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سردار شریف :مقابله با تهاجم رسانهای ماموریت قرارگاه جنگ نرم سپاه است
سخنگوی سپاه گفت :مقابله با تهاجم رسانهای ماموریت قرارگاه جنگ نرم سپاه است وتسلط سردار آبرومند بر موضوعات جنگ نرم منجر به تصمیم سرلشکر جعفری در انتصاب وی به عنوان
جانشین خود در قرارگاه جنگ نرم شده است.سردارسرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفتوگویی با اشاره به انتصاب سردار جمالالدین آبرومند
به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه جنگ نرم سپاه ،گفت :با توجه به شرایط تهاجم روانی و جنگ رسانهای ترکیبی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران از مدتها قبل
قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه جنگ نرم در سپاه شکل گرفته است .سخنگوی سپاه در ادامه تأکید کرد :سردار آبرومند از فرماندهان مسلط به ماموریتهای قرارگاه جنگ نرم سپاه است که برغم
اهمیت جایگاه و نقش معاونت هماهنگکننده در سپاه ،سرلشکر جعفری وی را به عنوان جانشین خود در قرارگاه جنگ نرم منصوب کرد.ش1

«ابتکار» از چرایی مقاومت یا مذاکره با آمریکا گزارش میدهد

خبر

مذاکره یا عقبنشینی؛ مسئله این است!

دستور دادستان کل کشور به رئیس بانک مرکزی:

ظرف  48ساعت باید لیست کامل گیرندگان
ارز دولتی تحویل داده شود
دادستان کل کشور گفت :در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بود به رئیس
بانک مرکزی گفتم ظرف  48ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید .به
دادستان تهران نیز سپردیم این لیستها را به درستی مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش ایسنا ،محمدجعفر منتظری گفت :عدهای آمدند ارز دولتی با مبلغ 4200
تومان اخذ کردند نصف آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود .دیروز عصر جلسه شورای
پول و اعتبار بود به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف  48ساعت باید لیست را کامل تحویل
دهید .به دادستان تهران نیز سپردیم این لیستها را به درستی مورد بررسی قرار دهد.
 14هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت  4200تومان خریداری کردند و بعد چپه
کردند ،باید تنبیه شوند.
وی در خصوص پرونده ثامن الحجج ،عنوان کرد :این پرونده  ۱۲۰جلد است .قاضی باید
آن را بخواند و بررسی کند .ما در پروندههای مالی بانکها و جرایم اقتصادی با جدیت ورود
پیدا کردیم اما در فرایند رسیدگی با موانعی مواجه میشدیم .باید طبق موازین شرعی
و قانونی برخورد کنیم .قانون بازداشت را محدود کرده است .مگر ما تابع اسالم و قرآن
نیستیم؟ در مقام دادگاه و محکمه اگر بخواهیم حکم عادالنه صادر کنیم زمان میبرد.
دادستان کل کشور در خصوص ماجرای دو تن سکه نیز اظهار کرد :در بحث دو تن سکه
نیز باید بگویم زمانی که رئیس ناجا این مسئله را مطرح کرد و وقتی از تلویزیون شنیدم
تعجب کردم .حساب کردیم این دو تن چه تعداد و قیمت میشود؟ فردا پیگیری کردیم
که این دو تن را که ضبط کردید کجاست؟ شما به عنوان نیروی انتظامی ضابط ما هستید.
گفتند هنوز نگرفتیم .پس آنچه اعالم کردید چیست؟ گفتند ما اسناد و مدارک را دیدیم
این فرد از سه سال قبل که سکه خرید و فروش کرده دو تن میشود .ما گفتیم این چه
خبری است که دادید و گفتند تصحیح میکنیم .شب دوباره این خبر اعالم شد .این یک
فرد دالل است که در بازار سکه خرید و فروش میکرد .چند روز گذشته دوباره خبر دادند
که فرمانده ناجا تهران گفته که این فرد محکوم به اعدام شده است .دوباره زنگ زدیم که
کجا محکوم به اعدام شده ،حکم او اعدام ندارد .گفت ببخشید اشتباه شده است .من علیه
این فرد که دوبار تخلف کرده به دادسرای نظامی شکایت خواهم کرد.
منتظری خاطرنشان کرد :برخورد خشن با بدحجابی جواب نخواهد داد .نیروی انتظامی
در تهران ،با زنان بدحجابی که پشت فرمان مینشینند ،کاری نداشتند و شماره ماشین را
برداشته و از طریق تلفن به او پیامک میزدند و تذکر میدادند .این کار اثر خوبی داشت.
بار دوم و سوم ماشین را توقیف میکردند .راهها باید مسالمتآمیز ،آرام و پاسخگو باشد.

سرمقاله
تیغ دو لبه مذاکره
ادامه از صفحه یک
در این نگاه ،اصل انجام مذاکره ،خود به تنهایی واجد معانی و پیامهای دیپلماتیک
بوده و پذیرش یا عدم پذیرش مذاکره بین دو کشور ،خود معنادار است.
موضوع مذاکره بین ایران و آمریکا در تمام  40سال اخیر موضوعی بوده است که
گاه و بیگاه از پستو به در میآید و دوباره به پستو میخزد تا دوباره در رویدادی رخ
بنماید .چه موضعگیری دو آتشههای انقالبی در برابر موضع دولت بازرگان درباره
رابطه با آمریکا باشد ،چه چالش گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران ،چه ماجرای
مک فارلین باشد ،چه انتظار برقراری تماس بین دو کشور در دوران اصالحات ،چه
واسطهگری عمان باشد و چه مذاکرات هستهای ایران و  5+1که در نهایت به اولین
مذاکرات دو جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا هم انجامید ،همواره هر تماسی بین
دو کشور که رسانهای شده ،تحلیلهای خاص خود را به همراه داشته است .حال در
شرایطی که دونالد ترامپ ،رئیس دولت ایاالت متحده آمریکا ،به صورت یک جانبه از
برجام خارج شده و ایران در کنار  5کشور باقیمانده از  5+1در حال تالش برای حفظ
برجام هستند ،موضوع مذاکره بین ایران و آمریکا بار دیگر داغ شده است .جمعی از
سیاسیون ایرانی درخواست مذاکره با آمریکا را میدهند و برخی آنها را شماتت
میکنند ،ترامپ ،ایرانیها را ناچار به مذاکره در آینده نزدیک میداند و رئیس دفتر
رئیسجمهوری اسالمی ایران از تماس  8باره ترامپ برای گفتوگو با حسن روحانی
در سفر اخیر وی به نیویورک برای حضور در اجالس سران سازمان ملل متحد خبر
میدهد .در این میان برخی هم هستند که اصل گفتوگو و مذاکره را مفید و درست
میدانند ،اما چون طرف مقابل را چهرهای همچون دونالد ترامپ نمایندگی میکند ،آن
را در شرایط فعلی اقدامی درست و بجا ارزیابی نمیکنند.
به نظر میرسد که در شرایط فعلی موضوع «مذاکره درباره  »...مطرح نیست .اگر
زمانی عنوان میشد که مذاکرات صرفا در چارچوب موضوع هستهای خواهد بود و
مسائلی مثل موشکهای ایرانی و حقوق بشر از شمول آن خارجند ،حاال اصل مذاکره
کردن زیر سوال قرار گرفته است .اصل ماجرا بیش از این که به اختالف نگاه میان
تفکرهای سیاسی داخل ایران بازگردد ،به رفتارهای دونالد ترامپ مربوط میشود.
ترامپ در مدت زمان سپری شده از حضورش در کاخ سفید ،رفتارهایی ناگهانی و غیر
قابل پیشبینی از خود بروز داده است .واضح است که ترامپ از این غیرقابل پیشبینی
بودن به عنوان یک حربه و سالح در برخورد با دیگر کشورها بهره میبرد .سیاست
ترامپ بر «اول آمریکا» و «اول من» استوار است .شاید به همین دلیل حتی متحدان
قدیم و دوستان سنتی آمریکا نیز امروز حتی اگر کنار ترامپ قرار میگیرند ،مصافحه
میکنند و لبخند میزنند ،اما در کالم و گاه عمل خود را دورتر از گذشته نسبت
به آمریکا قرار میدهند .اگر زمانی از تحریم کاالی آمریکایی در کانادا سخن گفته
میشد و یا رئیسجمهوری فرانسه سخنی تند علیه رفتار خودخواهانه آمریکا طرح
میکرد ،عجیب مینمود ،اما امروز این اتفاق افتاده است .در سوی دیگر ترامپ مشغول
آشتی و دوستی با دشمنان سنتی آمریکاست .با رهبر کره شمالی دیدار میکند و در
دیدار با والدیمیر پوتین روس ،چنان در ستایش از روسیه افراط میکند که به تحقیر
آمریکا برابر ابرقدرت سنتی رقیب تعبیر شده و مورد انتقاد سیاسیون آمریکایی و از
جمله هم حزبیهایش در حزب جمهوریخواه قرار میگیرد .خروج از قراردادهای
بینالمللی جلوه دیگری از رفتار ترامپ است که طرف مقابل را از هرگونه امیدواری
به حصول نتیجه از مذاکره با آمریکای ترامپ ناامید میکند .سخنان اخیر ترامپ هم
نشان میدهد که وی از اصل نشستن ایران پای میز مذاکره ،پیش از آن که به دنبال
نتیجه مذاکره باشد ،به دنبال القای این معنی است که ایران با فشار آمریکا «مجبور» به
مذاکره شده است .در شرایطی که مقابله با آمریکا به عنوان یک محور عقیدتی انقالبی
در جمهوری اسالمی مطرح است ،طبیعتا این ادبیات دورترین شرایط ممکن را برای
حصول مذاکره الاقل به صورت آشکار و در سطوح عالی را ایجاد میکند.
برخی معتقدند که در شرایط دشوار امروز ایران شاید بهترین راه مذاکره باشد.
آنها کره شمالی را مثال میزنند و شرایط تهران در مذاکره با واشنگتن را پایینتر از
پیونگیانگ نمیدانند .با این حال این نکته کمتر در نظر گرفته میشود که اصل آغاز
مذاکره میان ایران و آمریکا همچون مذاکره کرهشمالی و آمریکا در درجه اول به نفع
شخص ترامپ است .شاید با روحیه کاسبکارانه ترامپ ،این مذاکره نتایجی هم داشته
باشد و به تعبیری با ترامپ کاسب بتوان بهتر از اوبامای سیاستمدار کنار آمد .با این
حال در این شرایط اصل مذاکره خود همان معنای دیپلماتیک فراتر از معنای لغویاش
را دارد؛ ایران قرار نیست جلوی این رفتار ترامپ کوتاه بیاید .با این حال باید این هشدار
را داد که در آینده ،انتشار هرگونه خبری از دیدارهای پنهانی یا واسطهگری کشورهایی
مثل عمان و روسیه یا بازی روسها بر سر ایران با آمریکا نیز میتواند این وجهه ایران
را به همان اندازه نشستن پای میز مذاکره رسمی با آمریکا تحت تاثیر قرار دهد .در
نتیجه سیاستگذاران دیپلماسی ایران باید بدانند که در نهایت اولویتشان در این عرصه
چیست و بر این اساس رفتار کنند.
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مسئله مذاکره با آمریکا در سپهر سیاست ایران هنوز با
چالشهایی جدی روبهرو است .این موضوع در ادبیات
رسمی اصحاب سیاست در ایران جزو خط قرمزها
محسوب میشود .ماجرایی که بار دیگر بحثهایی
اساسی را پیرامون ضرورتها یا چرایی عدم انجام آن به
راه انداخته است .برخی جریانهای سیاسی داخل کشور
از برابرنهاد مقاومت در برابر مذاکره استفاده میکنند.
تحلیلگران حوزه روابط بینالملل دیدگاهی دوگانه
درخصوص این موضوع دارند .پرسش اساسی از منظر این
تحلیلگران این است که آیا مذاکره معنای عقبنشینی
دارد یا پیشروی استراتژیک؟ آیا در زمانی که ایران قبلتر
از اینها و در ماجرای مک فارلین ،تهیه مقدمات مذاکره
با آمریکا از طریق سفیر ایران در آلمان را تدارک دید یا
نشست عمان در دوران محمود احمدینژاد و ماجرای
برجام قدم پیش نهاده تا با این کشور مذاکره کند چرا
اکنون نتواند از پس این قصه برآید؟ چندی پیش بیانیه
موسوم به بیش از صدتن از فعاالن سیاسی اصالحطلب
درباره ضرورت مذاکره با آمریکا در رسانهها منتشر شد؛
بیانیهای که توسط جناحین ایران مورد انتقاد قرار گرفت
و تعدادی از اصالحطلبان هم از آن اعالم برائت کردند؛
دلیلشان این بود که ترامپ مرد تضمین تعهدات نیست
و نمیتوان با او و در شرایط فعلی وارد مذاکره شد .ایران
سخت در تالش است تا اروپا ،چین و روسیه را آلترناتیو
آمریکا قرار دهد اما به میان آمدن بحثهایی نظیر نفت
در برابر کاال و همچنین آشفته حالی بازار ایران آنهم ماهها
پیش از اجرایی شدن تحریمهای آمریکا علیه ایران بار
دیگر چیستی و چرایی مذاکره و ضرورتهای آن را به
دغدغه کارشناسان این حوزه بدل کرده است.
ترامپ و ایران بر مبنای امر سیاسی پذیرفته شده
مذاکره می کنند
مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با
«ابتکار» درباره فلسفه مذاکراتمیگوید« :روسای جمهوری و
صدراعظم کشورهای مختلف حتی در زمان جنگ و درگیری
نظامی راههای دیپلماسی و مذاکره را برای دشمن خود باز
میگذارند تا بتوانند با ایجاد یک مسیر معین دیپلماتیک و
گفتوگو با هزینههای کمتری اهداف و منافع ملی خود را به
سامان برسانند .سازماندهی مذاکرات در دستگاه سیاست خارجی
تحت عنوان دیپلماسی از وظایف وزارتخانههای امورخارجه در
کشورهای گوناگون محسوب میشود که به پیروی از آن رهبران
کشورها اصول حاکم بر سیاست خارجی خود را تنظیم و آنها را در
جهت اجرا در دستگاه دیپلماسی برای مذاکره با کشورهای هدف
تعریف کرده و براساس گزارههای معنادار تعریفپذیر در دستگاه
سیاست خارجی دنبال میکنند .نفس آنچه که یک کشور وارد
مذاکره با کشور دیگر شود دلیل بر مودت و دوستی یا نگرانی و
ترس یا گریز از منازعه و درگیری محسوب نمیشود بلکه ایجاد
یک شرایط مناسب برای گفتوگو است تا بتواند به اهداف مورد
نظر دست پیدا کند .لذا چه ترامپ و چه ایران در وضعیت و
بافتهای موقعیتی گوناگونی که خواهان مذاکره با رقبا و حتی

دشمنان خود میشوند برمبنای یک امر سیاسی پذیرفته شده
است که باید آن را در راستای اهداف و منافع ملی دانست .برای
همین است که مردم در کشورهای گوناگون از رهبران خود توقع
دارند تا با هزینههای کم منافع باالیی را در راستای اهداف ملی آن
کشور به دست آورند .اینکه ترامپ خواهان مذاکره با ایران شود یا
جملهای که ترامپ پیش از آن اعالم میکند« :به زودی ایران با ما
برای مذاکره تماس خواهد گرفت» یک گزاره ژورنالیستی و خارج
از پذیرش سیاسی در گستره پر پهنای ادبیات سیاسی است».
باید از قدرت نرم یا سخت درست استفاده کرد
در این شرایط بحرانی که تمامی هم ندارد و مدام بازتولید
میشود و معیشت روزمره مردم را هدف میگیرد به نظر میرسد
ایران یا ناگزیر به مذاکره خواهد بود یا باید خود را برای دوران
ت آماده مقاومت کند« :ایران تا پایان جنگ دیپلماسیاش
سخ 
مبتنی بر نحوه مدیریت یا پایان جنگ بود فلذا دیپلماسی و جنگ
دو نیم رخ از رخ ژانوس سیاست محسوب میشوند که در ادبیات
سیاسی به عنوان یک استعاره برای بیان این موضوعات در دو
نقطه متضاد مطرح شده و وظیفه سیاستمداران این است که
با شم سیاسی ،اطالعات و علم سیاسی که اندوختهاند و تجاربی
که در انبان خود ذخیره کردهاند زمینهای را برای تصمیمگیری
درست و بهجا ایجاد کنند که در موقعیت مقتضی بتواند زمینههای
یک کنش مطلوب را فراهم کند .اگر رهبران کشورها نتوانند در
موقعیتی مناسب مذاکره یا رودررویی را برگزینند در ادبیات
سیاسی میگویند دچار  STUPID POWERشدند یعنی
قدرت احمقانه یا سردرگم .باید در نظر بگیریم ،زمانی که باید
قدرت سخت را به کار برد استفاده از قدرت نرم دور از عقالنیت
سیاسی است و زمانی که باید قدرت نرم را به کار برد ،قدرت
سخت بیخردی سیاسی محسوب میشود».
مخالفان و دلواپسان هرگونه مذاکره را عقبنشینی یا باج دادن
به کدخدا میخوانند و با توجه به نفوذشان در ارکان حکومت به
تنهایی مانع مذاکرات میشوند .مطهرنیا درپاسخ به آنها معتقد
است که« :مذاکره به عنوان یک تاکتیک سیاسی در اختیار
استراتژیهای مختلف قرار میگیرد و خود استراتژیها نیز برگرفته

از خطمشیها و رویههای اجرایی کالن در کشورهاست که باید
متکی بر دکترین یا پارادایم باشد .لذا تاکتیکها نیستند که مسیر
سازش یا مقابله را تعیین میکنند این پارادایمهای کالن است که
محورهای گوناگون سازش و مقاومت را مشخص میسازند .چه
در مقاومت چه در تعامل مذاکره اصلی اساسی به شمار میرود.
پس نفس مذاکره مطلوب است اما باید شرایط مختص به آن
وجود داشته باشد .در عالم سیاست و دیپلماسی باند پرپهنایی از
رفتارها قرار دارد که به هیچوجه پایانی برای آن متصور نیست .در
عالم سیاست زنگ تفریح و بازنشستگی وجود ندارد .کسانی که در
دنیای سیاست قرار دارند روی امواج بسیار سهمگینی موجسواری
میکنند که باید توانایی این را داشته باشند و بدانند که هیچگاه
نمیتوان برروی این امواج به راحتی شاهد پایانپذیری موجها
برای رسیدن به یک آرامش و سایه را احساس کرد».
در سیاست منافع دائمی نداریم
این استاد دانشگاه میافزاید« :دنیای سیاست دنیای
پیچیدگیهای ساده و سادگیهای بسیار پیچیدهای است که در
ستون فقرات آن مفهوم قدرت قرار دارد و این مفهوم ایجادکننده
حرکت است و حرکت با ثبات همنشینی ندارد .بر همین مبنا
باید بدانید که رقیب شما هماره در اشلهای گوناگون خود را
بازتعریف میکند چراکه نه دوست دائمی دارد و نه دشمن دائم.
در وضعیت پرشتاب کنونی برخالف آنچه که نیکسون و چرچیل
میگفتند ،ما دوست و دشمن دائمی نداریم بلکه منافع دائمی
داریم من میگویم که حتی منافع دائمی هم نداریم .کسانی که
مدعی سیاستند و از طرف مردم خود نماینده قدرت ملی هستند
باید در همه این کوششها و تالشها منافع ملی کشور خود را در
نظر گرفته و آماده باشند که با امواج جدید برخورد جدید انتخاب
کرده و در آن راستا عمل کنند».
ترامپ با زیر پا گذاشتن برجام نشان داده که فرد مورد
اعتمادی نیست ،مواضع روسای جمهوری و وزرای خارجه 4+1
نشان میدهد که ایران در جامعه جهانی جایگاه بهتری از آمریکا
و حامیانش به دست آورده اما کیست که نداند آمریکا آنقدر
اهرم فشار دارد تا نگذارد آبی خوش از گلوی ایران پایین برود.

با این وجود یکی از مقدمات یک مذاکره مطلوب اعتماد طرفین
به نتیجه مذاکرات است؛ چیزی که در طرف آمریکایی دیده
نمیشود .مطهرنیا در این مورد میگوید« :تضمین را پیشتر از
این باید در رفتار و کنشهای درونی و خودی بازبینی کنیم.
باید قدرت و توان خود را افزایش دهیم .در دنیای کنونی هر
کدام از دیپلماتها به دنبال منافع ملی کشور خود هستند
من سالها پیش گفتم که ایران یا باید یک نه بزرگ در برابر
آمریکا و حامیانش بگوید و این نه بزرگ را به طور آشکار و
صریح بیان کرده و در برابر تمام گزینههای احتمالی عملکرد
ایاالت متحده آمریکا بایستد یا اینکه یک بله بزرگ بگوید و
پشت میز مذاکره هم ه مسائل موجود خود را با آمریکا و جامعه
جهانی و حامیانش حل کند؛ چه اروپا و چه روسیه و چین
هر کدام به دنبال منافع ملی خود هستند و در این مسیر آنها
نیز خواهان امتیازاتی خواهند بود و پشت میز مذاکره با هر
کشور دیگری جز آمریکا بنشینیم همین وضعیت و بافت غالب
خواهد بود .دیپلماتهای ما هستند که اطالعات دقیقی از وضع
موجود یا نیروهای پیشران در کشور دارند؛ اگر میتوانند یک نه
بزرگ بگویند زودتر باید این کار را انجام بدهند تا مردم در یک
وضعیت نگرانکننده و یک جنگ فرسایشی اقتصادی و فرهنگی
قرار نگیرند ،اگر نمیتوانند ،وارد گفتوگو شوند و در میز مذاکره
در ازای آنچه دارند امتیاز بگیرند».
در دوران جنگ فاصله بین مردم و حکومت کمتر بود
برخی مسئوالن حکومت ایران میگویند مردم ما در برابر 8
سال جنگ مقاومت کردند پس ما را از تحریمها نترسانید؛ اما به
نظر میآید مردم از جهات مختلف با زمان جنگ تفاوت دارند.
به هیچ وجه نمیتوان انتظارات مردم آرمانخواه دهه شصت را با
متولدین هفتاد و هشتاد مقایسه کرد؛ امری که پیشتر از اینها
جامعهشناسان در قالب شکاف نسلی هشدار داده بودند.
مطهرنیا اما مردم را مقاوم میپندارد« :مردم مقاوم هستند و
دوست دارند تا دولتمردان نیز مانند آنها فکر و زندگی کنند .در
دهه شصت شکاف بین مردم و دولت و حکومت بسیار کمتر
بود ،مردم هزینههای گزافی را متحمل شدند تا کشور براساس
منافع ملی افول نکند .آنچه که برای مردم اکنون مطرح شده
این است که این مقاومت و ایستادگی موجب فربه شدن ملت
و تصمیمسازی و تصمیمگیریهای سیاسی و اهداف ناشی
از آرمانهای ترقیخواه انقالب اسالمی خواهد شد یا بار دیگر
شاهد آن خواهند بود که آنها مقاومت میکنند ولی در درون
با بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرنگی و ارزشی
مواجهیم .به گونهای که فساد و ارتشا و شکاف میان نسلها
و طبقات که اکنون به صورت مبرهن و آشکار در جامعه
خودنمایی میکند ،تشدید میشود .بنابراین ،این دو باید در
کنار هم باشند تا مردم بتوانند اعتماد کنند؛ تا برای این اعتماد
و اعتباری که برای حکومتشان قائل میشوند سختیها را به
جان بخرند» .ایران کمتر از چهار ماه فرصت دارد تا پیش از
اجرایی شدن تحریمها مسیر خود را انتخاب کند .هر دو مسیر
تبعات مثبت یا منفی و حساسیت باالیی دارد؛ به گونهای که آن
را میتوان دومین توافق تاریخی بعد از انقالب نامید .مردم نیز
امیدوارند تا موانع مذاکره از سر راه برداشته و تکلیفشان با آینده
روشن شود .هر چند که به عقیده برخی از تحلیلگران ایران
قصد دارد تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو سال
دیگر صبر و مقاومت کند تا بعد از آن بهتر بتواند تصمیمش را
برای تعامل یا عدم تعامل با آمریکا مشخص کند هرچه هست
حکومت ایران باید به یک اجماع تاریخی برسد؛ اجماعی که
میتواند سرنوشت ایران را دگرگون کند.

حسینعلی امیری در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت:

معاون پارلمانی رئیسجمهوری گفت :رئیسجمهوری در جریان مطالبات
نمایندگان مجلس قرار دارد؛ بحث ترمیم کابینه در دولت مطرح نشد.
به گزارش ایسنا ،حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت
این هفته در ارتباط با موضوع ترمیم کابینه اظهار کرد :این موضوعی است که شخص
رئیسجمهوری باید در موردش حرف بزند امروز در این زمینه صحبتی نبود؛ این
رئیسجمهوری که باید اعالم کند ،میتواند با چه کسانی و با چه ویژگیهایی کار کند .آن
چیزی که مهم است هماهنگی و روح مسئولیتپذیری اعضای کابینه است.
وی تاکید کرد :من قبال عرض کردم رئیسجمهوری مسائل مربوط به مجلس را از طرق
مختلف مثل رسانهها میبینند و میشنوند .من هم در هیات دولت مسائلی را مطرح میکنم
و نظرات را انعکاس میدهم.
امیری گفت :ایشان در جریان آنچه که میگذرد ،در جریان مذاکرات و مطالبات نمایندگان
محترم است آنچه که مربوط به شخص آقای روحانی است را خودشان جمعبندی میکنند.
وی یادآور شد :من هیچ اطالعی از تصمیم ایشان در زمینه ترمیم کابینه ندارم.
امیری گفت :شورای محترم نگهبان اظهارنظری در مورد لوایح دولت که در مجلس
تصویب شده ،داشته است .اظهارنظر شورای نگهبان هم اعالم و ابالغ شده ،طبقهبندی آن
صورت گرفته و روشن است .این موضوع اختالفی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام
بخواهد وارد آن شود.
وزیر ارتباطات :گوشیهای موبایل زیر  300دالر ارز گروه دوم کاالیی تحویل میگیرند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای تثبیت قیمت
در بازار تلفن همراه ،اظهار کرد :بر اساس اعالم تصمیم نهایی از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مبنی بر تامین ارز گوشیهای تلفن همراه با قیمت زیر  ۳۰۰دالر از گروه دو ،مقداری
تکلیف بازار تلفن همراه روشن خواهد شد.
محمدجواد آذری در پاسخ به پرسشی درباره وارد کردن گوشیهای موبایل با تعرفه باال
و پیگیریهای وزارتخانه متبوعش در این زمینه ،گفت :سخنگوی محترم دستگاه قضا در
نشست خبری خود اعالم کرد که در این زمینه تعدادی را بازداشت کرده و روند بازپرسی
و تشکیل پرونده در حال انجام است .تاکنون اطالعاتی که دستگاه قضایی از ما خواسته در
اختیار آنها قرار داده شده است و این خیلی خوب است که در کوتاه مدت و با جدیت ،دستگاه
قضا وارد عمل شده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای به تعادل رساندن
بازار گوشی تلفن همراه ،خاطرنشان کرد :طبیعتا موضوع تعادل بازار تلفن همراه مقدار زیادی
به نرخ ارز وابسته است .در این زمینه براساس نامهای که آقای شریعتمداری وزیر صنعت،
معدن و تجارت شب گذشته ارسال کردند برای گوشیهای با قیمت زیر  ۳۰۰دالر ارز از
گروه دوم از طریق سامانه نیما تامین خواهد شد ،همچنین برای گوشیهایی با قیمت باالتر
از  ۳۰۰دالر نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده خواهد شد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه انجام این اقدام مقداری تکلیف بازار را روشن میکند ،افزود :در
تامین نیازمندیهای بازار براساس پیگیریهایی که انجام دادیم با دو موضوع مواجه شدیم؛

در نشست دولت بحث ترمیم کابینه مطرح نشد
موضوع اول این بود که بخشی از تجهیزات مربوطه در گمرک قرار داشت .بر این اساس
قرار شد که روند ترخیص آنها تسهیل و این تجهیزات در بازار عرضه و در اختیار متقاضیان
نهایی قرار بگیرد.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد :همچنین درباره بیش از  ۱۰۰هزار گوشی تلفن همراه که
در حال توقیف هستند قرار شد که تعیین تکلیف صورت بگیرد و نحوه عرضه آنها به بازار
مشخص شود .در این زمینه دستگاه قضا اعالم آمادگی کرده که از تصمیماتی که در کمیته
ثبت تلفن همراه در خصوص نحوه واگذاری و عرضه این گوشیها اتخاذ میشود ،حمایت و
در این زمینه همکاریهای الزم را انجام داد.
وزیر علوم با اشاره به دانشجویان بازداشتی :امیدوارم مسئوالن امر با نگاه
محبتآمیزتری به موضوع توجه کنند
منصور غالمی در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ
به سوالی درباره احکام دانشجویان بازداشتی و پیگیری وزارت علوم اظهار کرد :کمیتهای
در وزارت علوم تشکیل شده و همکارمان هم از طریق دانشگاهها و هم از طریق ستاد این
موضوع را پیگیری میکنند و صحبتهایی هم شده و خود من هم صحبتهایی انجام دادم
و امیدوارم که مسئوالن امر با نگاه محبتآمیزتری به موضوع توجه کنند.
وی با اشاره به نامههایی که به رئیسجمهوری درباره بازداشت دانشجویان نوشته بود،
گفت :در این نامهها درخواستمان این بوده همه کسانی که میتوانند تاثیر بگذارند از جمله
خود رئیسجمهوری وارد این موضوع بشوند تا انشاءاهلل شرایطی که دانشجویان در آن قرار
گرفتهاند برطرف شود.
غالمی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی دانشجویان تا مهر ماه گفت :خواهشمان
از قوه قضاییه این است که در برخوردهایی که ما میبینیم تعدیل کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی مدارک کسانی که در خارج از کشور تحصیل کردند،
گفت :اگر قبل از رفتن به خارج از کشور برای تحصیل ،مراجعه کنند و لیست دانشگاههای
معتبر را بگیرند قطعا با مشکلی مواجه نخواهند شد.
وی افزود :گاهی بدون توجه به این موضوع ،افراد از طریق تبلیغاتی که بعضی از نهادها
ت میکنند،
و موسساتی که برای همین منظور دارند خودشان بدون مجوز خاصی فعالی 
میروند و بعد به عواقبش گرفتار میشوند.
وزیر علوم تاکید کرد :اگر کسی از این موسسات شکایت کند قابل رسیدگی است اما ما
بخش خاصی نداریم که این موضوع را پیگیری کند.
نهاوندیان :در دیدار با رهبری تاکید شد میانداری در امور اقتصادی با دولت است
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهوری هم در جمع خبرنگاران گفت :تدبیری
که مقام معظم رهبری در تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سران سه قوه
ومسئوالن اقتصادی اندیشیدند ،ظرفیت جدیدی اضافه کرده است.
وی ادامه داد :برای ارتقا سطح هماهنگی در مسائلی که الزم است تصمیمات سریع
اقتصادی گرفته شود و همچنین اموری که در حالت عادی زمانبر است این شورا راهگشا
است.

نهاوندیان گفت :تا به حال بیش از چهار جلسه داشتیم و در این جلسات از همه
ظرفیتهای کارشناسی سه قوه استفاده میشود .پژوهشگاههای سه قوه را در کنار هم قرار
دادهایم مثال در مورد اصالح نظام بانکی در مرکز پژوهشهای مجلس و هم در دولت در
بانک مرکزی فعالیت شده است
وی خاطرنشان کرد :مسایل مهمی در دستور کار قرار گرفته است؛ مثال در مورد نقدینگی
که هم به اصالح نظام بانکی مربوط میشود و هم بخش تورمی فعالیت شده است.
نهاوندیان گفت :شرایط جدید از این جهت که ضرورت هماهنگی را بیشتر مورد توجه قرار
داده ،مغتنم شمرده شده است .در جلسه با رهبری تاکید شد در امور اقتصادی میانداری با
دولت است و سایر نهادها باید همکاریهای الزم را انجام دهند.
معاون اقتصادی رئیسجمهوری گفت :این موضوع برعهده رسانههاست که فضای فکری
جامعه هم همراه سه قوه باشد؛ طبعا اگر چنین همگرایی وجود داشته باشد آسیبپذیری
جامعه و اقتصاد ما نسبت به مسائلی که ممکن است پیش بیاید یا دیگران بخواهند تحمیل
کنند ،کمتر میشود.
وی در پایان گفت :تصمیماتی اخیرا گرفته شده است مثال اینکه با تهاتر بدهی و مطالبات،
چهار هزار میلیارد تومان تصویب شده است و یکصد هزار میلیارد تومان دیگر هم در نظر
گرفته میشود .این موضوع ظرفیت این را دارد که برای بخش خصوصی روانسازی صورت
بگیرد یا در رابطه با اشتغال تصمیمی که در حوزه اشتغال روستایی گرفته شده این است که
با  1.5میلیارد دالری که به این کار تخصیص داده شد ،جوش و خروشی در اشتغالهای
اقتصادی ایجاد شود.
وزیر دفاع :خبرهای خوبی از صنعت هوایی در راه است
وزیر دفاع از اعالم خبرهای خوب در حوزه صنعت هوایی در آیندهای نزدیک خبر داد.
امیر حاتمی نیز در گفتوگو با خبرنگاران گفت :روز  ۳۱مرداد خبرهای خوب و خوشی
درباره دستاوردهای دفاعی خواهیم داشت که خاص نیروهای مسلح است .وی افزود :یکی از
خبرهای خوب در حوزه هوایی است که  ۳۱مرداد رونمایی میشود.

