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بستری شدن رئیس دفتر رهبر انقالب در بیمارستان تکذیب شد
خبر بستری شدن رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بیمارستان بهمن تهران تکذیب شد .به گزارش مهر ،صبح دوشنبه برخی رسانهها از بستری شدن حجتاالسالم والمسلمین محمد محمدی
گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بیمارستان بهمن تهران به علت عارضه قلبی خبر داده بودند .طبق بررسیهای به عمل آمده ،این خبر صحت نداشته و تکذیب میشود.

«ابتکار» آینده سیاسی ناطق نوری را بررسی میکند

اخبار

ایستاده با سیاست

وزارت اطالعات خبر داد

کشف محموله کالن مواد منفجره با پوشش موادمخدر
در مرزهای شرقی کشور
وزارت اطالعات از کشف محموله کالن مواد منفجره در مرزهای شرقی
کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در اطالعیه روابط عمومی وزات اطالعات آمده است :سربازان
گمنام امام زمان (عج) محموله کالن مواد منفجره را که قرار بود با پوشش مواد مخدر
از مرزهای شرقی به کشور وارد شود ،کشف و ضبط کردند.
نیروهای اداره کل استان سیستان و بلوچستان با اقدامات اطالعاتی و فنی
توانستند گروه های تروریستی را در انتقال  80کیلوگرم مواد منفجره ترکیبی،
 17عدد تله انفجاری پدالی (مخصوص به کارگیری در بمب های کنار جاده
ای و تله های انفجاری) 28 ،قبضه سالح کمری با دوهزار و  100فشنگ35 ،
قبضه نارنجک جنگی ،ده ها چاشنی الکترونیکی ،فتیله و تجهیزات انفجاری
ناکام بگذارند.
در این عملیات سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین  580کیلوگرم مواد
مخدر از تروریست ها کشف کردند.

یک فعال سیاسی:

پرهیز از حاشیهها اولویت
رفتاری سیاستمداران در سال پیشرو باشد
یک فعال سیاسی گفت :برای رویارویی با مشکالتی که ممکن است از
سوی خارج به سیاست داخلی وارد شود هم دولت و هم مسئوالن باید
از حاشیهها بپرهیزند.
به گزارش ایسنا ،بیژن مقدم با اشاره به بحرانهای داخلی و منطقهای سیاست
در سال پیشرو اظهار کرد :پیشبینی مجموعه کارشناسان سیاسی و اقتصادی این
است که امسال سال سختی را پیشرو داریم .بخشی از این سختی مربوط به شرایط
خارجی است که ممکن است به ما تحمیل شود و بخش دیگر تاثیراتی است که
سیاست داخلی ما از این مساله میگیرد.
وی ادامه داد :طبیعی است که در چنین شرایطی از دولت انتظار میرود نوعی
آمادهباش و همت بزرگ برای مقابله با آنچه که تحت عنوان بحران از آن یاد میشود،
داشته باشد .چه حوزههای اقتصادی و چه اجتماعی نیازمند هستند تا دولت چنین
رویکرد و رفتاری را نسبت به آنها داشته باشد.
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد :انتظار میرود که مسئوالن دولتی از
حاشیههای بیمورد یا حاشیههایی که وقت دولت را تلف میکند و انرژی مسئوالن را
میگیرد ،صرفنظر کند تا به محتوا و مطالبات اصلی مردم بپردازد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به نقش رسانهها ،چهرههای سیاسی
و شخصیتهای با نفوذ نیز گفت :به نظر من الزم است تا تمام نهادها و اشخاصی که
توانایی کنترل چنین شرایطی را دارند به کمک دولت بیایند تا مسئوالن بتوانند به
مسائل اصلی بپردازند .الزم به ذکر است که آنها هم باید تالش کنند تا از حاشیهها
بپرهیزند.
مقدم در ادامه افزود :البته طبیعی است که رسانهها و صاحبنظران مطالبات خود
را در راستای کمک به دولت مطرح میکنند و از دولت میخواهند تا به مطالبات
آنها توجه کنند.
وی در پایان گفت :با توجه به اینکه بخش اعظم اقتصاد ایران ،اقتصاد دولتی است
الزم است تا سیاستگذاریها در این حوزه درست صورت بگیرد چرا که با بهبود
وضعیت در این حوزه سایر حوزههای اقتصادی نیز فعالیت مناسبی خواهند داشت و
بخشی از بحران اقتصادی داخلی برطرف خواهد شد.
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زمانی که درباره مسائل سیاسی و ایفاگران نقشهای سیاسی
صحبت میکنیم ،ناخودآگاه ذهن بسیاری به این سمت و
سو میرود که هر فرد را در دسته خاصی بگنجانیم اما باید
توجه داشت که این عمل در خصوص برخی از افراد به راحتی
صورت نمیگیرد .یکی از این افراد علی اکبر ناطق نوری
است؛ این چهره سیاسی که زمانی در زمره اصولگرایان
قرار داشت به مرور زمان از این جناح فاصله گرفت و به
اصالحطلبان نزدیک شد ،البته همچنان در هر دو جناح
سیاسی فرد معتمدی محسوب میشود و کنارهگیری وی از
سمتهای مدیریتی و اجرایی همواره مورد بحث بوده است.
تا اینکه در دیداری که وی با مدیران رسانهای داشت اظهار
کرد« :من بازنشسته سیاسی نشده ام ».با این اوصاف باید
بررسی کرد که آیا این صحبت را میتوان آغازی بربازگشت
وی در عرصه سیاسی دانست یا اینکه این جمله معنای
دیگری را در خود دارد؟
علی اکبر ناطق نوری یکی از افراد شاخص در جامعه روحانیت
مبارز که جناح اصلی راست در دهه شصت و هفتاد محسوب میشد،
بود .وی در مجلس شورای اسالمی هم حضور داشت و تواست با در
اختیار داشتن اکثریت جناح راست به ریاست مجلس نیز برسد .با این
وجود ،ناطق نوری در انتخابات سال  76شکست خورد و درست پس
از همین اتفاق بود که از عرصه اجرایی و مدیریتی کنار رفت و دوره
جدیدی از فعالیتهای وی آغاز شد .پس از این شکست بنابر ادعای
بسیاری ناطق نوری از سیاست کنارهگیری نکرد بلکه پشت پرده
به تاثیرگذاری و کنشگری خود ادامه داد .با روی کارآمدن احمدی
نژاد ،ناطق نوری به یکی از منتقدان دولت او تبدیل شد و احمدی
نژاد نیز در مناظره خود در خرداد  88اتهاماتی را به ناطق نوری وارد
کرد .با این وجود ناطق نوری در دوره هشت ساله ریاست جمهوری
احمدی نژاد کمترین فعالیت را در عرصه سیاسی داشت و سکوت را
برهر اقدام دیگری ترجیح داد .با این وجود از سال  92تاکنون بارها
بازگشت وی در سمتها و موقعیتهای مختلف مطرح شده است

اما برخی وی را بازنشسته سیاسی میدانند و در مقابل هم برخی
این ادعا را داشته و دارند که این چهره سیاسی پس از شکستی که
داشته است فعالیت در سایه و پشت پرده را ترجیح میدهد .بهرغم
تمام این صحبتها ،چندی پیش ناطق نوری دیداری با مدیران
و اهالی رسانه کشور داشت و در خالل صحبتهای خود عنوان
کرد« :من بازنشسته سیاسی نشدهام ».با چنین صحبتهایی ممکن
است برخی مجددا گمان زنیهایی در خصوص فعالیت دوباره وی در
عرصه مدیریتی و اجرایی داشته باشند اما سوال اینجا است ،حقیقتا
چنین احتمالی تا چه حد میتواند پایه و اساس داشته باشد؟ در
همین راستا ،عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالحطلب در رابطه با
این مسئله در گفتوگو با «ابتکار» گفت« :بازنشستگی سیاسی جدا
از بازنشستگی مدیریتی و اجرایی است .هر نیرویی ممکن است
پس از اینکه دورهای کار مدیریتی و اجرایی داشته است ،کنار برود
و بازنشسته شود اما در عرصه سیاست کنشگری سیاسی هیچ گاه
بازنشستگی ندارد ،مگر اینکه اراده و خواست شخص کنشگر باشد
که کنشگری سیاسی خود را کنار بگذارد ».وی در ادامه افزود« :در
واقع یکی از مصادیق بارز این تعبیر شخص آقای ناطق نوری است
که بارها هم اعالم کرده بود ،دیگر به مسئولیت باز نمیگردد و از
این منظر خود را بازنشسته کردهاند اما از نظر سیاسی چنین اتفاقی
رخ نداده است و تا جایی که خبر داریم در این زمینه فعالیت داشته
و فعالیتها از سال  92افزایش یافته است اما در زمان هشت ساله
احمدی نژاد گوشه گیری کردند .ما در آن سالها حضور آقای ناطق
نوری را بسیار پررنگ و پرثمر میدانیم » .از سوی دیگر ،حسین
کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا نیز در گفتوگو با «ابتکار» در
این رابطه عنوان کرد« :در دنیای سیاسی چیزی به نام بازنشستگی
سیاسی نداریم بلکه سقوط سیاسی داریم ،چراکه در این صورت هم
از فعالیتهای سیاسی کنار گذشته میشود اما این شرایط برای آقای
ناطق نوری وجود ندارد و وی همچنان در رسانهها و در میان رجال
سیاسی کشور مورد توجه است».
ناطق نوری بازنمیگردد
از طرف دیگر ،یکی از مسائل مورد بحث چهرههای سیاسی
همواره این است که اگر علی اکبر ناطق نوری مایل به بازگشت
و برعهده گرفتن نقش بیشتری بود ،در چه جایگاهی حضور داشته
باشد؟ کنعانی مقدم در این باره مطرح کرد« :این فرد با توجه به
سوابقی که دارد فرد موجهتری برای جایگاه ریاست جمهوری است

رئیس قوه قضائیه:

دستگاه قضایی از دولت در صیانت از ارزش پول ملی حمایت همهجانبه میکند

سرمقاله
جنبههای تهاجم محدود به سوریه
ادامه از صفحه یک
به عبارت روشن ،حمله موشکی شنبه گذشته بیشتر جنبهای نمادین و نمایشی
داشت تا اینکه بخواهد توازن قوا را میان نیروهای متعارض تغییر دهد .البته پیامها
و آثار این حمله در بلندمدت در صحنه تعامالت سوریه و منطقه بروز ملموستری
خواهد یافت.
حمله شنبه گذشته نه به عقب نشینی ارتش سوریه از مواضع خود انجامید و نه
متحدان دولت بشار اسد را به تغییر سیاستهایشان واداشت .این حمله در واقع
قدرتنمایی برای اعالم حضور در صحنهای بود که روسیه ،ایران و دولت بشار اسد در
ماههای اخیر و به ویژه پس از سرکوب داعش ،بیشترین امتیاز را کسب کردند .اما فارغ
از جنبه نمادین این اقدام ،کیفیت انجام آن حائز اهمیت است که آثار آن در بلندمدت
بروز بیشتری خواهد یافت.
ائتالف سهگانه آمریکا ،بریتانیا و فرانسه در اقدام نظامی اخیر که هریک بخشی از
هواداران خود را در جامعه جهانی نمایندگی میکردند ،حاکی از ایجاد همسویی نظری
ـ اگرنه اجماع کلی ـ میان طرفهای اروپایی ،آمریکایی و آسیایی در حمایت از این
اقدام بود .در واقع هیچیک از اعضای ناتو ،اتحادیه اروپا و دولتهای همسو با آنها در
غرب آسیا ،موضعی مخالف و اعتراضی اعالم نکرد .این وضع به ویژه برای مسکو که
به وجود برخی گسلها در روابط اروپایی ـ آمریکایی چشم دوخته ،پیام روشن دارد.
بنابراین در گفتوگوهای چالشی آینده مسکو با غرب در همه سطوح دیپلماتیک،
نظامی و اقتصادی میتوان آثار ائتالف نانوشته میان رقیبان و منتقدان روسیه را شاهد
بود .اگرچه اقتدار نظامی روسها در سوریه نیز در این حمله و با هر دلیل پیدا و پنهان،
دچار آسیب شد.
جنبه نمادین دیگر در حمله محدود هوایی شنبه گذشته ،ایجاد دلگرمی میان
متحدان آمریکا و دو بازیگر انگلیسی و فرانسوی در منطقه بود .اسرائیل و عربستان
سعودی مدتهاست که در سودای اقدام عملی قدرتهای جهانی برای تغییر آرایش
قوا در منطقه تالش میکنند .حمله شنبه گذشته البته نتوانست ـ و یا در دستور کار
نداشت ـ به این ایده جامه عمل بپوشاند ،ولی به ترتیبی اعالم حضور برای حمایت از
متحدان منطقهای بود .بهرهگیری از پایگاههای نظامی قطر ،اردن و اینجرلیک ترکیه
در حمله به سوریه ،حکایت از همپوشانی مواضع دولتهایی را با ائتالف سه گانه آمریکا،
انگلیس و فرانسه دارد که بهطور مشخص با دستاوردهای نظامی روسیه و ایران در
جنگ با داعش و سلفیها در سوریه موافق نبوده و اصوالً خواستار تغییر موازنه قوا در
منطقه هستند .در همین راستا نقش حمایتی ترکیه از حمله انجام شده ،چشمزد است.
دولت رجب طیب اردوغان در حالی به مشارکت در گفتوگوهای سوچی مشغول است
که با برهم زنندگان دستاوردهای دیپلماتیک این مذاکرات ،همراه و همرأی شده است.
به عبارت دیگر ،آنکارا در بزنگاه خود را از روسیه و ایران دور کرد تا بار دیگر دوگانگی
رفتارش را در بندبازی دیپلماتیک نشان دهد.
مهمتر از همه اما سکوت و مصون ماندن پایگاههای روسیه در حمله شنبه گذشته
به سوریه بود .این وضع و روشن نبودن دالیل آن ،دیگر متحدان روسیه را دچار تردید
جدی میکند که مواضع مسکو در آینده تا چه میزان به موازین جاری در یک اتحاد
واقعی وفادار است؟ ایران ،حزباهلل و دولت بشار اسد در اینباره پاسخهای روشن را از
مسکو باید طلب کنند .تهاجم شنبه گذشته به سوریه اگرچه محدود و بدون دستاورد
نظامی روشن بود اما آثار و تبعات آن را نمیتوان نادیده گرفت.

و اگر وی قصد ورود به رقابت های سیاسی را داشته باشد قطعا
میتواند جایگزینی مناسب برای آقای روحانی باشد چراکه مورد
توجه سیاسیون است .این فرد محسناتی دارد که می تواند مشی
اعتدالی را دنبال کند ».با این وجود ناصری اظهار کرد« :باتوجه به
درایتی که آقای ناطق نوری دارد ،بعید میدانم مجددا به عرصه
اجرایی بازگردد ».وی در ادامه افزود« :در حال حاضر ،آقای ناطق
نوری نقشی تاثیرگذار و محوری در جمع اصولگرایان دارد .بنابراین
فکر میکنم که این چهره سیاسی همچنان در سایه به فعالیتهای
خود ادامه دهد».
مقبولیت ناطق نوری در میان فعاالن سیاسی
گفتنی است که ناطق نوری به دلیل سوابقی که دارد در هر
دو جناح سیاسی به عنوان یک فرد قابل اعتماد و موجه شناخته
میشود ،بنابراین به زعم بسیاری کسی است که میتواند در بهبود
فضای متشنج سیاسی اقدامات مثبتی صورت دهد .ناصری در این
رابطه اظهار کرد« :در حقیقت ،این فرد در میان اصولگرایان یکی از
شخصیتهایی است که نقشی محوری را ایفا کند و میتواند زمینه
را برای گفتوگو و آشتی ملی فراهم کند و من چنین نقشی را برای
وی بسیار مناسب میدانم .حتی آقای ناطقنوری در زمینه رابطه
اصالحطلبان و حاکمیت هم ممکن است نقش مهمی را ایفا کند،
اگرچه ممکن است که اصالحطلبان تمایل داشته باشند که نقش
اصلی در این خصوص را یک چهره شاخص اصالحطلب ایفا کند اما
به هر صورت از این پیشنهاد استقبال خواهد شد.

اگر آقای ناطق نوری هم دنبال چنین امری باشد اتفاق خوبی
است .البته تا به امروز هم صحبتی در این خصوص نشده است».
کنعانی مقدم نیز به عنوان یک چهره اصولگرا درباره این مسئله
بیان کرد« :مسلما ناطق نوری قابلیت این را دارد که داور خوبی
برای گفتوگوی ملی باشد چون هر دو جناح نظرهای وی را قبول
میکنند.
من هم در دیداری که با آقای ناطق نوری داشتم ،از وی دعوت
کردم تا در این موضوع ورود پیدا کنند ».وی در ادامه افزود« :به نظر
می رسد که وی این ظرفیت را دارد که بخشی از این گفتوگوی
ملی را برعهده بگیرد .سابقه وی هم نشان میدهد که خلق و خوی
ناطق نوری به گونهای است که احزاب سیاسی به نصایح وی توجه
دارند ».کنعانی مقدم با بیان اینکه نمیتوان ناطق نوری را متعلق
به یک جناح خاص دانست ،اظهار کرد« :این چهره سیاسی زمان
در روحانیت مبارز بود و در زمره بنیانگذاران اصلی آن قرار داشت
اما این فرد کسی است که یک ویژگی ممتازی نسب به سایرین
الحطلب یا اصولگرا بودن حقطلب
دارد و این است که به جای اص 
است .اگر حرف حقی از جناح مخالف هم مطرح شود میپذیرد اما
بسیاری از فعاالن سیاسی صرفا به دنبال منافع جناحی هستند ».این
فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد« :قطعا آقای ناطق نوری حلقه
وصلی میان جریانهای سیاسی است و همین نقش را تا به امروز
بازی کردند قطعا اگر وی ورود پیدا کند ،اختالف میان احزاب نیز
رفع خواهد شد چراکه وی یک چهره فراجناحی است».

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از دولت در
صیانت از ارزش پول ملی گفت :ایجاد ثبات در بازار ارز از مولفه های مهم
اقتصاد کشور است و بر همین اساس قوه قضائیه نسبت به سیاست های اخیر
دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز حمایت کامل خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی ،پیشاپیش حلول ماه
معظم شعبان و موالید مقدسه این ماه را تبریک گفت و تصریح کرد :از خداوند می خواهیم
که در این ماه گرامی که ماه پیامبر است ،به یمن اعیاد مبارکه این ماه ،الطاف بی پایان خود
را شامل حال همه ما بگرداند .رئیس قوه قضائیه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) در
خصوص شأن ماه شعبان افزود :ایشان می فرمایند «شعبان شهری رحم اهلل من اعاننی علی
شهری» .این روایت کوتاه هم دعوتی است برای اعانت پیامبر و تشویق به انجام امور خیر و
الهی که موجب تقرب به ساحت حق تعالی می شود و هم دعایی است از ناحیه پیامبر اعظم
اسالم نسبت به هر کسی که ایشان را از طریق اعمال خیر اعانت کند.
نیروهای مسلح در کمال عزت و استقالل
و در کنار مردم راه خود را طی میکنند
آملی الریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به در پیش بودن  29فروردین روز ارتش
و سوم شعبان روز بزرگداشت مقام پاسدار ،این دو روز را به نیروهای مسلح و مردم
ایران تبریک گفت و تصریح کرد :امروز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی اعم از سپاه
و ارتش موجب افتخار ملت بزرگ ایران هستند و از مرزهای اقتدار داخلی و خارجی
کشور حراست می کنند .وحدت نیروهای مسلح و افتخاراتی که در طول سالهای پس

از پیروزی انقالب به دست آورده اند در منطقه و جهان مثال زدنی است .زمانی در این
کشور نیروهای مسلح تحت سیطره مستشاران آمریکایی بودند اما امروز به برکت انقالب
و رهنمودهای داهیانه امام راحل(قدس اهلل نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) ،نیروهای مسلح در کمال عزت و استقالل راه خود را در کنار مردم طی می کنند
و دوست و دشمن به این موضوع اذعان دارند .رئیس قوه قضائیه ،یکی از علل هجمه
های روزافزون کشورهای سلطه و اذناب منطقه ای آنها به کشورمان را اقتدار نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی دانست و اظهار کرد :این اقتدار ،آنها را به هراس افکنده و
موجب شده که مدام در جهت ایران هراسی گام بردارند اما به خوبی می دانند که
جمهوری اسالمی در مقام دفاع از خود به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
شاخصه نیروهای مسلح ایران ،ایمان و تعهد است
آملی الریجانی افزود :شاخصه مهم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ،ایمان ،تعهد و
پایبندی به ارزشهای الهی است .در کجا می توان نیروی مسلحی پیدا کرد که شهادت
را برای خود افتخار بداند و زمانی که استغاثه مظلومی را می شنود در دفاع از او سر
از پا نشناسد .نیروهای مسلح ما به دعوت برادران عراقی و سوری خود به کمک آنها
شتافتند و با جان فشانی و ایثار ،بساط تروریست ها را از عراق و بخش عمده ای از
سوریه برچیدند .چنین افتخارآفرینی هایی بدون شهادت طلبی و ایثار ممکن نیست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ادعاهای آمریکا در زمینه مقابله با داعش نیز گفت :امروز
آمریکایی های فریبکار و حیله گر که خود ،داعش را ایجاد ،تسلیح و تشویق کرده اند
ادعای مقابله با آن را دارند.
دروغ و فریبی بزرگ تر از این در روزگار معاصر ما وجود ندارد .ترامپ در کارزار
رقابت های انتخاباتی به صراحت اذعان کرد که دولت آمریکا داعش را به وجود آورده
و با مسلح ساختن آن ،این گروه تروریستی را به منطقه ما گسیل داشته است .آملی
الریجانی در ادامه ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی را بزرگ ترین افتخار ملل مسلمان
در عصر حاضر دانست و گفت :امیدواریم حق تعالی بیش از پیش بر کمال ،سالمت،
ایثار و پایبندی نیروهای مسلح به ارزش ها بیافزاید و ما بتوانیم قدردان ایثارگری ها و
جانبازی های این عزیزان و خانواده های بزرگوارشان باشیم .آمریکا و متحدانش در حمله
به سوریه ،تمام موازین بین الملل را به سخره گرفتند رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان
خود با اشاره به حمله اخیر آمریکا ،انگلیس و فرانسه به مناطقی از سوریه ،خاطر نشان
کرد :در روزهای اخیر شاهد هجمه جنایتکارانه محور شرارت و جنایت در منطقه علیه
سوریه بودیم .آمریکا با همدستی انگلیس و فرانسه بر خالف تمام موازین بین المللی،
اخالقی و انسانی بیش از  100موشک به سوریه شلیک کرد .چنین اقدامی را نه سازمان
ملل تجویز کرده بود و نه موازین حقوق بین الملل چنین اجازه ای را می داد اما آمریکا

و متحدانش موازین بین المللی را به سخره گرفتند و با طرح دروغ تکراری استفاده از
سالح های شیمیایی به این منطقه حمله کردند.
آملی الریجانی با ابراز تاسف شدید از اقدام برخی حاکمان خودفروخته جهان اسالم
که در شب مبعث پیامبر ،حمله جنایتکارانه به سوریه را مورد حمایت قرار دادند ،اظهار
کرد :خوشبختانه این اقدامات موجب بصیرت افزایی و نزدیکی هرچه بیشتر ملت های
مسلمان می شود و آنها به خوبی متوجه می شوند که امثال آمریکا و متحدانش به هیچ
عنوان قابل اعتماد نیستند.
آمریکا با رفتار خود در قبال برجام و سوریه
چگونه توقع مذاکره موشکی با ایران دارد؟
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی زیاده خواهی های آمریکا مبنی بر مذاکره با
ایران در خصوص توانمندی موشکی نیز گفت :در چنین فضایی بحث مذاکرات در
حوزه موشکی را مطرح می کنند .باید از آنها پرسید که چگونه گمان میبرید ملتهای
مسلمان و کشورها به شما اعتماد کنند .با رفتاری که در قبال برجام داشتید و اخیرا ً نیز
این حمالت جنایتکارانه ،آیا توقع مذاکره با جمهوری اسالمی دارید؟
آملی الریجانی گفت :آمریکا و متحدان بین المللی و منطقه ای آن به محض آنکه می
بینند تروریست ها در معرض زوال قرار دارند و ارتش سوریه پیشروی هایی در مبارزه با
تروریست ها داشته است فورا ً با اتخاذ سیاست هایی خبیثانه ،نیروهای مسلح سوریه را
تحت فشار قرار می دهند و همین مسئله به خوبی مشخص می کند که چه کسانی در
پس پرده فعالیت های تروریست ها در منطقه قرار دارند.
قوه قضائیه از هر اقدامی در جهت صیانت از ارزش پول ملی حمایت می کند
آملی الریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به التهابات اخیر در بازار ارز و
تدابیر دولت برای مدیریت بازار اظهار کرد :بحمداهلل با تدبیر دولت محترم ،تالطم های
موجود در بازار ارز تا حدی حل شده است گرچه توقع داشتیم که دولت محترم و بانک
مرکزی زودتر وارد عمل شوند اما به هرحال قوه قضائیه از هر اقدامی در جهت صیانت
از ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار ارز که الزمه کار اقتصادی است حمایت همه
جانبه می کند .رئیس قوه قضائیه با تاکید بر پشتیبانی از تعادل در بازار ارز و مجموعه
اقدامات برای بستر سازی این امر ،تصریح کرد :نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی
نیز برای اجرای سیاست های دولت در ساماندهی و مدیریت بازار ارز همکاری کامل را
خواهند داشت و امیدواریم که دولت نیز برخی کاستی های موجود را اصالح کند تا تجار
و بازرگانان نیز نگران فعالیت های خود نباشند .آملی الریجانی افزود :در بحث مبارزه با
قاچاق کاال نیز امیدواریم که همه دستگاه ها با انجام وظایف قانونی خود تالش کنند که
اقتصاد ملی از این ناحیه آسیب نبیند.

موالوردی:

عزم رئیس جمهور برای تحقق حقوق شهروندی جدی است
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی
با بیان اینکه عزم رئیس جمهور برای تحقق حقوق
شهروندی جدی است ،گفت :با وزرای دولت صحبت
کردیم تا چالشهایشان را در تحقق منشور حقوق
شهروندی اعالم کنند.
به گزارش ایسنا ،شهیندخت موالوردی در اولین نشست هم
اندیشی دستیاران دستگاهها و استانها با اشاره به شعار سال
 ۱۳۹۷مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی ،اظهار کرد :حمایت از
کاالی ایرانی به حق و به درستی در ادامه شعارهای اقتصادی
سال های پیشین مطرح شده است .با توجه به مولفه هایی که در
پیام نوروزی مقام معظم رهبری داشتیم ،امیدوار هستیم بتوانیم
ما هم از بعد حقوق شهروندی این موضوع را در دستور کار خود
قرار دهیم .وی در ادامه از بازرسین صیانت از حقوق گردشگران
تشکر کرد و گفت :امیدواریم بیش از پیش این حساسیت را همه
ما برای تحقق اهداف مهم و اساسی منشور حقوق شهروندی
داشته باشیم .موالوردی با بیان اینکه «با ابالغ منشور حقوق
شهروندی گام اول در راستای تحقق حقوق شهروندی برداشته
شد» ،گفت :یک دولت اراده خود را برای تحقق این منشور نشان
داده است .در کنار این اراده گفتمان سازی باید صورت بگیرد و

در کنار گفتمان سازی ،باید گام های عملی تری برداریم تا فقط
در مرحله آگاه سازی باقی نمانیم .وی با تاکید بر این نکته که
تمامی مفاد منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی و
اسناد باال دستی است ،گفت :یکی از برنامه های دولت دوازدهم
اجرای منشور حقوق شهروندی است لذا یکی از ابتکارات رئیس
جمهور در ابتدای دولت دوازدهم این بود اولویت هایی که برای هر
دستگاه در نظر گرفتهشده است به عنوان یک تکلیف اجرا شود و
گزارشش ارائه شود .موالوردی همچنین خاطرنشان کرد که ساز
و کارهای نظارت بر حسن انجام منشور حقوق شهروندی نیز در
دستور کار است .وی در ادامه گفت :ما پیگیر عملیاتی شدن این
منشور خواهیم بود .ضمانت اجرایی منشور در خودش مندرج است.
باز تاکید می کنم اکثر این حقوق در بند سوم قانون اساسی به عنوان
حقوق ملت در نظر گرفته شده است .برخی مفاد مثل دسترسی
آزاد به فضای مجازی در زمان تصویب قوانین اساسی وجود نداشته؛
آنها هم در منشور حقوق شهروندی ذکر شده است .موالوردی در
بخش دیگری از این نشست گفت :مسئولیت ویژه دستیار رئیس
جمهور در حقوق شهروندی ،ارائه و اجرای منشور حقوق شهروندی
است .در این راه اولین قدم ،داشتن یک برنامه است که به صورت
ی اظهار کرد :امیدواریم سر وقت ،دومین
ملی منشور اجرا شود .و 

گزارش ملی اقدام ،امسال ارائه شود .مبتنی بر همین گزارش ملی
اقدام ،موضوع روزآمد کردن منشور را هم در میان داریم .همین
االن موارد مختلفی را دریافت کردیم تا در رفع خالءها و تکمیل
منشور اقدام کنیم .موالوردی با اشاره به این موضوع که حقوق
شهروندی از دولت یازدهم شکل گرفت و گسترش یافت ،گفت:
من یک تشکر به خانوم دکتر امینزاده بدهکارم؛ ما بعضا برنامههای
پیشینی که ایشان دنبال می کردند را ادامه دادیم .وی ادامه داد:
در دولت یازدهم تا  ۱۰اسفند  ۹۵زمان تعیین شد تا در ادامه
گفتوگوها با دستگاههای مربوط ،حسب نیاز جامعه و با توجه به
ظرفیت های موجود ،چالش های مرتبط شناسایی شود و برنامه
جامع ،به همگان ابالغ شود .چند ماه بعد این برنامه تدوین می شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در همین راستا
گفت :با تشکیل دولت دوازدهم ،ما در دو بخش نهاد سازی و نهادینه
سازی حقوق شهروندی ،فعالیتهای خود را آغاز کردیم و حتما
از تجربههای سازمان اداری استخدامی برای پایش عملکردهای
شاخص های حقوق شهروندی استفاده می کنیم .وی سپس
اظهار کرد :تدوین آیین ها و روشهای غیر قضایی منشور حقوق
شهروندی هم پروژه دیگری است که آغاز کردیم .به این شکل که
تنها گزینه پیش روی مردم مراجعه به سیستم قضایی نباشد .وی

همچنین گفت :به دنبال تاسیس کمیسیون حقوق شهروندی بوده
ایم و تا جایی که من مطلع هستم نظر سنجی ها برای این موضع
انجام شده است .موالوردی در ادامه خاطرنشان کرد :الیحه تعارض
منافع و شفافیت اقتصادی هم جز لوایحی است که برای تحققش از
ظرفیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و حقوق شهروندی استفاده
خواهیم کرد .وی با اشاره به ضرورت آموزش در مدارس ،دانشگاهها
و صدا و سیما گفت :پیگیر وظایف این دستگاهها برای اجرای منشور
حقوق شهروندی هستیم .از سوی دیگر یکی از ظرفیتهایی که
داریم در راستای تعامل با سایر قوا است که از این طریق به صورت
جدی برای تحقق حقوق شهروندی حرکت کنیم .موالوردی سپس
تصریح کرد :با وزرا صحبت کردهایم که چالشها و اولویت های خود
را اعالم کنند .به تعداد انگشت شماری این گزارش ها دریافت نشده،
اما بیشتر گزارشها را دریافت کرده و از آن ها استفاده میکنیم.
البته باید گفت یکی از مشکالتی که داریم در یک دست نبودن
گزارشها است .وی در پایان با بیان اینکه «عزم رئیس جمهور برای
تحقق حقوق شهروندی جدی است» ،گفت :حضور چند ساعته
رئیس جمهور در اولین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی
و ابتکارشان در اداره جلسه باعث شد تا این منشور به طور جدیتری
در دستگاهها بررسی شود.

