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علياكبر واليتي در مسکو:

خبر

پيام رييسجمهور به مناسبت حادثه در سنندج

پايگاهاطالعرسانيدولت-رييسجمهوردرپياميباابرازهمدرديوتسليت
به خانوادههاي جانباختگان حادثه در ترمينال مسافربري سنندج از مسووالن
اســتاني خواست تا نسبت به بررسي دقيق علت وقوع اين حادثه اقدام كرده و
تالش و اهتمام ويژهاي براي رسيدگي به خانوادههاي داغديده و تسكين آالم آنان
داشته باشند .در متن پيام حسن روحاني آمده است :وقوع حادثه تلخ و تاسفبار
در ترمينال مسافربري سنندج كه منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادي
از هموطنان عزيزمان در استان كردستان گرديد ،موجب اندوه و تاثر عميق شد.
هماكنونالزماستمسووالناستانيبهويژهاستاندارمحترمبهعنواننمايندهدولت،
نسبت به بررسي دقيق علت وقوع اين حادثه اقدام كرده و تالش و اهتمام ويژهاي
براي رسيدگي به خانوادههاي داغديده و تسكين آالم آنان داشته باشند .اينجانب
با ابراز همدردي ،اين مصيبت را از صميم قلب به خانوادههاي عزيز جانباختگان
اين حادثه دلخراش و مردم استان كردستان تسليت ميگويم و از درگاه خداوند
متعال براي درگذشتگان مظلوم رحمت و مغفرت و براي عموم بازماندگان صبر و
اجر و براي مجروحان شفاي عاجل مسالت دارم.

وزير دادگستري:

سيستم قضايي به دنبال انتقام گرفتن از دانشجويان
بازداشتينيست

ايلنا -وزير دادگستري به تشريح آخرين رايزنيهاي خود با دستگاه قضايي
در رابطه با وضعيت دانشــجويان دستگيرشده در ناآراميهاي دي ماه پرداخت.
سيدعليرضا آوايي در اين باره گفت :من مكاتبهاي با مسووالن قوه قضاييه داشتم
كه اعالم كردم برخي از اين دانشجويان بالتكليف هستند .جوابي كه براي من آمد،
اين بود كه ما دانشجوي بالتكليف نداريم .تعداد بسيار زيادي از آنها آزاد شدهاند
و تعدادي ديگر هم پروندههايشان به دادگاه فرستاده شده است .اين عضو دولت
تدبير و اميد با اشاره به نامه ديگري اظهار داشت :هفته قبل من نامهاي از سوي
دادستان كل كشور ديدم كه گفتهاند اگر شما افرادي را ميشناسيد كه دانشجو بوده
و بالتكليف هستند ،به من معرفي كنيد كه بر اين اساس در حال پيگيري هستيم.
آوايي در پاسخ به اين سوال كه چرا براي يك دانشجو حكم حبس هشت ساله
صادر شده در حالي كه قرار بر عدم پروندهسازي بوده است ،تصريح كرد :معموال
كساني كه اين گونه محكوم ميشوند ،بسته به نوع سلوك و رفتارشان در زندان،
كمتر پيش ميآيد كه هشت سال در زندان بمانند چون نظام و سيستم قضايي
دنبال انتقام گرفتن از اين بچهها نيست .وي افزود :معموال پس از مدتي با دادن
عفو به اين افراد كمك ميشود مخصوصا زماني كه دوستان احساس كنند اشتباه
صورت گرفته قابل جبران است يا مشيشان عوض شده باشد .وزير دادگستري
در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه احتمال تخفيف در آراي صادرشده وجود
دارد خاطرنشان كرد :احكام صادرشده ،احكام دادگاههاي بدوي است .مشي بر اين
است كه در زمان تجديدنظر ،تخفيف ميدهند و كمك ميكنند .از سويي اگر فرد
شرايطش را داشته باشد ،با عفو كمك ميشود.

حسامالدينآشنا:

احتمال دارد كابينه دچار تحوالتي شود

باشگاه خبرنگاران جوان -مشاور رييسجمهور و رييس مركز بررسيهاي
استراتژيك با اشاره به نظرسنجي توئيتري اخير خود درباره تغيير كابينه اظهار
كرد :همانطور كه قبال هم رييس دفتر رييسجمهور مطرح كردهاند ،در دولت
اين آمادگي وجود دارد كه تحوالتي در زمينه تطبيق سياستها با شرايط فعلي
و پاسخگويي به نيازهاي جاري كشور اتفاق بيفتد .حسامالدين آشنا با بيان اينكه
احتمال دارد كابينه دچار تحوالتي شود گفت :تغيير كابينه حق رييسجمهور
است و در هر حوزهاي و هر زماني كه صالح بدانند اقدام ميكنند .وي با اشاره به
اخبار منتشره در خصوص انتصاب جهانگيري به رياست «ستاد ويژه اقتصادي» نيز
گفت:معاوناولرييسجمهورمسووليتهايمتعدديرابرعهدهدارندومسووليت
سنگين ايشان به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي نشان ميدهد كه باالترين
مسووليتها در حوزه هماهنگيهاي اقتصاد مقاومتي در دولت را برعهده دارند.
همچنين آشنا با اشاره به اظهارات پمپئو وزير خارجه آمريكا مبني بر اينكه معافيت
از تحريم نفتي ايران را بررسي ميكنيم نيز اظهار كرد :آمريكاييها سادهنگرانه فكر
ميكردند كه با فشار يا همكاري كشورهاي ديگر ميتوانند بدون اينكه قيمت نفت
تغيير كند ،نفت ايران را در بازار جايگزين كنند اما واقعيت اين است كه ايران ديگر
بازيگر بيدست و پايي نيست كه بتوان به راحتي و بدون هزينه حقش را خورد.
بازار و معادالت منطقهاي در صورت دست زدن به بحرانآفريني ،درسهاي بسيار
سخت و تلخي به آنها خواهد داد.

آيتاهلل جنتي تاکید کرد:

سفر نتانياهو تاثيري در ماموريت استراتژيك ما ندارد

گروه سياسي -علياكبر واليتي مشاور مقام
معظم رهبري در امور بينالملل به همراه تعدادي
از مقامات وزارت امورخارجه به مسكو سفر كرد
تــا پيام مقام معظم رهبــري و رييسجمهور
كشورمان را به والديمير پوتين رييسجمهور
روسيه برســاند .مقامات كشورمان اين سفر را
تالشــي براي بيان مواضع جمهوري اسالمي
نسبت به خروج يكجانبه آمريكا از برجام عنوان
كردهاند .بهرام قاســمي سخنگوي وزارت امور
خارجه پيش از اين ســفر درباره آن گفته بود
كــه پس از خطاي راهبــردي دونالد ترامپ و
خروج از معاهده چندجانبه بينالمللي برجام،
جمهوري اسالمي ايران تصميم گرفت با اعزام
تعدادي از فرســتادگان ويژه كــه حامل پيام
مقامــات عاليرتبه جمهوري اســامي ايران
هستند ديدگاهها و مواضع كشورمان را در قبال
اين رفتار خودخواهانه و خالف موازين بينالمللي
آمريكا براي ساير كشورها تشريح كند .او درباره
روابط ايران و روسيه هم اعالم كرده بود كه سفر
علياكبر واليتي به مسكو بسيار مهم است چراكه
روسيه به عنوان يكي از اعضاي شوراي امنيت
در دوران مذاكرات برجام در كنار ديگر كشورها
تالش زيــادي را در اين گفتوگوها انجام داده
است .عالوه بر اين ،سفر واليتي درست پيش از
سفر دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا به روسيه
انجام ميشود ،با وجود تنشهاي سياسي بين
اين دو كشور ،اما ترامپ در سفر آتي خود تالش
خواهد كرد تا مواضع روسيه را نسبت به ايران
تغيير دهد .اگرچه ايران و روســيه به عنوان دو
بازيگر مهم منافع مشتركي را در خاورميانه دنبال
ميكنند اما مواضع روسيه و ايران در بخشهاي
مختلفي از جمله حضور در سوريه متفاوت است.
اسراييل كه مرزهاي مشــترك با سوريه دارد
دشمن تراز يك ايران بهشمار ميآيد و حضور
ايران را در نزديكي مرزهاي خود نميتواند تحمل
كند و به دنبال راهحلي براي خروج ايران از اين
كشور است؛ اين مســالهاي است كه مقامات
اسراييلي بارها درباره آن تاكيد كردهاند .با اين

حال سياستهاي روسيه با رژيم صهيونيستي در
تضادنيستبنابراينسعيميكندكمترينتنش
را در موضوع سوريه با مقامات اين كشور داشته
باشد .عالوه بر اين موضعگيريهاي اخير روسيه
در قبال ايران به ويژه در موضوع خروج نيروهاي
نظامي از ســوريه ،اجالس اوپك و طرفداري از
مواضع آمريكا و عربستان نشان داد كه روسيه
به راحتي ميتواند همسايه استراتژيك خود را
در منطقه براي پيروي از سياستهاي آمريكايي
و اسراييلي ناديده بگيرد .از اين روز سفر واليتي
به اين كشور و گفتوگو درباره برجام و مواضع
ايران در سوريه فرصت مناسبي است تا روسيه
در سياستهاي خود چرخشي نسبت به ايران
نداشته باشد.
 همزماني سفر واليتي با نتانياهو در
مسكو
درست همزمان با ســفر واليتي به مسكو
روزنامه اسراييلي جروزالمپست گزارش داد كه
بنيامين نتانياهو نخستوزير رژيم صهيونيستي
با دو تن از مقامات روسيه در دفترش ديدار كرده

پرونده برجام

معاون سياسي وزير امور خارجه تاكيد كرد :در جلسه روز
جمعه در وين ،برخي راهكارهاي عملياتي در حوزه بانكي و نفت
مطرح شد كه همه وزيران امور خارجه بر آن تاكيد داشتند،
از جمله اين راهكارها ،كنار گذاشتن دالر از معامالت ايران و
شركاي اقتصادي خود است كه بايد هرچه سريعتر تدقيق و
عملياتي شود .به گزارش ايرنا ،سيدعباس عراقچي نشست اخير
كميسيون مشترك برجام را نمايش صريح انزواي آمريكا در
عرصه بينالملل ارزيابي كرد و گفت :بيانيه اين نشست حاوي
نكات قابل توجهي است كه موفقيت جمهوري اسالمي ايران
در بيان و اعمال خواستههاي خود را نشان ميدهد .عراقچي
در تشــريح اين نكات به اعالم تعهد مجدد وزيران خارجه
كشــورهاي عضو برجام بر اجراي كامل و موثر اين توافق از
جمله در حوزه رفع تحريمها ،اذعان به اينكه رفع تحريمها و
برخورداري ايران از منافع اقتصادي حاصله ،بخش كليدي و
حياتي برجام است و استقبال از ادامه همكاريهاي صلحآميز
هستهاي با ايران اشاره كرد .وي افزود :از همه مهمتر تاكيد
وزيران امور خارجه شركتكننده در نشست بر «تعهد» خود در
موضوعاتي همچون حفظ و ارتقاي روابط گستردهتر اقتصادي

بی توجهی بسياري از مسووالن كشور به تفكر انقالبي

مهر -دبير شــوراي نگهبان گفت :راه برونرفت از مشكالت كنوني تفكر و
اقدام انقالبي اســت اما ظاهرا هنوز خيلي از مسووالن نسبت به آن بيتوجه
هستند .آيتاهلل جنتي در جلسه شوراي نگهبان با انتقاد از اوضاع اقتصادي و
معيشتي مردم از دولتمردان خواست تا همه تالش و توان خود را براي حل
مشــكالت جامعه بسيج كنند تا مردم از آب و برق كه از ملزومات اوليه آنان
است به صورت مطمئن بهرهمند شوند .وي با تاكيد بر اينكه با برنامهريزي و
تفكر انقالبي ميتوان مشــكالت كشور را حل كرد گفت :بايد جامعه به ويژه
نيروهاي انقالبي را به حل مشــكالت اميدوار كرد چراكه تزريق نااميدي در
جامعه خواست دشمنان است .دبير شوراي نگهبان در پايان با اشاره به توطئه
دشــمنان از جمله آمريكا و عربستان براي به زانو درآوردن ملت ايران اضافه
كرد :انشاءاهلل با امدادهاي غيبي الهي ،رهنمودهاي داهيانه و اميدواركننده
مقام معظم رهبري و فداكاري نيروهاي انقالبي از اين مرحله نيز با سربلندي
عبور خواهيم كرد.

 -سخنگوي سپاه پاسداران:

آمريكا در بدترين شرايط نظامي قرار دارد

ايرنا -سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت :در زمان كنوني آمريكا
در بدترين شرايط نظامي قرار دارد و اين يك واقعيت غيرقابل انكار است .سردار
پاسدار رمضان شــريف افزود :قدرت نظامي آمريكا مانند گذشته نيست كه ناو
آبراهام لينكلن هر كجا دلش خواست برود ،بلكه ورزيدهترين تفنگداران دريايي
آمريكا وقتي اسير ميشوند ،جلو رزمندگان ايران زانو ميزنند و از تعرض به حريم
دريايي ايران عذرخواهي ميكنند.
به گفته وي ،امروز ايران بيشــتر از گذشته مقتدر شده و اين اقتدار حاصل
جانفشاني رزمندگان در دفاع مقدس است .شريف افزود :دشمن تمام تالش خود
را انجام ميدهد تا ملت را مقابل هم قرار دهد و نسبت به آينده بدبين كند اما
در اين زمينه نيز دشــمن راه به جايي نخواهد برد .وي يادآور شد 90 :درصد از
خوراك اطالعاتي جنگ رواني دشــمن از داخل تامين ميشود و براساس سواد
رسانهاي ،هر حرفي زده ميشود ،دشمن از آن براي جنگ رواني استفاده ميكند.
شريف با اشاره به نقش رسانهها گفت :كاركرد رسانهها در جهان امروز متفاوتتر
از گذشته است و دشمن از طريق رسانهها دروغهاي شاخداري را منتشر ميكند
تا جنگ رواني ايجاد كند .ســخنگوي سپاه پاسداران يادآور شد :كشدار كردن
برخي از موضوعات از خواستههاي دشمن است تا از اين طريق جنگ رواني خود
را به پيش ببرد .شريف با بيان اينكه جمهوري اسالمي به بركت وجود مقام معظم
رهبري و حضور مردم هميشه در صحنه اقتدار كاملي دارد ،گفت :موشك و پهباد
ايران قدرتمند است اما مهمترين مولفه قدرت ايران مردم هستند .وي ،نامه سردار
سليماني فرمانده سپاه قدس و سخنراني سردار جعفري فرماندهي سپاه پاسداران
در خصوص سخنان رييسجمهور را باعث لرزه بر اندام دشمنان دانست و گفت:
پس از اين نامه و سخنراني ،دشمن نميداند چگونه در اين باره جريانسازي كند
تا جنگ رواني خود را به پيش ببرد.

و به آنها گفته ايران بايد از ســوريه خارج شود.
بر اساس اين گزارش نتانياهو چند ساعت قبل
از پرواز به مسكو براي ديدار با والديمير پوتين
رييسجمهور روسيه در دفتر كارش با دو تن از
مقامات مسكو ديدار داشته و ادعاهايش را عليه
تهران تكرار كرده اســت .بر اساس بيانيه دفتر
نخستوزيري اســراييل ،نتانياهو به الكساندر
الورنتيف نماينده ويژه پوتين و سرگئي ورشينين
معاون وزير خارجه روســيه گفته كه اسراييل
حضور نظامي ايران يا نيروهاي مورد حمايتش
را در سوريه تحمل نميكند و دمشق بايد از توافق
جدايي نيروها كه در سال  ۱۹۷۴به امضا رسيده
است ،تبعيت كند .اين رسانه اسراييلي مدعي
شد :پوتين قطعا از موضع اسراييل در اين باره
مطلع است و اخيرا تحوالتي در جنوب سوريه
رخ داده كه قطعا يكي از موضوعات نشســت
روز گذشته پوتين و نتانياهو در مسكو بود .با
اين وجود نيازي به سفر نتانياهو به كرملين
براي انتقال موضع اســراييل به روسيه نبود.
اين رســانه به محور مذاكرات روسيه و رژيم

صهيونيستي در اين سفر اشاره كرده و نوشت:
دو طرف درباره وضعيت ســوريه هم مذاكره
كردند .ســران دو طرف دربــاره موضوعات
مشــتركي از جمله اهميت خروج آمريكا از
توافق هســتهاي و چگونگي خــروج ايران از
سوريه ،تحريمها عليه روسيه و مساله اوكراين
و همچنيــن ايده طرح صلــح خاورميانه كه
توسط ترامپ مطرح شده هم مذاكره کردند .در
ادامه جروزالم پست به حضور علياكبر واليتي
در مسكو همزمان با نشست مشترك پوتين
و نتانياهو هم اشاره كرده و از ديدار پوتين و
واليتي سخن گفته است.
 نتانياهو دورهگردي است كه اظهارات
بيمنطقي بيان ميكند
اين در حالي است كه علياكبر واليتي در مورد
همزماني سفر نخستوزير رژيم صهيونيستي با
ســفر وي به مســكو گفت :ايشــان يك آدم
دورهگردي است كه هر روز در يك نقطه از جهان
سفر كرده و اظهارات بيمبنا و بيمنطقي را بيان
ميكند و كمكم به جايي رســيده كه كسي به

حرفهاي او اهميتي نميدهد؛ لذا وجود يا عدم
حضور او در روســيه هيچ تاثيري در ماموريت
استراتژيك ما در مسكو ندارد.
وي در بدو ورود به مسكو اظهار كرد :رابطه
ايران و جمهــوري فدراتيو روســيه رابطهاي
استراتژيك است و طي سالهاي اخير مجموعه
روابط دوجانبه و منطقهاي رو به افزايش و ارتقا
بوده و همكاريهايي كه در منطقه بين مجموعه
جبهه مقاومت به محوريت ايران و روســيه در
تقابل با تروريســم و بانيان آن صورت گرفت
در سوريه و ساير كشورهاي منطقه يك الگوي
مثالزدنــي از همكاريهاي مثبت بين ايران و
روسيه اســت كه فقط يك رابطه استراتژيك
و بلندمدت ميتوانــد چنين همكاريهايي را
توجيه كند.
وي افزود :از سوي ديگر در حوزه بينالمللي
هم كمكهايي كه روسيه به جمهوري اسالمي
ايران در سازمان ملل كرد و همكاريهايي كه
دو طرف در برجام داشــتهاند ،از مصاديق ديگر
همكاريهاي راهبردي بين دو كشور است.
مشاور مقام معظم رهبري در امور بينالملل
همچنيــن بيان كرد :مضافا بــر اينكه روابط
دوجانبه در حوزه سياسي ،اقتصادي ،امنيتي،
دفاعي و هســتهاي حكايت از يــك برنامه
درازمدت بين دو كشــور ميكند و شــرايط
كنوني كه شــرايط بسيار حساسي است كه
دنيا تحــت تاثير هژموني يــك فرد عاصي
بهعنوان رييسجمهور آمريكا نسبت به قوانين
بينالمللي است ضرورت اين همكاريها بيشتر
و بيشتر ميشود.
واليتي خاطرنشــان كرد :بايد بگويم اينكه
بنده افتخار ايــن را دارم حامل پيام رهبري و
رييسجمهور باشــيم همين وضعيت ويژه و
حساس كنوني جهان است و اگر گفتوگوهاي
بنده با والديمير پوتين رييسجمهور روسيه و
ساير مقامات اين كشور آنطور كه انتظار ميرود
پيش برود بايد گفت اين سفر يك نقطه عطفي
در روابط استراتژيك دو كشور است.

عراقچي مطرح كرد:

تاكيد اعضای نشست وين بر كنار گذاشتن دالر از معامالت اقتصادي

با ايران ،حفظ و استمرار كانالهاي موثر مالي براي تعامل با
ايران ،تداوم صادرات نفت و ميعانات گازي ،محصوالت نفتي
و پتروشيمي و تداوم روابط حملونقل زميني ،هوايي ،ريلي و
دريايي از جمله كشتيراني و بيمه است.
رييس تيم كارشناسي مذاكرهكننده ايران و  ،4+1تعهد
وزيران امور خارجه كشورهاي عضو برجام طبق بيانيه بر
تقويت پوششهاي اعتبار صادراتي ،حمايت روشن و موثر
از كنشگران اقتصادي كه با ايران تجارت ميكنند ،بهويژه
شركتهاي كوچك و متوسط ،تشويق سرمايهگذاريهاي
بيشــتر در ايــران و حمايت از كنشــگران اقتصادي در
سرمايهگذاريها و ديگر فعاليتهاي تجاري و مالي را كه
با ايران انجام ميشــود يا در رابطه با ايران است از ديگر
نكات مهمي دانست كه در بيانيه پاياني نشست اخير وين
بر آن تاكيد شده است .عراقچي اضافه كرد :گرده م آوردن
كارشناسان بخشهاي دولتي و خصوصي از جمله از طريق

ايجاد و تقويت شوراهاي تجاري مشترك ،حمايت عملي از
تجارت و سرمايهگذاري در ايران و حمايت از شركتهاي
خود در برابر آثار فراسرزميني تحريمهاي اياالت متحده از
ديگر تعهداتي بود كه وزيران امور خارجه شركتكننده در
كميسيون اخير برجام طبق بيانيه بر آن صحه گذاشتند.
عراقچي ادامه داد :وزيران امور خارجه كشــورهاي عضو
برجام در اين بيانيه اظهار تاسف عميق خود را نسبت به
خروج آمريكا از برجام اعالم كردند و در يك مقابله آشكار
با تحريمهاي يكجانبه آمريكا ،تعهد كردند كه براي اجراي
موثر موضوعات فوق راهحلهاي عملي طراحي و حتي ديگر
كشــورها را نيز به اتخاد سياستها و ايجاد سازوكارهاي
مشابه در روابط اقتصادي خود با ايران تشويق كنند.
وي افزود :بيانيه وزيــران امور خارجه ايران و  4+1به
لحاظ سياسي يك بيانيه قوي در بيان اراده اعضا براي حفظ
برجام اســت و آشكارا در مقابل اراده آمريكا براي نابودي

برجام و اعمال مجدد تحريمها بر ايران قرار دارد.
معاون سياسي وزير امور خارجه با تاكيد بر اينكه آنچه
كه براي جمهوري اســامي اهميت دارد ترجمه اين عزم
و اراده به راهحلهاي عملياتي اســت بهگونهاي كه منافع
ايران در عمل و به صورت ملموس در حوزههاي مختلف
اقتصادي به ويژه نفتي و بانكي تامين شــود ،تصريح كرد:
البته برخي راهكارهاي عملياتي در حوزه عمليات بانكي و
خريد نفت در جلسه وزرا ارائه شد كه بايد هرچه سريعتر
تدقيق و عملياتي شوند .به گفته عراقچي ،كنار گذاشتن
دالر از معامالت ايران و شــركاي اقتصادي خود از جمله
اين راهكارها بود كه همه وزراي امور خارجه شركتكننده
بر آن تاكيد داشــتند .وي اضافه كرد :جمهوري اسالمي
ايران از نزديك با طرفهاي اروپايي ،روســي و چيني در
تماس و تبادلنظر است و جلسات كارشناسي در سطوح
مختلف ادامه دارد .بديهي است كه اگر در نهايت انتظارات
كشورمان از تالشهاي اين كشورها تامين نشود ،جمهوري
اسالمي ايران ابزارهاي خود را براي مواجهه با هر شرايطي
در اختيار دارد.

اصالح طلبان

رييس فراكسيون اميد مجلس گفت :ممكن است روزي
بخواهيم از رييسجمهور ســوال كنيم اما طرح استيضاح
و عدم كفايت رييسجمهور به هيچ وجه ،در دســتور كار
فراكســيون اميد نبوده است .به گزارش مهر ،محمدرضا
عارف رييس فراكســيون اميد مجلس شوراي اسالمي در
نشست خبري با اشاره به طرح «هسته سخت اصالحات»
اظهار داشــت :مسلما به استناد قانون اساسي ،كشور بايد
به سمت تحزب برود و راهي جز اين نداريم ،خوشبختانه
مجموعا اين مساله جا افتاده است.
وي افــزود :برخي جريانات كه مقطعي هســتند ،در
انتخابات راي ميگيرند اما پاسخگو نيستند ،برخي جبههها
هم كه تشكيل ميشوند ،چنين هستند ،زيرا شرايط براي
تشــكيل احزاب فراگير وجود ندارد ،فعال موضع جبههاي
را به رسميت ميشناسيم اما جبههها بايد پاسخگو باشند.
عارف گفت :پس از بررســي فعاليتها به طور طبيعي به
شورايعالي سياستگذاري رسيديم كه در دو دوره موفق
بوده و البته هر بار ،با آسيبشناسي سعي كرديم مشكالت
را برطرف كنيم اما نهاد باالدستي اين شورا بايد چه باشد؟
رييس فراكسيون اميد خاطرنشان كرد :ما مرجعي باالدستي
در كنار مديريت اجرايي الزم داريم كه پارلمان اصالحات در
همين زمينه مطرح شده است .آنچه آقاي حجاريان گفته،
اين است كه چنين ثباتي بايد حفظ شود و هستهاي باثبات
تشكيل شود كه اين فرآيند را پيگيري كند ،البته در هيچ
محفلي ،ايده آقاي حجاريان تا االن مطرح نشده است .وي
با اشاره به اظهارنظر خبرنگاري كه ذوالنور نماينده مجلس
را به دروغپردازي متهم كرد ،گفت :استفاده از اين عبارات
كه مجلس را مركز دروغپردازي عليه كشــور ميدانيد را
قبول ندارم .اين عبارات را بايد كنار بگذاريم .عارف تاكيد
كرد :بايد بپذيريم كه نمايندگان مجلس به استناد قانون
اساسي ،حق دارند در همه امور اظهارنظر كنند .متاسفانه
آستانه تحمل ما پايين آمده است .نمايندهاي به جاي اينكه
صحبت برادرش را نقد كند ،ميگويد اينها سربازان ترامپ
هستند .آيا اين اخالق است؟
وي گفت :فراكسيون اميد فعال است .رويكرد ما آرامش
و تاثيرگذاري و به نتيجه رسيدن است .يك راه اين است كه
از تريبونها براي رسانهها تيتر درست كنيم و فردايش به
قهرمان تبديل شويم اما رويكرد ديگر ،تاثيرگذاري است.

محمدرضا عارف

طرح عدم كفايت رييسجمهور در دستور كار فراكسيون اميد نبود

عارف درباره برخي شائبهها مبني بر حمايت فراكسيون
اميد از طــرح عدم كفايت رييسجمهــور گفت :موضع
ما نســبت به دولت آنقدر واضح و شــفاف است كه اصال
نيازي به بيانيه و موضعگيري نميبينيم .موضع ما نسبت
به دولت ،حمايت همراه با نقد مشــفقانه اســت .رييس
فراكســيون اميد تاكيد كرد :اســتيضاح و حتي سوال از
رييسجمهور حق مجلس است و بسيار هم خوب است اما
هنوز سوال در دستور كار فراكسيونها قرار نگرفته است.
ممكن اســت كه روزي بخواهيم از رييسجمهور ســوال
كنيم اما طرح اســتيضاح و عدم كفايت رييسجمهور به
هيچ وجه ،در دســتور كار ما نبوده است .وي تاكيد كرد:
نمايندهاي كه مطلبي در اين باره گفت ،با فراكسيون اميد
در ارتباط اســت اما اگر عضو فعال فراكسيون هم باشد،
موضعگيريهايش فردي است و با موضعگيري سازماني
متفاوت خواهد بود.
عارف در پاسخ به سوال خبرنگاري كه گفت ،نظر شما
درباره ورود بوروكراتهاي محافظهكار به جريان اصالحات
كه اتفاقا برخي شــما را هم جزو هميــن محافظهكاران
ميدانند ،چيست اظهار داشــت :متاسفانه سردمدار اين
صحبتها روزنامه شماست ،جاي ديگر هيچ خبري نيست.

ايجاد اختالف در جريان اصالحات ،هيچ بهرهاي براي هيچ
كسي ندارد .هيچ اصالحطلبي از پشت كوه پايين نيامده
اســت .رفتار و كردار حداقل نســل اوليها ،قبل و بعد از
انقالب ،كامال مشخص اســت .رييس فراكسيون اميد با
اشــاره به نامه انتقادآميز  ۱۰۰نفر از جوانان اصالحطلب
به خاتمي(نقد به شورايعالي سياستگذاري اصالحطلبان)
گفت :ما از جواناني كه آن نامه را نوشتند ،تشكر ميكنيم.
در بررسي عملكرد شورايعالي اصالحطلبان ،سازوكاري
داشتيم .ما معصوم نيستيم اما بايد در قالب پروسه اصالحي
جلو برويم .بنابراين نامه  ۱۰۰نفر بســيار خوب بود .البته
ديگراني هم هستند كه نظرشان كامال متفاوت از اين ۱۰۰
نفر است .وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه كدام يك
از وزارتخانهها نيازمند تغيير است گفت :آنچه قطعي است،
ما تحريك جديتري در بخش اقتصادي دولت نياز داريم.
در اين مســير ،نامهاي را  ۲۰۰نفر از نمايندگان مجلس
براي ترميم تيم اقتصادي دولت ،امضا كردند .عارف گفت:
نظر فراكســيون اميد اين است كه روحاني خودش براي
افزايــش كارايي تيم اقتصادي اقداماتي را انجام دهد .اگر
به هر دليلي ايشــان صالح نديد ،مجلس وظيفه خود را
انجام خواهد داد .االن چند اســتيضاح در دست بررسي
قرار گرفته است.
رييس فراكســيون اميد در پاســخ به سوالي مبني بر
اينكه گفته ميشــود عارف ،حضرتــي و عليجاني روي
انتصابات شهرداري تهران تاثيرگذار هستند گفت :درباره
آقــاي حضرتي حرفي نميزنم چون به هر حال ايشــان
همحزبي شــهردار است اما درباره آقاي عليجاني ،به جد
اين مساله را تكذيب ميكنم .عارف درباره برخي اظهارات
كه ميگويند عبداهلل نوري جايگزين عارف در شورايعالي
خواهد شــد گفت :دموكراتترين سازوكار را شورايعالي
دارد .وي افزود :رييس شورايعالي توسط خود اعضا انتخاب
ميشود .در دوره اول هم من گفتم اگر جمع بخواهد من
رييس ميشــوم .اينكه از بيرون بگويند رييس چه كسي
باشد ،اينطور نيســت .پس از رسيدن به اجماع پيرامون
اعضاي حقوقي شورايعالي ،فعاليتهاي دوره سوم شورا

آغاز خواهد شد .رييس فراكسيون اميد با اشاره به موضع
اصالحطلبان نسبت به دولت گفت :اگر ما از دولت حمايت
ميكنيم ،حمايت براي پاسخگويي مطالبات و برنامههاست.
دولت ،مورد حمايت اصالحطلبان است و ما سهيم هستيم؛
مــا مانند اصولگرايان نيســتيم كه وابســتگيهاي آقاي
احمدينــژاد را انكار كنيم .نقد و پيگيري جدي داريم تا
كارايي دولت افزايش پيدا كند.
عارف درباره برخي خبرها مبني بر تاســيس حزب از
سوي وي گفت :پس از انتخابات سال  ۹۲از سوي دوستان
اين مطالبه مطرح شد و كارگروههايي هم براي اين منظور
تشكيل شد و موافقان و مخالفان تاسيس حزب نظراتشان
را در اين باره ارائه كردند .وي افزود :در نهايت با توجه به
اينكه بسياري از دوستان معتقد بودند اگر حزبي از سوي
من تشــكيل شــود ،به تضعيف احزاب ديگر ميانجامد،
بنابراين از سوي بنياد اميد ايرانيان و شخص من تاكنون
اقدام عملي براي تشكيل حزب انجام نشده است.
رييس فراكسيون اميد درباره عدم ورود فراكسيون اميد
به مسايل و مشكالت اقتصادي با وجود تشكيل كميتهاي
براي رفع حصر در روزهــاي ابتدايي مجلس دهم اظهار
كرد :علت تشــكيل كميته رفع حصــر در همان ماههاي
اول مجلس دهم مطالبه مردمي از فراكســيون اميد بود.
اولويت اصلي ما مسايل اقتصادي است و در همين راستا
كميتــه اقتصادي با حضور حــدود  ۹نفر از نمايندگان و
برخي كارشناسان اقتصادي تشكيل شد .وي تصريح كرد:
در اين كميته درباره برونرفت از شرايط اقتصادي كشور
بحث و تبادل نظر ميشــود .عالوه بر اين ،كميته ديگري
در بنياد اميد ايرانيان براي رسيدن به راهحلهاي اقتصادي
تشكيل شده است .عارف با اشاره به طرح پارلمان اصالحات
گفت :نتيجه بر اين شــد كه شورايعالي اصالحطلبان به
شورايي باالدستي نياز دارد كه دربرگيرنده همه طيفهاي
اصالحطلبي در كل كشور باشد .شورايعالي اصالحطلبان
چنين جامعيتي را ندارد.
رييس فراكســيون اميد تصريح كرد :اســم اين شورا
پارلمان اصالحات است .البته ما فعال به اسم كاري نداريم.
مساله اصلي چگونگي شكلگيري اين شوراست؛ اينكه با
چه سازوكاري يك پارلمان  ۵۰۰ ،۲۰۰يا  ۱۰۰۰نفره شكل
بگيرد كه دربرگيرنده نظرات همه اصالحطلبان باشد.

