس جمهوری در اجالس فوق العاده سران سازمان همکاری اسالمی مطرح کرد: روی خط  خبر

آمادگی برای دفاع از فلسطین، بدون  پیش شرط
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عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داد: 

 اعالم وصول ۳ سوال از حجتی
 و یک سوال از ربیعی

ایسنا|  عضو هیأت رئیسه مجلس از اعالم وصول 
ســواالتی از وزیر جهــاد کشــاورزی و کار در صحن 
علنی مجلس خبر داد. محمدعلی وکیلی در جریان 
نشست علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی موارد 
اعالم وصولی هیأت رئیسه مجلس را قرائت کرد. وی 
اعالم کرد: تقاضای دولت برای رســیدگی به الیحه 
اصالح قانون تجارت مطابق اصل ۸۵ قانون اساســی 
ازسوی هیأت رئیســه مجلس اعالم وصول می شود. 
نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس همچنین 
خاطرنشان کرد: سوال ملی شــهروز برزگر کلشانی 
نماینده ســلمان از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص 
نوسانات قیمت گوشت، عدم صادرات سیب، مرکبات و 
محصوالت کشاورزی و تولیدی و کاهش تعرفه واردات 
محصوالت کشاورزی و نبود سازوکار مناسب جهت 
جبران خسارات کشاورزان و دامداران اعالم وصول شد. 
عضو فراکسیون امید مجلس همچنین از اعالم وصول 
سوال ملی شکور پورحسین نماینده پارس آباد از وزیر 
جهاد کشاورزی درخصوص بکارگیری بازنشستگان در 
مشاغل مدیریتی و شیوع سرطان به دلیل تزریق سموم 

غیراستاندارد در بخش کشاورزی خبر داد.

پزشکیان: 

بی عدالتی در مکانیزم پرداخت 
حقوق ها مشهود است

ایلنا|  نایب رئیس مجلس درپاسخ به تذکر نماینده 
مردم بروجرد در مجلس درباره تبعیض در پرداخت 
حقوق گفت: مکانیزم پرداخــت یکی از معضالت 
مهم و اساسی سیستم اداری کشــور است چرا که 
بی عدالتی در آن کامال واضح و مشهود است. عباس 
گودرزی در نشســت علنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی در اخطاری با اســتناد به اصل سه قانون 
اساسی گفت: بارها در مجلس به دولت درخصوص 
تسریع در ارایه الیحه مدیریت خدمات کشوری تذکر 
و اخطار داده شده اما متاســفانه این الیحه هنوز به 
مجلس تقدیم نشده است. نماینده مردم بروجرد در 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که شایسته نظام 
با ثبات جمهوری اسالمی ایران نیست که همچنان 
قانون مدیریت خدمــات کشــوری آن به منظور 
دایمی شدن به مجلس ارسال نشــده باشد، گفت: 
چرا باید در نظام اداری انواع اســتخدامی همچون 
رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی و... وجود داشته 

و پرداخت حقوق ها تبعیض آمیز باشد. 

واکاوی بودجه 97

 افزایش اعتبارات مجمع تشخیص
 کاهش بودجه مجلس خبرگان 

رهبری و شورای نگهبان 
خانه ملت| بودجه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در الیحه بودجه ۹۷ نســبت به قانون  ســال 
گذشته افزایش، اما بودجه شورای نگهبان و مجلس 
خبرگان رهبری تا حدودی کاهش پیدا کرده است. 
رئیس جمهــوری روز یکشــنبه ۱۹ آذرماه الیحه 
بودجه  ســال ۹۷ را تقدیم مجلس شورای اسالمی 
کرد، براســاس الیحه پیشــنهادی، دولت در  سال 
۹۷ برای مجمع تشــخیص مصلحــت نظام مبلغ 
۸۶۸.۳۵۶ میلیون ریال، برای شورای نگهبان مبلغ 
۱.0۵۷.۹00 میلیون ریال و برای مجلس خبرگان 
رهبری مبلغ ۷۳.۸00 میلیــون ریال در نظر گرفته 
است. گفتنی اســت؛ مجلس براساس قانون بودجه  
سال ۹۶ مجلس شورای اسالمی، مبلغ ۳۹۳.۵00 
برای مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام، مبلغ 
۱.۲۵۲.۸۶0 میلیون ریال برای شــورای نگهبان و 
مبلغ ۸۸.۹۵0 میلیون ریال برای مجلس خبرگان 

رهبری را مصوب کرد.

مجلس تصویب کرد 

حداکثر سن وزرا 65سال
اعتمادآنالین|  یکی از انتقاداتــی که همواره 
در طول ســال های اخیر نســبت به اعضای کابینه 
دولت مطرح می شد ســن وزرای پیشنهادی دولت 
بود. در دولــت اول روحانی که پیرترین کابینه نظام 
جمهوری اسالمی نام گرفته بود میانگین سنی وزرای 
پیشــنهادی ۸۸/۵۶ بود این درحالی است که سن 
وزرای دولت دوازدهم افزایش یافت و میانگین آن به 
حدود ۵۷ سال رسید. در جلسه علنی دیروز مجلس، 
نمایندگان با کلیات طرحی بــرای اصالح آیین نامه 
داخلی مجلس موافقت کردند. براســاس این طرح 
ســن مجاز برای فعالیت وزرا به ۶۵ سال کاهش پیدا 
می کند. همچنین کمیسیون اصل۹0 در برابر شکایت 
از قوای سه گانه می تواند حکم صادر کند.این طرح که 
با پیگیری کمیسیون آیین نامه داخلی به صحن علنی 
مجلس رسیده بود، موافقین و مخالفینی داشت. نادر 
قاضی پور کاهش سن مجاز برای فعالیت وزرا را ظلم 
دانست و گفت: االن نخبه هایی هستند که کار ندارند. 
به قولی دکترشدن آســان و آدم شدن سخت است! 
ما برای نمایندگان مجلس ۷۵ سال برای کار تعیین 
کردیم اما برای وزرا ۶۵ سال را مشخص کرده ایم. این 
ظلم است، چون متوســط عمر مفید ۷۸ سال شده 
است.عزت اهلل یوسفیان مال به عنوان رئیس کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس در دفاع از اصالح آیین نامه 
داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: ۶۵ سال سن مجاز 
برای وزرا، موضوعی اســت که همه بــه ما اعتراض 
می کردند که ۷0 سال ســن برای وزرا زیاد است، به 
همین دلیل این اصالح انجام شد.سر انجام نمایندگان 
با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، کلیات طرح 

اصالح آیین نامه داخلی را به تصویب رساندند.

آیت اهلل جنتی: 

 مصلحت نیست رئیس قوه قضائیه
 زیر سوال برود

شورای نگهبان|  آیت اهلل جنتی، دبیر شورای 
نگهبان، در جمع کارکنان این شــورا با اشــاره به 
فعالیت هایی که در هفته وحــدت صورت گرفته 
است، این اقدامات را مفید برشمرد و اظهار امیدواری 
کرد روزی فرا برسد که کمترین تفرقه ای در میان 
مسلمانان جهان وجود نداشته باشد. وی در ادامه 
سخنان خود با اشاره به این که قوه قضائیه نهاد مرجع 
رسیدگی به تظلمات مردم اســت، اضافه کرد: هر 
حرکتی که باعث شود جایگاه دستگاه قضائی کشور 
و مسئوالن آن تضعیف شود، در حقیقت به اعتماد 
مردم به نظام جمهوری اسالمی خدشه وارد کرده 
است و باید از چنین اقداماتی خودداری شود. دبیر 
شورای نگهبان با اشاره به اصل ۱۵۷قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران که اجتهاد، عدالت، آگاهی 
به امور قضائی و مدیر و مدبربودن را از ویژگی های 
رئیس قوه قضائیه برمی شــمارد، اضافه کرد: وقتی 
فردی با چنین ویژگی های مهمی توســط مقام 
معظم رهبری انتخاب شده اســت، آیا مصلحت 
است که کسی او را با صراحت زیر سوال ببرد و هتک 
حرمت کند؟ آیت اهلل جنتی افزود: البته من قصد 
ورود به این قضیه را ندارم و به عنوان نهی منکر این 

مطالب را بیان می کنم. 

وزارت اطالعات: 

باند بزرگ جعل اسکناس در کرمانشاه 
متالشی شد

ایسنا|  طی یک سلسله اقدامات اطالعاتی یکی 
از بزرگترین شبکه ها و کارگاه های طراحی، چاپ 
و توزیع انواع اســکناس و چک پول های تقلبی در 
کشور توسط ســربازان گمنام امام زمان)عج( در 
اداره کل اطالعات اســتان کرمانشاه شناسایی و 
با هماهنگی قضائی متالشی شــد. در بازرسی از 
مخفیگاه و محل کارگاه این باند مقادیر قابل توجهی 
اســکناس، چک پول تقلبی، امکانات و تجهیزات 
بسیاری شامل انواع دستگاه های چاپ حرفه ای، 
ابزارآالت الزم برای طراحی، دستگاه های رایانه ای 
و نرم افزار و ده ها بسته کاغذ مخصوص که حکایت 
از اقدامات گســترده تخصصی و حرفه ای اعضای 
این شبکه دارد کشــف و توقیف شد. حجم قابل 
توجهی از انواع اســکناس و چک پول های جعلی 
طی ماه های اخیر توســط اعضای این باند چاپ و 
به استان های همجوار و استان تهران منتقل شده 
و مورد استفاده باندهای جرایم سازمان یافته قرار 
گرفته اســت. بررســی مقدماتی از امکانات فنی 
برآوردها حکایت از آن دارد کــه باند مذکور طی 
حداقل یک سال گذشــته ده ها  میلیارد ریال انواع 
اسکناس و چک پول تقلبی تولید و توزیع کرده اند. 
تعدادی از عوامل و اعضــای این باند طی ماه های 
اخیر توســط این اداره کل شناســایی و دستگیر 
شدند و به دلیل پیچیدگی فعالیت اعضای اصلی 
باند، اقدامات اطالعاتی برای شناسایی کارگاه اصلی 
در دستور کار سربازان گمنام امام زمان)عج( قرار 
گرفت و سرکرده اصلی باند در حین ارتکاب جرم و 

در محل کارگاه شناسایی و دستگیر شد. 

علی الریجانی: 

 پایبندی همه طرف ها به برجام 
برای امنیت جهانی مفید است

ایرنا|  رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
پایبندی همه طرف ها به برجــام، هم برای امنیت 
جهانی و هم برای منطقه مفیدتر است. علی الریجانی 
پس از ورود به گیالن در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سوال خبرنگاری در مورد واکنش ایران به تصمیم 
کنگره آمریکا در ارتباط با برجام اظهار کرد: روی این 
موضوع در هیأت نظارت بر اجرای برجام، فکر شده 
و سناریوهای مختلفی را بررسی کرده ایم البته برای 
این که آنها چه تصمیمی بگیرند، روش های مختلفی 
را احتمال داده ایم و راه حل هایی در نظر گرفته ایم. 
وی ادامه داد: باید ببینیم کدام مسیر را طی می کنند؛ 
آن جور که ما فکر می کنیم اگر همه طرف ها به برجام 
متعهد باشند، هم برای آینده امنیت جهانی مفیدتر 
است و هم برای منطقه البته اگر روش هایی دیگر هم 
انتخاب کنند، برای آن فکر شده است. رئیس مجلس 
شورای اســالمی هدف از سفر به گیالن را به دعوت 
نمایندگان این اســتان در خانه ملــت برای بازدید 
از بخش های مختلف ازجملــه پروژه های عمرانی 
عنوان و اضافه کرد: در این سفر اگر الزم باشد برای 
شتاب بخشی کارهای عمرانی استان، تصمیماتی 

گرفته می شود. 

فرمانده کل ارتش: 

 زلزله غرب کشور موجب همبستگی
 و همدلی بیشتر مردم شد

تسنیم| فرمانــده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به نامه وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی، از اقدامات وزیر و معاونت های زیرمجموعه 
وزارت بهداشــت قدردانی کرد. در متن پاسخ امیر 
سرلشکر ســیدعبدالرحیم موســوی آمده است: 
زلزله غرب کشــور اگرچه موجب تأثــر، غم و اندوه 
آحاد ملت شریف ایران و همچنین کارکنان ارتش 
جمهوری اسالمی ایران شــد، اما از منظری دیگر 
یادآور روح همبســتگی و همدلی ایران ســربلند 
اسالمی در همدردی و کمک به برادران و خواهران 
مصیبت دیده است. ارتش جمهوری اسالمی ایران 
نیز متألم از درد و رنج مــردم غیور و همراه با کاروان 
عظیم امدادرسانی، به انجام وظیفه ذاتی، انسانی و 
دینی خود پرداخته و خدای بزرگ را برای این توفیق 

خدمت رسانی شاکر است.
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میز سیاست

واکنش به سوت زدن محسنی اژه ای
شهروند| بعد از آن که حجت االسالم غالمحسین 
محسنی اژه ای در جمع دانشجویان دانشگاه شریف 
خاطره ای تعریف کرد  و بعد از آن ســوت بلبلی زد، 
سخنگوی شــورای نگهبان به این موضوع واکنش 
نشان داده و در کانال تلگرامی خود نوشته است: هر 
جلسه دانشجویی اقتضائاتی دارد که بر دانشگاهیان 
پوشیده نیست، کف و ســوت و  های وهوی، طبیعی 
این گونه جلسات است. پرسش با لحن تند، هم نشان 
از حساسیت دانشــجویان دارد و هم دلسوزی آنها را 
بیان می کند. اینها عیب نیست و نباید به دانشجویان 
انگ های نــاروا بزنیم. حوصله معــاون اول نیز قابل 
تحسین بود و از این که به دانشگاه برای پاسخگویی 
آمده، باید تقدیر کــرد. البته باید از هر مســئولی، 
سواالتی که مربوط به حوزه مسئولیت اوست، پرسیده 
شود.برای ما دانشگاهیان این گونه جلسات امری است 
عادی و هر روز در دانشگاه با این قبیل سواالت روبه رو 
شده و با دانشجو و محیط دانشجویی آشنا هستیم. 
از این که یک نفر مسئول نیز به این جمع اضافه شده 
است، استقبال می کنیم. به امید روزی که این گونه 
نشست ها با دیگر مسئوالن ادامه یابد تا هم دانشجو 
و دغدغه هایش را بشناسند و هم دانشجویان فاصله ای 
بین خود و آنها حس نکنند. باید دانست که دانشجو 
دلسوز است و دغدغه مند و آینده این کشور در دستان 
همین دانشجویان امروز خواهد بود، پس باید بکوشیم 
تا برای آینده مسئوالن دغدغه مندتری تربیت کنیم.

همچنین عزت اهلل ضرغامی در صفحه شخصی اش 
نوشت: ارتباط نزدیک در محیط دانشجویی خیلی 
خوب است، حتی اگر هم به سوت بلبلی ختم شود. 
آقای محسنی اژه ای داربست خوبی برای قوه قضائیه 

است. 

الریجانی، ناطق و عارف گزینه های مناسبی
 برای مذاکره بین دو جریان سیاسی 

نامه نیوز نوشت: نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
تأکید دارد؛ معتدلین دو جریان اصولگرا و اصالح طلبان 
باید به گفت وگو و مذاکــره با هم بپردازند. علي مطهري 
درباره ایده مطرح شــده از ســوی برخــی چهره های 
سیاســی مبنی بر ضرورت گفت وگوی بین اصولگرایان 
و اصالح طلبان گفت: گفت وگو همیشــه خوب و مفید 
اســت، من همواره بر ایــن موضوع تأکید کــرده ام که 
معتدل هاي هر دو گــروه می توانند با هــم همکاري و 
تعامل داشته باشند و مقدمه این کار هم گفت وگو است. 
او گفت: شرایط اجتماعي امروز ما ایجاب می کند که هر 
دو گروه اصالح طلبان و اصولگرایــان با هم به گفت وگو 
بنشینند. وجه مشــترک هر دو نیز اعتدال است، یعني 
معتدل هاي اصالح طلب و معتدل هاي اصولگرا می توانند 
با هم همکاري بیشتري داشته باشند. مطهري در پاسخ 
به این ســوال که آیا اصولگرایان تحمل این را دارند که 
حتي بر سر مسائل اختالفي با اصالح طلبان سر یک میز 
بنشینند و مذاکره کنند، گفت: همه این مسائل اختالفي 
نیز قابل بحث است، البته تندروهاي اصولگرا نگاه بدي به 
اصالح طلبان دارند و اصالح طلبان را ضدانقالب و والیت 
فقیه می دانند و آنهایي که چنین دیدي دارند، طبیعي 
است که نمي توانند گفت وگو کنند ولي ما بین اصولگراها 
افراد فهمیده و عاقل زیاد داریــم. وي در مورد این که آیا 
مصداق ایــن اصولگرایان اعتدالی و معقــول می توانند 
چهره هایی چون الریجاني و ناطق نوري باشند، گفت: این 
افراد جزو معتدلین در جریان اصولگرا هستند و می توانند 
در این زمینه نقش آفرین باشــند. نایب رئیس مجلس 
شــوراي اســالمي در مورد این که در جریان اصالحات 
چه کساني می توانند پیشقدم شــوند، گفت: در جریان 
اصالحات نیز آقاي عارف می توانند تأثیرگذار باشد، آقاي 

خاتمي نیز می تواند این نقش را به عهده بگیرد، البته اگر به 
وي اجازه گفت وگو بدهند.

سران اصولگرا و اصالح طلب بدون 
پیش شرط گفت وگو کنند

خبرآنالین نوشــت: حجت االسالم محمدتقی رهبر 
درباره ایده مطرح شــده درباره ضــرورت گفت وگوی 
بین جریان های سیاسی به خبرآنالین گفت: همدلی، 
همنشینی و گفت وگوی جریان های سیاسی خوب است. 
البته گاهی از تعبیر گفت وگو و آشتی ملی استفاده می شد 
که آن را درست نمی دانم، چون ملت با هم اختالف ندارند. 
هر اختالقی است، بین جریان های سیاسی وجود دارد.

وی افزود: همه جریان های سیاســی نظام، امام، والیت، 
اصول و مبانی نظام را قبــول دارند، بنابراین می توانند با 
هم بنشینند و صحبت کنند. وقتی با غیرمسلمانان در 
جاهایی برای مصالح کشور گفت وگو می شود، چرا بین 
خودی ها گفت وگو مانع باشد؟ ما در یک صف، خانواده و 
کاروان قرار داریم، حاال یکی مقدم، یکی وسط و یکی آخر 
صف است.این فعال سیاسی اصولگرا با بیان این که برای 
گفت وگو بین جریان های سیاسی اصولگرا و اصالح طلب 
نباید هیچ شرط و شــروطی گذاشت، اظهار کرد: وقتی 
روی اصول نظام همراهی داریم، صحبت درباره جزییات 
امکان پذیر است. مردم امروز می گویند سیاسیون زندگی 
راحت دارند و در طرح اختالفاتشان دغدغه  خود را دنبال 
می کنند. در واقع انتظار دارند که جریان های سیاسی به 
ملت نزدیک شوند، بنابراین این گفت وگوها برای مردم 

آرامش قلب است.
چند نکته درباره ذوق زدگی 

محافظه کاران از انتقادات علیه روحانی
عصرایران نوشــت: این روزها، رســانه های جریان 
محافظــه کار از این که حامیــان روحانــی از او انتقاد 
می کنند، ذوق زده شــده اند و میــدان داری می کنند؛ 

ازجمله کیهان که نوشت: تعدادی از هنرمندان که در 
دوران انتخابات ریاســت جمهوری با شعار »با روحانی 
تــا ۱۴00« در فضای مجــازی خودنمایی می کردند، 
این روزها به دلیل افزایش چندبرابری عوارض سفر به 
خارج از کشــور به منتقدان سرسخت روحانی تبدیل 
شده اند. فرق مهم محافظه کاران و اصالح طلبان- البته 
آنها که واقعا اندیشه اصالح گرایانه دارند و نه کاسبان واژه 
اصالح طلبی- این است که مبنای قضاوت گروه نخست، 
»افراد« هســتند اما دومی ها »عملکرد افراد« را مالک 
اظهارنظر قرار می دهند. درســت به همین دلیل است 
که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که 
علنا کشور در مسیر تخریب و نابودی قرار داشت، همین 
محافظه کاران، نه تنها در برابر سیاست های مخرب وی 
ســکوت کرده بودند بلکه منتقدان رئیس جمهوری 
وقت را بــه انواع اتهامات می نواختنــد. آنها تنها وقتی 
علیه احمدی نژاد شوریدند که از نظرشان، احمدی نژاد 
آدم بدی شــد؛ چون دیگر با آنها هماهنــگ نبود، اما 
اصالح طلبان واقعی که عموما مردم عادی هســتند و 
نه الزاما سیاستمداران، در افراد متوقف نمی شوند بلکه 
عملکردها را می بینند. محافظه کاران به »افراد« رأی 
می دهند ولی اصالح طلبان واقعــی به »گفتمان« ها. 
بنابر آنها با نوشــتن نام روحانی روی برگه های رأی به 
گفتمانی که او نمایندگی می کرد، رأی دادند؛ بنابراین 
مادامی که روحانی در مســیر شــعارهای انتخاباتی و 
گفتمان اعالمی اش است، از او حمایت می کنند و هرجا 
پا کج گذاشت، نخستین منتقدانش، حامیانش خواهند 
بود، بی هیچ تعارفی.آقایان و خانم های محافظه کار! اگر 
روحانی شکست بخورد، معنایش این نیست که مردم به 
سمت شما خواهند آمد بلکه گستره و عمق ناامیدی ها، 
آن قدر زیاد خواهد بود که ســمت هیچ کس نخواهند 

رفت؛ می فهمید که؟! 

آیت اهلل موحدی کرمانی بعد از شنیدن احتمال نزدیکی جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز مطرح کرد:

بنای گفت وگو با مجمع روحانیون نداریم


