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الیاس حضرتی نماینده مجلس:
 6وزیری که در دولت

سياسي

دوازدهم هم حضور دارند

الیاس حضرتی نماینده اصالح طلب مجلس در پیامی توئیتری نوشــت:
ابقای آقایان ظریف ،قاضی زاده هاشــمی ،زنگنه ،دهقان ،ســلطانی فر و
واعظی در دولت دوازدهم قطعی است.
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یادداشت

روحانی با تبریک روز ملی فرانسه به رئیس جمهور این کشور :

امیدوارم روابط دو کشور ارتقاء و تحکیم یابد

رییس جمهوری اسالمی ایران در پیامی به
امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه ،فرا
رســیدن روز ملی این کشور را به وی ،دولت
و مردم فرانسه تبریک گفت و ابراز امیدواری
کرد با تشریک مســاعی و همکاری نزدیک
مقامات دو کشور و با استفاده از ظرفیتهای
بالقوه و دیدگاههای مشترک ،روابط دو جانبه،

محمدجواد ظریف در بدو ورود به نیویورک:

مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور:

انتظار داریم همه طرفین به توافق برجام عمل کنند

شکایت علیه ائمه جمعه،
فرماندهان نظامی و رسانهها
تقدیم قوهقضاییه شد

معاون حقوقــی رییس جمهوری از شناســایی
عوامــل موثر توهین به رییسجمهور در حاشــیه
راهپیمایی روز قدس خبرداد.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم مجید انصاری در
پاسخ به این پرسش که آیا شکایت از ائمه جمعه،
فرماندهــان نظامــی و برخی رســانهها به خاطر
تخلفات انتخاباتی از ســوی شخص رییسجمهور
بوده اســت ،گفت :آقای رییسجمهور از کســی
شکایت نکردهاند ،ایشــان به قدری شخصیت واال
و تحمل باالیی دارند که از کســانی که آشکارا به
ایشان توهین کردهاند ،همواره گذشت داشتند.
او خاطر نشان کرد :ما در جهت رسیدگی عادالنه
و فراگیر به تخلفات انتخاباتی ،شکایاتی از جاهایی
که تخلف و جرم آشکار انجام داده بوند تقدیم قوه
قضاییه کردیم که حتما هم رسیدگی خواهند کرد.
معــاون حقوقــی رییسجمهور تاکیــد کرد :ما
خواهان رســیدگی دقیق و عادالنه به همه موارد
تخلف از قوانین هســتیم آن هم به منظور صیانت
بخشی و پیشگیری از وقوع این جرائم.
معــاون حقوقی رئیس جمهــور در مورد مرجع
رسیدگی به این شکایتها اظهار کرد :اگر شخصی
بر خالف قانون عمل کند علیه او شــکایتی تنظیم
میشــود .اگر فرد در لباس روحانی باشــد ،طبعا
شکایت علیه او در دادگاه روحانیت ویژه رسیدگی
میشود ،اگر رسانه مرتکب جرم شده باشد ،دادگاه
رسانه مسئول رســیدگی به آن است و اگر فرد از
نیروهای مسلح و نظامی باشد ،دادگاه نظامی به آن
ی میکند .روال رسیدگی به این پروندهها
رسیدگ 
در قوه قضائیه مشخص می شود.
او دربــاره آخرین وضعیــت توهینکنندگان به
رییسجمهــور در راهپیمایی روز قدس گفت :این
افراد جرمشــان آشــکار بوده و دادستان تهران هم
اعالم کردند که رســیدگی بــه اینگونه پروندهها
احتیاج به شکایت ندارد.
انصــاری تاکید کرد :عناصــر موثر در این جرم
آشکار شناسایی و پرونده در حال بررسی است.
محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس:

برای جذب سرمایههای
خارجی ،از قراردادهای نفتی
حمایت میکنیم

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای
اســامی گفت :با توجه به مجوز برنامه ششــم به دولت
برای جذب ســرمایههای خارجی ،از قراردادهای نفتی در
این زمینه حمایت میکنیم.
به گزارش ایسنا ،محمد خدابخشی اظهار کرد :در برنامه
ششم توسعه دولت مجاز شــده هر سال  65میلیارد دالر
ســرمایه خارجی جذب کند ،بنابراین ما با رعایت سه اصل
عزت ،حکمت و مصلحــت از قراردادهای خارجی در این
زمینه از جمله قراردادهای نفتی حمایت میکنیم.
وی افزد :البته نظر نمایندگان باید مورد توجه قرار گیرد و
نگرانی و دغدغه آنها درباره قراردادهای خارجی رفع شود.
عالوه بر این مطابق قانون اساســی بایــد در زمان صلح
از ظرفیت نیروهای مســلح برای عمران و آبادانی کشور
استفاده کنیم.
نماینده مردم الیگــودرز در مجلس با تاکید بر ضرورت
توجــه توامان به هدف گذاری برنامه ششــم برای جذب
ســرمایه گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت داخل یادآور
شد :ما هم باید از ظرفیت مجموعههایی مثل قرارگاه خاتم
استفاده کنیم و هم برای جذب سرمایه خارجی طبق آنچه
در برنامه ششم آمده ،اقدام کنیم.

منطقهای و بینالمللی تهران پاریس بیش از
پیش ارتقاء و تحکیم یابد.
به گزارش ایسنا ،متن پیام حجت االسالم و
المسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای امانوئل ماکرون
رییس جمهوری فرانسه

فرا رســیدن  14ژوئیه روز ملی جمهوری
فرانســه را به جنابعالــی ،دولت و مردم آن
کشور صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم با تشــریک مســاعی و همکاری
نزدیک مقامات جمهوری اســامی ایران و
جمهوری فرانسه و با استفاده از ظرفیتهای
بالقوه و دیدگاههای مشــترک ،شاهد ارتقاء و

تحکیم روابط دیرینه دو کشور در عرصههای
دو جانبه ،منطقهای و بینالمللی باشیم.
از خداوند متعال ،ســامتی و موفقیت آن
جناب و شــادکامی و سعادت مردم فرانسه را
مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران

وزیرامورخارجه کشــورمان گفت :آمریــکا ضمن این که
حداقل ماندگاری را در توافق برجام داشته است ولی با اجازه
نــدادن به ایران در بهره بــردن از منافع کامل این توافق در
عمل نمودن به روح این توافق شکســت خورده است و ما بر
این باوریم که آنان در موضع خودشان بازنگری کنند زیرا این
امر به سود پایداری این توافق نیست.
بــه گزارش ایســنا ،محمدجــواد ظریف در بــدو ورود به
نیویورک در جمع خبرنگاران در ارتباط با برجام تصریح کرد:
توافق هستهای و یا همان برجام یک توافق چند جانبه است
که در نتیجه سالها مذاکره و همچنین فشار و البته شکست
در دستیابی به نتیجه دلخواه از سوی کسانی که اعمال کننده
آن فشارها بر مردم ایران بودند ،حاصل شده است.
وی افــزود :قطعا هیچیک از طرفیــن در این توافق به هر
آنچه که میخواســته به طور کامل دست نیافته است و این
ماهیت یک توافق چند جانبه است .در نتیجه ما انتظار داریم
همه طرفین به این توافق عمل کنند.
ظریف در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اتهامات اخیر
نیکــی هیلی نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد مبنی بر
دخالت ایران در عراق و ســوریه گفــت :ایران در خط مقدم

مبارزه با افراطیگری و تروریســم در منطقه است و ما بسیار
خوشحالیم که مردم منطقه ،دولت عراق و سوریه و همچنین
مردم عراق و ســوریه و نیروهای نظامی این کشــورها قادر
بودند تروریســم و افراطیگری را از خاک خود ،از شهرها و
روستاهای خود به بیرون رانده و آنها را آزاد سازند.
وی ادامه داد :این امر در نتیجه سیاستهای کوته بینانه از
ســوی خارج و متاسفانه سیاستهای منفی از سوی کشورها
در منطقه صورت گرفته اســت که همچنان به حمایت مالی
و فراهم آوردن پول و ســاح برای نهادهای تروریســتی و
افراطی ادامه میدهند و متاسفانه ایدئولوژی تنفر و محرومیت
که در قلب این جنبش قرار دارد را ترویج می دهند.
وزیر خارجه کشــورمان در پاسخ به ســوالی درباره برنامه
و دیدارهایی که در این ســفر خواهد داشــت ،تصریح کرد:
ســفر به نیویورک به دلیل اجالس شــخصیتهای برجسته
سیاسی برای بررســی اهداف توسعه پایدار است و جمهوری
اسالمی به عنوان کشوری که قبل از این تصمیم گیریهای
بینالمللی به دلیل مواضع ملــی و فرهنگی خودش در همه
این حوزهها اســناد باال دســتی قابل توجهی دارد در زمینه
محیط زیســت ،آموزش ،فقرزدایی و ســایر  17حوزه اهداف
توســعه پایدار ،مبتنی بر دیدگاههای خــودش برنامههایی را
تنظیم کرده اســت که الزم اســت جامعه بینالمللی از این
برنامهها آگاهی داشــته باشــد ،از اهداف و دستاوردهایی که
جمهوری اسالمی بر اســاس دیدگاههای ملی و دیدگاههای
در واقع مبتنی بر باورهای دینی و باورهای فرهنگی خودش
داشته است پیشرفتهای بسیاری خوبی داشته که الزم است
به اطالع جامعه بینالمللی برســد و این سفر چنین امکانی را
فراهم میکند.
وی افــزود :این ســفر همچنین فرصتی را بــرای بنده و

همکارانم فراهم میکند که با جامعه نخبگان ،افراد تاثیرگذار
کانونهــای فکری و دیگر رســانهها و ســایر تاثیرگذاران
بر افکار عمومی جامعه غربی گفتگوهایی داشــته باشــیم و
واقعیات منطقه ،سیاســتهای بسیار خطرناکی که به توسعه
افراطیگرایی در منطقه انجامیده ،سیاستهایی که امروز در
منطقه خلیج فارس حتی باعث شده است که متحدین ایاالت
متحده در برابر یکدیگر قرار بگیرند و امنیت و ثبات منطقه را
یکبار دیگر با خطر جدی مواجه کنند ،در این زمینهها گفتگو
کنیم و روشــنگری صورت بگیرد .ظریف در پاسخ به اینکه
آیا طی این ســفر با نمایندگان کنگره و یا احتماال با همتای
آمریکایی خود دیداری خواهید داشــت ،گفت :هیچ دیداری
بین من و همتای آمریکاییام برنامهریزی نشــده اســت .ما
در گذشــته و البته نه با وزیر خارجه تیلرســون بلکه با وزیر
خارجه ســابق آمریکا درباره موضوعات هستهای دیدارهایی
داشتیم و مذاکرات ما بر موضوعات اتمی محدود میشد ولی
در این ســفر هیچ دیداری برنامه ریزی نشــده است .در نظر
دارم البتــه نه با مقامهای آمریکایی بلکه با جامعه خردمندان
که در سیاســت گذاری آمریکا تاثیرگذار هســتند دیدارهایی
داشته باشم .وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوال دیگری
گفت :می خواهم در ارتباط با موضوعات گوناگون با دبیرکل
سازمان ملل و دیگر مقاماتی که در این اجالس حضور دارند
نیز گفتگوهایی داشته باشم .وی همچنین در ارتباط با بحران
سوریه نیز گفت :ما از آتش بس پایدار در سراسر سوریه البته
به جز برای گروه های تروریستی و افراطی به ویژه داعش و
النصره حمایت می کنیم .ما با روسیه و ترکیه در روند آستانه
و همچین خارج از آن ســرگرم مشــورت هستیم تا از تداوم
اجرای موفقیت آمیز توافق اطمینان حاصل کنیم ،توافقی که
به ارتقاء کاهش مرارتهای مردم سوریه بینجامد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت:

نیازمند توجه به سالمت روان در جامعه هستیم

وزیــر بهداشــت ضمن ابراز تاســف از جنایــت قتل آتنا
اصالنی-دختر هفت ساله اردبیلی -تاکید کرد :نیازمند توجه
به ســامت روان در جامعه و ترویــج آموزشهای الزم در
مقاطع ســنی و تحصیلی از طریق والدین ،نظام آموزشــی و
رسانهها ،بهویژه صدا و سیما هستیم.
به گزارش ایسنا ،سید حسن هاشمی در یاداشتی در صفحه
شخصی خود نوشت :چند روز است جامعه ما ملتهب جنایتی
اســت که در شــهری کوچک با مردمی مهربان رخ داده و
طــی آن دخترکی بیگناه ،در چنگال فردی مبتال به بیماری
اعصاب و روان گرفتار شــده ،مورد تعرض قرار میگیرد و به
شــکل وحشیانهای به قتل میرسد .ضمن تسلیت به خانواده
داغدار این دخترک خردسال ،الزم میدانم به چند نکته اشاره
کنم:
بارها از اهمیت سالمت روان در جامعه و نقش آن در تعادل
و تثبیت امنیت اجتماعی سخن گفته شدهاست .مطالعات انجام
شــده در حوزه روان پزشکی نشان میدهد در جوامع بشری
سوء رفتار جنســی با کودکان ،شایعتر از آن چیزی است که

تصور میشــود؛ به گونهای که بر اساس نتایج پژوهشهای
میدانی در کشــورهای غربی تا  ۲۷درصد دختران در کودکی
مورد بدرفتاری و یا آزار جنسی قرار گرفتهاند.
در مطالعات انجام شــده همچنین بیانگر این واقعیت است
که کودکان بیشــتر مورد تعرض فردی قرار میگیرند که با
آنها آشنایی و یا حتی نسبت فامیلی دارد؛ چرا که این آشنایی
موجب اعتماد کودک میشود و در نتیجه امکان چنین عملی
را آسانتر میکند .همچنانکه آتنا هم به دلیل رفت و آمد در
مغازه فرد متجاوز او را میشناخته و به او اعتماد داشتهاست.
نکته آخر اینکه آرزو میکردم هرگز در کشورم شاهد این
حــوادث تلخ و دلخراش نباشــم ،اما آرزو یک چیز اســت و
ت چیز دیگری .به یقین برخورد قاطع ،ســریع و بدون
واقعی 
مماشــات قضایی با افرادی که متعرض کــودکان معصوم
میشوند در کاهش این آســیب اجتماعی موثر بوده و البته
مطالبه مردم اســت ،اما قطعا کافی نیست .هرچند آموزههای
فرهنگی و دینی تا حد زیادی جامعه ما را در برابر مســائلی
از این دست مصون داشتهاســت ،اما داستان غمانگیز آتنای

عزیز بار دیگر ثابت کرد در کنار برخوردهای قاطع قضایی با
توجه به اقتضائات فرهنگی ،نیازمند توجه به سالمت روان در
جامعه و ترویج آموزشهای الزم در مقاطع سنی و تحصیلی
از طریق والدین ،نظام آموزشــی و رســانهها ،بهویژه صدا و
سیما هستیم .فراموش نکنیم زخمهای برجای مانده از چنین

غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

فرمایشات نمایندگان در مورد توتال فقط در رسانهها مطرح میشود
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
از بررســی قرارداد توتال در هیات عالی نظارت بر نفت خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا تاجگردون در صفحه شخصی
خود در اینستاگرام نوشت:
جلســه هیات عالی نظارت بر نفت و مواد هیدروکربوری
برگزار شد .در این جلســه موضوع بررسی قرادادهای نفتی
منجملــه قرارداد با توتال آغاز شــد .ایــن موضوع یکی از
وظائف هیات اســت .در صحن علنی مجلس و کمیسیون از

نمایندگان عزیز و منتقدین محترم درخواســت داشــتم اگر
نقطه نظر مشــخص و ایراد معین داریــد اعالم کنید تا در

این جلسه و جلسات آتی طرح کنم و اگر الزم بود رفع ایراد
شود ولی هیچ نکتهای به من منتقل نشد و فقط فرمایشات
رسانهای مطرح میشود.
االن هم مجدد اعالم میکنم هر عزیزی نســبت به مفاد
قرارداد ایراد مشــخص داشته باشد به من و یا رئیس محترم
کمیسیون انرژی منتقل کند ،در اجرای وظایف و ماموریتام
حتما طرح خواهم کرد.
به گزارش ایسنا ،روســای کمیسیونهای انرژی و برنامه
و بودجه مجلس عضو هیات عالی نظارت بر نفت هستند.

طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران خبر داد:

اجماع فراکسیون امید بر لزوم تغییر در وزارت کشور دولت دوازدهم
عضو فراکســیون زنــان مجلس
شــورای اســامی با بیــان اینکه
تاکنــون خواســت اصالحطلبان در
چینش کابینه درنظر گرفته نشــده
اســت ،از اجماع فراکسیون امید بر
لزوم تغییر در وزارت کشــور دولت
دوازدهــم خبر داد و گفت :مســلم ًا
فراکســیون امید در رای اعتماد به
کابینه جدید خطوط قرمزی دارد.
به گزارش ایلنا ،طیبه سیاوشی شاهعنایتی در واکنش به مسائلی که طی روزهای
اخیر دربــاره احتمال عدم تحقق خواســت و مطالبههای مــردم و رایدهندگان
درخصوص چگونگی چینش کابینه مطرح شــده اســت ،گفت :احتما ًال این رویای
تغییــرات اساســی در کابینه به وقوع نخواهد پیوســت؛ چراکــه اصالحطلبان و
فراکسیون امید بر تعامل تاکید دارند و واقعیت این است که نتیجه حاصل از تعامل
آنچه به رویا تعبیر میکنیم ،نخواهد بود.
او با تاکید بر اینکه اصالحطلبان هرگز بهدنبال ســهمخواهی نبوده و نیســتند،
گفت :بســیاری از اعضای فراکســیون امید طی مدت اخیــر در جهت آرمانها و

رویاهایشــان تالش فراوان کرده و بخشی از این آرمانها را محقق کردند و بنابر
این باید تالش کنیم که این مسیر ادامه پیدا کند.
نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برگزاری
نشســت مجمع عمومی هفته گذشته فراکســیون امید با محوریت تصمیمگیری
درخصوص نحوه تعامل با رییسجمهور منتخب در جریان تشکیل کابینه دوازدهم
اعالم کرد:متاســفانه تا کنون ایدهها و خواست اصالحطبان و فراکسیون امید در
چینش کابینه درنظر گرفته نشده اســت و منتظر هستیم با مذاکرات و تعاملی که
قرار اســت توسط کمیتهای که به این منظور تشکیل شد ،انجام میشود به نتیجه
مطلوب برسیم.
عضو شــورای مرکزی فراکســیون امید مجلس شورای اســامی درعین حال
تصریح کرد :اولویت نخســت فراکســیون امید و اصالحطلبان تعامل و مذاکره با
آقای رییسجمهور و دستیابی به بهترین نتیجه از این طریق است و با این حساب
باید منتظر بمانیم که مشخص شود این مذاکرات به کجا ختم میشود.
او در پاســخ به سوالی درباره عملکرد برخی وزارتخانهها در دولت یازدهم گفت:
یکی از وزارتخانههایی که درجلسه مجمع عمومی فراکسیون امید مورد اشاره قرار
گرفت و نمایندگان درباره لزوم تغییرات در آن اجماع و اتفاقنظر داشــتند ،وزارت
کشور بود.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :فراکسیون امید معتقد
است که استانداران و فرمانداران نه لزوم ًا در راستای منافع جریان اصالحات ،بلکه
در جهت منافع مردم ،باید تغییر کنند و در آن جلسه نیز درباره لزوم اعمال تغییراتی
در وزارت کشور اجماع وجود داشت.
عضو فراکســیون امید مجلس شورای اســامی با تاکید بر اینکه طی روزهای
پــس از انتخابات همواره بر لزوم اعمال تغییرات در کابینه جدید نســبت به دولت
یازدهم تاحدود  ۶۰درصد تاکید شــده است ،اعالم کرد :البته هنوز نسبت به اعمال
این میزان تغییر امید داریم اما فکر میکنم این تغییر محقق نشود.
نماینده اصالحطلب مردم تهران در پاســخ به ســوال دیگری درباره اینکه آیا
فراکســیون امید خط قرمزی برای رایاعتماد بــه کابینه دارد ،گفت :همواره تاکید
کردهایم که نماینده مردم هستیم ،نه نماینده دولت ،مسلم ًا خطوط قرمزی نیز داریم
اما به هر حال در زمان رای دادن ،مصالح کشور و منافع ملی را درنظر خواهیم داد.
سیاوشی شاهعنایتی در پایان و در پاسخ به سوالی که آیا احتمال دارد فراکسیون
امیــد از رای اعتمــاد به برخی از وزرای پیشــنهادی خودداری کنــد ،اعالم کرد:
تصمیمگیری در این رابطه برعهده فراکســیون است؛ چرا که ما در تمامی مسائل
تشکیالتی و گروهی تصمیمگیری میکنیم.

روانشناسی « روحانی » و چینش کابینه

محمدآزاد جاللی زاده  -روزنامه نگار

الف » این روزها بحث چینش کابینه نُقل نَقل همهی محافل سیاسی و اجتماعی
است و هر فرد وگروه و جریانی َسر آن دارد که با البیگری و بده و بستان و فشار
و چانه زنی و پیدا کردن راهها و بیراههها و میانبرهایی  ،سهم خویش از این بازار
ســتاند و طعام خویش از این سفره برگیرد و جاپایی برای خود و همفکران و گروه
و دســتهاش محکم کند .صد البته که بده و بستان و چانه زنی از بدیهیات حوزهی
کنشگری سیاسی ســت و ایرادی بدان وارد نیست  ،اما دامگه حادثه آنجاست که
برای ستاندن منفعت خویش  ،تمام اصول موضوعهی اخالقی و انسانی و دینی به
یغما رود و زیر ُس ِم ستوران پامال گردد.
ب » تیپولوژی شخصیتی اساس ًا بر نحوهی کار هر فرد در هر حوزهی کاری تاثیر
دارد  ،و به تبع این امر در عالم سیاست و در بین سیاستمداران نیز جاری و ساری
بوده و تیپها و ســاختارهای شخصیتی از جمله برونگرا یا درونگرایی  ،تکانشی
بودن  ،خوشــبینی یا بدبینی  ،همگرا یا واگرا و فعال و مستقل یا منفعل و پَسیو و
 ...بودن و در یک کالم روانشناســی فرد سیاســتمدار با همه کلیات و جزییاتش
تاثیری بنیادین بر نحــوه ی مدیریت  ،تصمیمگیری  ،کنش و واکنش و بازی در
عرصه ی سیاست دارد.
ج » با نگاهی بــه کنشگریهای عمومی رییس جمهور روحانی و مداقهای در
« زبان بدن » وی به بعضی چیزها در مورد ساختار روانی و شحصیتیاش پی برد
 .روحانی شــخصی به جد درونگراســت و برای هر تصمیمی بارها و بارها و بارها
در ذهن خود امور را مــرور میکند  ،بر خالف تصور فراوان افرادی که با تکیه بر
این امر که روحانی بســیاری مســایل را که انتظار نمــیرود  ،علنی می کند و با
خنده از برجام و  ...دفاع و از صداوسیما و اصولگرایان و  ...انتقاد و این خود نشان
از برونگرایــی وی دارد  ،بدان باورم که این علنی ســازیها هم محصول همان
ذهنیت به شدت درونگراییست که در ساختارهای سیاسی و امنیتی کام ً
ال پرورش
یافته ســت  ،روحانی به جد باهوش اســت  ،حرکت خوانی خوبی از رقیب دارد و
یکی از ویژگی های اصلیای که وی را به مرحوم هاشــمی زیاد شبیه میکند آن
است که حلقهی اصلی پیرامونی اش که بدانها اعتماد دارد بسیار اندک و انگشت
شــمار است  --خصلتی که رییس جمهور دوران اصالحات در آن کام ً
ال برعکس
هاشــمی و روحانی ســت  ،یکی از خصلتهای دیگر چنین افرادی این است که
دچار آنچه من « وادادگی تصمیمی » میخوانم  ،نیستند و اساس ًا به ژنیتکی توصیه
گوش کن » نیســتند و آنچه را که از نظر ذهنی بدان برســند و یقین کنند  ،قطع ًا
عملیاتی مینمایند.
کلیت کابینه در ذهن
که
رسید
توان
می
نتیجه
بدان
،
باال
نکات
د » با توجه به
ّ
رییس جمهور نهایی شده است و یا در حال آخرین مراحل چینش است و روحانی
مشــغول مرور محاسبات ذهنی واپسین است که حتی نزدیکترین مشاوران و اتاق
فکرش ممکن اســت متوجه آن نباشــند  ،روحانی بر اساس ذهنیت خود کابینه را
خواهد چید و روانشناســیاش اجازهی دخالت بسیاری گروهها و جریانات و افراد را
در توصیه و ســفارش و بده و بســتان نخواهد داد  ،ولی کاش !؟ دکتر روحانی در
نهایت وزرایی برگزیند که در این چهارســال تا  ۱۴۰۰علن ًا  ،بدون ترس و واهمه
و همچون خود وی با جســارت از راه و مرام تحول خواهی دفاع نمایند و پس از
آن نیز در هر شــرایطی بر مرام تحولی خود بمانند و با بادها این طرف و آن طرف
نلرزند.
خبر

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس شورای اسالمی:

طرح تغییر حکومت در ایران جایگاه سیاسی و
قانونی ندارد

یک عضو هیأت رئیســه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه ،طرح
وقیحانه تغییر حکومت در ایران و اظهارنظر در مورد آن جایگاه سیاســی و قانونی ندارد،
گفت :وزارت امور خارجه و نماینده ایران در سازمان ملل باید واکنش نشان دهند زیرا این
مسأله مداخله آشکار در امور داخلی ماست.
به گزارش ایسنا ،جلیل رحیمی جهانآبادی درباره اینکه طرح و آشکار تغییر حکومت در
ایران از سوی آمریکا از نظر حقوقی و قوانین بینالمللی دارای چه بار حقوقی است؟ گفت:
دولتها به لحاظ حاکمیت ،مستقل از هم هستند و نوع حکومت ،رفتارها و سیاستهای
هر حکومتی را مردم آن کشور تعیین میکنند که چه قانونی بر آنها حاکم باشد.
وی افزود :تنها منعی که در اینگونه موارد وجود دارد یکی در خصوص بحث حقوق بشر
است که بر پایه کنوانسیونهای حقوق بشری اگر نقضی انجام شده باشد عمل میکند.
مانند مسأله آپارتاید در آفریقای جنوبی که واکنشها و مداخالت را در پی داشت.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس همچنین بیان کرد :مســأله دیگر هم در
صورتی اســت که یک دولت نقض آشــکار کرده باشد و یا تهدیدی آشکار علیه جامعه
بینالملل انجام داده باشد و در این زمینه شورای امنیت وارد عمل میشود.
این عضو هیأت رئیســه کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد :اما اینکه
مسئولین یک کشــور بخواهند در مورد نوع حکومت کشور دیگری اظهار نظر کنند نه
جایگاه قانونی دارد و نه کسی در این زمانه برای این نوع اظهار نظرها ارزش قائل است.
وی خاطرنشان کرد :بنابراین ،این مسأله و طرح آن مداخله آشکار در امور داخلی کشور
ماســت و نقض قوانین به شــمار میرود که باید وزارت امور خارجه و نماینده ایران در
سازمان ملل واکنش نشان داده و یا شکایت کند.
وی با اشــاره به اصل دوم منشور ســازمان ملل گفت :بر اساس این اصل دولتهای
مستقل ،دارای حاکمیت مستقل هســتند و هیچ دولتی حق مداخله را ندارد و اگر ما در
مسائل داخلی و یا بینالمللی ایرادی هم داشته باشیم سازمان ملل میتواند در چارچوب
قوانین اظهار نظر کند.
ایــن نماینده اصالحطلب مجلس در ادامه بیان کرد :آمریکاییها به عنوان یک دولت
نــه کدخدای جهان هســتند ،نه کالنتر و مافوق جهان کــه بخواهند در خصوص نوع
حکومت کشور ما اظهار نظر کنند .ملت ایران با سابقه مدنیت سه هزارساله حتی بیش از
آمریکاییها در نحوه کشورداری از پشتوانه برخوردار هستند.
پاسخ یاسر هاشمی به یک مسئول فرهنگی دانشگاه آزاد:

باید با قلبها بجنگید نه میزها!

فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سخنان يك مسئول دانشگاه آزاد مبنی بر”
جنگ میز به میز” در این دانشگاه برای اعمال تغییرات فرهنگی  ،گفت :واقعا شنیدن این
جمالت از زبان یک مسئول فرهنگی جای تاسف فراوان دارد و نشاندهنده فاصله عمیق
فکری این فرد از فضای دانشگاهی است.
یاسر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد ،بیان اینکه امروز تفکر
آیت اهلل هاشمی در بین آحاد مردم و باالخص دانشگاهیان نهادینه شده است ،تاکید کرد :اگر
منظور این مسئول فرهنگی از اعمال تغییرات حذف تفکر آیت اهلل هاشمی از دانشگاه آزاد است
باید به ایشان توصیه کنم بجای ”جنگ میز به میز” به دنبال ”جنگ با قلبها” برود چون اندیشه
اعتدال در دل میلیونها دانشگاهی آگاه جای دارد .فرزند آیت اهلل هاشمی همچنین به شدت از
بخش دیگری از سخنان مسئول فرهنگی دانشگاه آزاد انتقاد کرد و گفت :به چه حقی از رهبری
نقل قول می کنید که دانشگاه آزاد اسالمی باید به دامان انقالب برگردد ،این بزرگترین جفا به
رهبری است .وی با بیان اینکه آيت اهلل خامنه اي از دوران رياست جمهوري ايشان تاكنون ،
همواره حامي و موید دانشگاه آزاد اسالمی بوده اند ،تاکید کرد :سیره مدیریتی آیت اهلل هاشمی
همواره مشورت حداکثری با رهبری بوده است و بدون حمايتهاي امام خميني و رهبرانقالب،
توسعه بي بديل دانشگاه آزاد اسالمي ممكن نبود .یاسر هاشمی رفسنجانی ادامه داد :هدف
اصلی از زیر سوال بردن کارنامه  ۳۵ساله دانشگاه آزاد اسالمی،سياه نمايي نسبت به نظام و
ناکارآمد نشان دادن جمهوري اسالمي است  .وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برخی ها
دانسته یا نادانسته در دام دشمنان ایران اسالمی نیفتند و به تضعيف و تخريب اين دستاورد
بزرگ و بي نظير انقالب در حوزه آموزش عالي دست نزنند.

