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سياست

میرسلیم :بسیاری از بازداشتیها قصد اغتشاش نداشتند
| مصطفی میرسلیم ،یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با تاکید بر اینکه بسیاری از

بازداشتیهای اعتراضات اخیر واقعا قصد اغتشاش نداشتند ،اظهار کرد :در صورتیکه این افراد وابستگی به
گروهکهای منافق و کشورهای خارجی نداشته باشند قطعا آزاد خواهند شد.

رییس جمهور در تماس تلفنی با ربیعی
تاکید کرد:

ضرورت اطالع هر چه
سریعتر از وضعیت
خدمه ایرانی نفتکش

| رئیس جمهور در مکالمــه تلفنی با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اخذ
گزارش وی از آخرین وضعیت مهار آتش سوزی نفتکش سانچی تاکید کرد :تمام اقدامات و
امکانات الزم برای اطالع سریعتر از وضعیت و دسترسی به خدمه ایرانی نفتکش بسیج شود.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی در تماس تلفنی با دکتر علی ربیعی که به
نمایندگی از رئیس جمهور مامور رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شده و
هم اینک در چین حضور دارد ،افزود :ضروری اســت با ادامه مذاکرات و پشتیبانی بیشتر
وزارت امور خارجه ،تمام نیازها و امکانات الزم برای دسترسی سریعتر و اطالع از وضعیت
خدمه نفتکش از کشورهای همجوار و تسریع همکاریهای دولت چین به کار گرفته شود.
رییس جمهور از وزیر کار خواست ضمن ارائه مستمر و مستقیم گزارش پیگیری حادثه،

اطمینان یابد که در اولین فرصت ممکن نیروهای ایرانی و چینی برای اقدامات تکمیلی و
امدادی وارد نفتکش شوند.
رییس کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش حادثه دیده سانچی نیز در این تماس
تلفنی گزارشی را از نشســت کمیته اضطراری رســیدگی به حادثه نفتکش سانچی در
شانگهای چین ارائه کرد و گفت که به نمایندگی از دولت ایران از مقامهای چینی خواسته
اســت ضمن بکارگیری تمام توان خود برای نجات دریانوردان ایرانی ،در اجرای عملیات
امداد و نجات بر میزان تالشهایشان بیفزایند.یاد آوری می شود دکتر روحانی در اولین روز
پس از حادثه ،ضمن تشکیل جلسه ای ویژه این حادثه دستورات الزم را به وزرای نفت ،امور
خارجه و راه و شهرسازی برای رسیدگی به وضعیت نفتکش حادثه دیده و پیگیری جبران

ظریف علیه پارادایم مبتنی برقدرت
| وزیر امــور خارجه گفــت :گفتوگو
یک ضرورت امنیتی و حیاتی اســت .متأسفانه
امروز فردی در ایالت متحده قدرت را به دست
گرفته است که فهم و درکی از روابط فرهنگی
ملتها ندارد.
محمدجــواد ظریــف در نخســتین اجالس
گفتوگوی فرهنگی آســیا که با حضور  ۷۰نفر
از شخصیتهای فرهنگی و علمی از ایران و ۲۱
کشور آسیایی در حسینیه الزهرا (س) سازمان
فرهنگ و ارتباطات اســامی برگزار شد ،اظهار
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کرد :آســیا مهد فرهنگها و تفکرات گوناگون
اســت و در جامعه بینالمللی نیز قاره آسیا را با
تفکر ،فلســفه و گفتوگو میشناسند اما امروز
همین منطقه محل بحران ،درگیری و کشــتار
شده است که این مســئله با مبانی فرهنگی و
اعتقادی در دیدگاههای مختلف آسیا همخوانی
ندارد.
وی خاطر نشــان کرد :منطقه آســیا دارای
نگرشها و گونههای متنوعی است اما آنچه که
امروز در منطقه ما بویژه در غرب آسیا میگذرد

خبرنامه
برنامه دفاعی ایران ارتباطی
به هیچ کشوری ندارد

| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شــروط آمریکا برای
ادامه اجرای برجام را نشان دهنده بهانهجویی
آمریکا بــرای نجات از پارادوکس دچار شــده
دانست و تاکید کرد :اگر آمریکا از برجام خارج
شود و ســایر طرفین نیز موضع سکوت اتخاذ
کنند قطعا جمهوری اســامی ایــران برنامه
مفصلی برای مقابله با این اقدامات خصمانه خواهد داشت.
سیدحسین نقویحسینی در واکنش به تصمیمات آمریکا برای ادامه
اجرای برجام ،گفــت :آمریکاییها علیرغم تمامی اظهارنظرهایشــان
این بار نیــز مجبور به تمدید لغو تحریمهای برجامی علیه ایران شــده
منتهی اظهارات و شــروطی در این اعالم موافقت بیان کردند ،شروطی
که مضحک بوده و تنها نشــان دهنده پارادوکس و تناقضی است که در
رفتارهای آمریکاییها دیده میشود.
وی توضیح داد :آمریکاییها از یک طرف نمیخواهند برجام ادامه پیدا
کند به طوری که از زمــان اجرای برجام در  ۲۶دی  ۹۴تاکنون و بعد از
گذشت دو سال تمام تالششان را به کار بستند تا برجام عملیاتی نشده و
اجرایی نگردد .این بدان معناست که آمریکاییها نمیخواهند برجام ادامه
پیدا کند.نقوی حسینی افزود :از طرف دیگر اگر آمریکا رسا از برجام خارج
شده و آن را نقض کند تمامی توافقات و تعهدات بینالمللی را زیر سوال
برده و دیگر کسی به آمریکا برای انجام این توافقات اعتماد نخواهد کرد
و یا با دیده تردید وارد توافقی خواهد شد به همین دلیل خروج آمریکا از
برجام برایش هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت.

ایران بر اساس منافع ملیاش
درباره برجام تصمیمگیری میکند

| یک عضو هیات رییســه کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تاکید
کرد که ایران در راستای منافع ملیاش به برجام
عمل میکند؛ لذا نباید خویشتنداری ایران در
مقابل نقض مکرر برجام از ســوی آمریکا باعث
سوء برداشــت در طرفهای دیگر شود .آنها
بدانند که ما ظرفیتهای زیــادی در مقابله با
این اقدامات داریم.محمد جواد جمالــی در واکنش به تصمیمات اخیر
ترامپ و دولت آمریکا علیه ایران اظهار کرد :متاســفانه آمریکا چه در
دولت اوباما و چه در دولت ترامپ به روح برجام پایبند نبود و آنچنان که
در این توافق بین المللی آمده است اقداماتی همچون افزایش مناصبات
بین المللی و سرمایه گذاریهای اقتصادی را نداشته است .ما از برخی از
حقوق خود مثل غنیسازی  20درصد و تاسیسات اراک و فردو گذشت
کردیم .در مقابل قرار بود فضایی و گشــایشهایی در ابعاد اقتصادی و
سیاسی ایجاد شود که این اتفاق رخ نداد.وی افزود :ما به تمامی تعهداد
پایبند بودیم و تکالیفمان را انجام دادیم که این موضوع را میتوان در
گزارشهای شورای امنیت دید اما متاسفانه آمریکا با ترساندن بانکها و
سرمایه گذاران اروپایی اجازه نداده که آنها بر اساس برجام به ایران رفت
و آمد داشته مسائلی همچون صدور ویزا برای آن دسته از اروپاییان که به
ایران میآیند را مطرح کرد و یا اینکه تحریمهای جدیدی علیه افراد و
شرکتها و نهادها ی مختلف اعمال نمود.وی با بیان اینکه «مشکالتی
بر سر راه فروش نفت وجود دارد» گفت :با توجه به این شرایط تصورم
این است که عمال آمریکا عمال از برجام خارج شده و اروپا هم به صورت
شکلی در برجام مانده تا به قول خودش تهدیدات از سوی ایران رفع کند
چون اروپا بر اساس منافعش هر گاه کفه ترازو از سمت آمریکا سنگینتر
شود به آن سمت می رود.این عضوهیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «ادامه مذاکرات وقت تلف کردن
است» افزود :پیشنهاد ما این استکه کم کم ایران خود را برای اقدامات
بعد از خروج رسمی آمریکا از برجام آمریکا آماده کند چون تکیه کردن
به حمایت اروپا به دلیل ارتباطات اقتصادی اروپا با آمریکا درست نیست .

با مبانی فرهنگی که به آن اعتقاد داریم مغایرت
دارد و بــه نظر بنده گفتوگــوی فرهنگی یک
حرکت دانشــگاهی و آکادمیک نیست .گرچه
که دانشگاهها و محیطهای فرهنگی میتوانند
در این عرصه تأثیرگذار باشــند اما گفتوگوی
فرهنگی امروز یک ضــرورت امنیتی و حیاتی
برای تمام جوامع است و ما نیازمند گفتوگوی
فرهنگی هستیم.
وزیر امــور خارجه در ادامه بــا بیان اینکه در
قرنهای گذشته براساس یک پارادایم مبتنی بر

قدرت حرکت کردهایم و این حرکت و پارادایم
حاصلی جز ضرر ،خشونت و درگیری به همراه
نداشــته اســت ،گفت :پارادایم قالب در روابط
بینالملــل مبتنی بر دشــمنانگاری ،حذف و
ائتالفســازی برای درهم کوبیدن دشــمنان
فرضی و اعتقاد به بازی حاصل جمع صفر است.
براســاس تمام تجربیات بشــری بازی حاصل
جمع صفر به نتیجه بــازی حاصل جمع منفی
میانجامد .اگر بخواهیم به قیمت ناامنی دیگران
برای خود امنیت بخریم ناگزیر به ناامن کردن
خود کمک کردهایم و اگر بخواهیم سایرین را به
وحشت بیاندازیم که خود به آرامش برسیم در
این مســیر نیز همگان را به وحشت انداختهایم
حتی خودمان را.
ظریف خاطرنشان کرد :اصطالح بازدارندگی
هستهای اصطالحی اســت که به آن دیوانگی
میگوینــد ،یعنی نابودی تضمینی مشــترک.
ما امــروز خیــال میکنیم در امنیــت زندگی
میکنیم ،تفکر مبتنی بر ائتالفسازی و حذف
دیگران و دشمنسازی تفکری است که از سوی
قدرتهای سلطهگر بر جهان تحمیل شده است
و این تفکر ناگزیر جهان را به سمت خصومت،
دشــمنی و کشمکش میکشــاند .برای خروج
از این پارادایم ناامنی راهی جز ائتالفســازی
مبنی بر حذف نداریم و گفتوگو به معنای اعم
آن بهترین عنوان برای این مسیر است .در این
گفتوگوی فرهنگی و آسیایی ما بیشتر به دنبال
فهم ،درک و شــنیدن و یادگیری هستیم قبل
از آنکه به دنبال تحمــل عقاید و یا حتی اقنای
طرف مقابل باشــیم ،به دنبال درک خاستگاه
فکری و نگرانیهای طرح مقابل هستیم.
وی گفت :در گفتوگو اولیــن چیزی که به
آن میرسیم انســانیت مشترک همه ما است و
اولین چیزی که به آن دست مییابیم خطرات
و فرصتهای مشــترک اســت که همــه ما با
آن روبرو هســتیم .بر همین اساس از پارادایم
حذف به ســمت پارادایم فراگیری و گفتوگو
که مهمترین اقدام در این مســیر است حرکت
میکنیم .متأســفانه ما امــروز میبینیم فردی
قدرت را در ایاالت متحده به دست گرفته است

خسارت های وارده و بویژه رسیدگی به خانواده خدمه ایرانی نفتکش سانچی صاد کرده بود.
همچنین دکتر علی ربیعی از سوی رئیس جمهور ماموریت ویژه یافت تا بر روند رسیدگی
به این حادثه رسیدگی کند .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از روز اول ستاد رسیدگی به
بحران را تشکیل داد و پس از جلسه با خانواده کارکنان ایرانی نفتکش و نیز سفرای چین
و ژاپن ،برای هماهنگی و مدیریت مستقیم عملیات اطفای حریق عازم چین شد.در همین
راستا دکتر ربیعی روز جمعه در اتاق بحران حادثه در شانگهای حصور یافته است .وزارت
امور خارجه نیز با فعال ساختن تمام مسیرهای دیپلماتیک ،مشغول پشتیبانی الزم است و
دکتر ظریف امروز در تماس با همتای چینی خود آخرین هماهنگی ها را برای تسریع در
همکاریهای طرف چینی انجام داد.

که آنقدر فهم و درک ندارد که ملتها را با الفاظ
رکیک و غیرقابل باور خطاب میکند .این الفاظ
از دهان فردی خارج میشــود که مسئول یک
کشور است .این فرهنگ و نگرش مانع رسیدن
به یک پارادایم گفتوگوی فراگیر میشود.
وزیر امور خارجــه ادامه داد :تمام ما به دنبال
ساخت جهانی بهتر هســتیم و بر همین اساس
بایــد نگرشهای فکری و فرهنگــی خود را که
مبتنی بر خودبرتر بینی است از بین ببریم و بر
همین اساس راهی جز شــروع گفتوگویی که
مبنای آن احترام متقابل و فهم مشــترک است
نداریم .ما امــروز در منطقه خود با یک حرکت
خطرناک مبتنی بر نفرت ،تکفیر و حذف روبرو
هســتیم .امروز افراط گرایی آسیا و بویژه غرب
آسیا را تهدید میکند اما نیازمند مقابله نظامی
نیســتیم بلکه مقابله فرهنگی بهترین هدف در
این مسیر است .نخستین خاســتگاه مردم در
غرب آســیا موضوع فلسطین اســت که مردم
فلسطین بتوانند حقوق خود را پس بگیرند .این
ناکارآمدی باعث ایجاد نگرانیها و گســلهای
اجتماعی شده اســت .حکومتهای ناکارآمد به
جای اینکه با ریشه گسلهای اجتماعی مقابله
کنند تــاش کردند با فرافکنــی و ایجاد نفرت
از دیگری ایرانهراســی را بوجود بیاورند .نیاز
امروز ما به مقابله فرهنگی با تفکر افراطی است.
در بُعد ســلبی ،گفتوگــوی فرهنگی میتواند
مبانی تفکر افراطی را به چالش بکشــاند و این
امر میتواند جهان را از اســترالیا تا لسآنجلس
و از جهان اسالم تا مســیحیت را نجات بدهد.
ظریف تأکید کرد :برای اینکه به ســمت امنیت
حرکت کنیم باید اقدامات اطمینانسازی داشته
باشــیم و در این عرصه تعامالت فرهنگی ،رفت
و آمدهای مردم و نخبــگان و تماسهای آنها
میتواند راههای مشــترکی برای رفع مشکالت
بوجود بیاورد .امروز کسانی که در این اجالس
شــرکت کردهاند باید به این مسئولیت خطیر
که عبور از بحرانهاست و تمام منطقه و جهان
را در بر گرفته اســت ،توجه کننــد .گفتوگو
یک ضرورت اجتنابناپذیر اســت و ما باید این
گفتوگوهــا را تکرار کنیم تا بتوانیم در آســیا

منطقــه آســیا دارای
نگر شهــا و گونههای
متنوعی است اما آنچه
که امــروز در منطقه ما
بویژه در غرب آســیا
میگــذرد بــا مبانی
فرهنگی که به آن اعتقاد داریم مغایرت دارد
و به نظر بنده گفتوگوی فرهنگی یک حرکت
دانشــگاهی و آکادمیک نیســت .گرچه که
دانشــگا هها و محیطهای فرهنگی میتوانند
در این عرصه تأثیرگذار باشند اما گفتوگوی
فرهنگی امروز یــک ضرورت امنیتی و حیاتی
برای تمام جوامع است و ما نیازمند گفتوگوی
فرهنگی هستیم

همواره ســرآمد فرهنگ و تمدن باشیم و این
بار نیز جامعه جهانی را از گردابی که در آن فرو
رفته است نجات بدهیم.
گفت و گوی تلفنی ظریف با همتای چینی
درباره نفتکش ایرانی
وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای
چینی خود بر لزوم انجام تعهدات همه طرفها
در ســانحه اتفاق افتاده بــرای نفتکش ایرانی
تاکید کرد .در این تمــاس در خصوص اجرای
برجام و لزوم انجام تعهدات همه طرفها و نیز
سانحه تاسف بار برای نفتکش ایرانی گفتوگو
شد.وزیر امور خارجه چین با ابراز تاسف از بروز
سانحه برای نفتکش ایرانی اعالم کرد :نیروهای
امــدادی چینی همه تالش خــود را برای مهار
آتش به کار گرفته و بــه کمکهای خود ادامه
خواهند داد.هفته پیش  ۳۲خدمه و سرنشــین
کشتی سانچی بعد از آتشســوزی این کشتی
در اثر اصابت یک کشــتی کوچک به آن ناپدید
شدند .جسد ســه نفر از آنها تا کنون پیدا شده
اســت30.خدمه و سرنشین کشتی ،ایرانی و دو
نفر از آنها بنگالدشــی بودند.نفتکش ســانچی
بر اثر برخود با یک کشــتی باربری در سواحل
شرقی چین دچار آتشسوزی شد .این نفتکش
از جزیره خارک ایران به مقصد داســان در کره
جنوبی در حرکت بود.

سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری اعالم کرد:

تاکید وزارت کشور برای تعامل بیشتر با علما و مراجع تقلید

| سخنگوی وزارت کشــور گفت :در
جلسه شــورای معاونین وزارت کشور بر تعامل
هرچه بیشتر با علما و مراجع تاکید شد.
سید سلمان سامانی در نشست خبری خود
با بیان اینکه در این جلســه بــه ارتباط هرچه
بیشــتر و تعامل موثر وزارت کشور ،استانداری
ها و فرمانداریها با علمــا ،روحانیون و مراجع
تقلید تاکید شد ،اظهار کرد :قرار شد به صورت
مستمر گزارش اقدامات وزارت کشور به مراجع
و علما داده شود و این عزیزان در جریان اقدامات
قرار بگیرند.
سامانی همچنین با اشــاره به اینکه استفاده
از دســتیاران ســتادی یکی از مصوبات دولت
برای ارتقای جوانگرایی و شایستهســاالری در
دستگاههای دولتی اســت ،اظهار کرد :وزارت
کشــور  44نفر از افرادی کــه در آزمونهای
سراســری ســازمان ســنجش برگزیده شده
بودند به عنوان دســتیار ستادی جذب کرده و
آموزشهای تخصصی بــرای آنها برگزار کردند
تا بر مبنای شایستهســاالری و جوانگرایی این
نیروها جذب شوند البته مقرر شده است از این
افراد آزمون جامعی از آموزشهایی که به آنها
داده شده است ،گرفته شود تا ما صالحیتهای
علمی و عملی آنها را ارزیابی کنیم.
وی در ادامــه با بیــان اینکه وزارت کشــور
در برگزاری انتخابات تمــام الکترونیکی برای
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا تجربه
خوبی به دست آورده اســت ،خاطرنشان کرد:
انجمنهای صنفی این درخواست را داشتهاند که
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
آنها ،همکاری کند و ما هم از این درخواســت
استقبال کرده و اعالم میکنیم تجربیات خود

را در این اختیار ایــن انجمنهای صنفی که به
دنبال برگزاری انتخابات الکترونیکی هســتند
قرار میدهیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین خاطرنشان
کرد :در جلســه هیات وزیران مصوب شــد که
گزارش جامعــی از اعتراضات اخیــر همراه با
تحلیلها که در برگیرنده مســائل بینالمللی،
داخلی ،اقتصادی و جامعهشناختی است تهیه
شود .وزارت کشــور در فرصت یک هفتهای که
هیات وزیران در نظر گرفته است این گزارش را
آماده کرده و برای رییسجمهور ارسال میکند.
سامانی درباره انتخاب استانداران و فرمانداران،
بیان کرد :رونــد جابجایی فرنداران خیلی وقت
اســت که آغاز شــده و اولین اقدام استانداران
دولت دوازدهم ،انتخاب فرمانداران بوده اســت
و در بسیاری از شهرستانها فرمانداران انتخاب
شــده و حکم انتصاب آنها هم صادر شده است.
انتخاب استانداران نیز در مراحل پایانی است و
همچنین تا پایان بهمن ماه تغییر فرمانداران را
نهایی میکنیم.
وی تاکید کرد :ارزیابی عملکرد وزارت کشور
از استانداران و فرمانداران یک ارزیابی مقطعی
نیست که ما پس از پایان ارزیابی این پرونده را
بببندیم بلکه این پرونده همیشه باز است و بر
اساس آن تصمیمات مقتضی انجام میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش
که چه خالئی در وزارت کشــور احساس شده
اســت که این وزارتخانه تصمیم گرفته اســت
تعامل خود را با علما بیشــتر کند ،گفت :لزوما
این تصمیم بر اســاس یک خالء گرفته نشده
است .سیاست وزارت کشــور ارتباط بیشتر با
علما ،مراجع و کســانی اســت که نقش مرجع

برای مردم دارند .ما معتقدیم این ارتباط هر چه
بیشتر باشد موفقیتهای بیشتری برای وزارت
کشور حاصل میشود.
وی در مورد مصوبه شورای شهر تهران درباره
نحوه برگزاری تجمعات گفــت :رویکرد وزارت
کشــور صیانت از حقوق مردم است و  22اصل
مصرح در منشور حقوق شهروندی نقشه راه ما
بوده که در ان هم حق برگزاری تجمع تصریح
شده اســت .از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا
به امروز حدود  43000تجمع برگزار شده است
که تعدادی از آنها با مجوز و تعداد ی هم بدون
مجوز بوده است .نگاه وزارت کشور هم صیانت
از تجمعات اســت تا افــراد در چارچوب قانون
مطالبات خود را بیــان کنند .در انتخابات اخیر
تجمعات زیادی داشته ایم و حتی رکورد تعداد
تجمعات زده شده است.
سامانی با اشــاره به اینکه شــورای اسالمی
شهر تهران به استناد بند  2ماده  80مصوبهای
صادر کرده است ،گفت :این بند اشاره می کند
که یکی از وظایف شــوراهای اســامی شهر و
روســتا ،بررسی و شــناخت کمبودها ،نیازها و
نارســاییهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشــی،
بهداشتی ،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه است
و شوراها می توانند طرح و پیشنهادات اصالحی
وراهحل های کاربردی خود را جهت برنامهریزی
و ارائه آن به مسئول ذیربط تهیه کنند.شورای
شــهر تهران هم براســاس این ظرفیت قانونی
مصوبه ای در مورد برگزاری تجمعات داشــته
است.ســخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه
تالش وزارت کشور در چهار سال و نیم گذشته
برگزاری شایســته تجمعات قانونی بوده است،
تصریح کرد :تمام موضوعات تجمعات منحصر

به مسائل آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و رفاهی
نیســت ،بلکه تجمعات ابعاد سیاسی و امنیتی
هم دارد و قانونگذار و آیین نامه مصوب هیئت
وزیران مرجع فرمانداری را برای بررســی ابعاد
مختلف تجمعات و صدور مجوز آن مشــخص
کرده اســت .ما از برگزاری تجمعات به صورت
نظام مند استقبال می کنیم تا همه از این حق
قانونی خود استفاده کنند ،ولی مرجع صالحیت
دار برای صدور مجوز تجمعــات ،فرمانداریها
هستند .درخواست افراد برای برگزاری تجمعات
به فرمانداری ها اعالم می شود و این فرمانداریها
هستند که مسئول صدور مجوز بوده و تصمیم
الزم رابرای صدور مجوز پس از بررســی های
خود اتخاذ می کنند.ســامانی ادامــه داد :در
مواردی هم که نیاز باشــد شــوراهای اسالمی
شهر و روســتا و شــهرداریها با فرمانداریها

همکاری کنند ،قانونگذار پیش بینی کرده است
که شوراها مکلف هســتند با شوراهای تامین و
فرمانداریها این همکاری الزم را داشته باشند ما
هم امیدواریم در این تعامالت حداکثر استفاده
از ظرفیت شوراها را داشته باشیم.وی در مورد
رویکرد وزارت کشور در مورد تعیین یک مکان
خاص برای برگزاری تجمع تاکید کرد :محدود
کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص
پسندیده نیست .به هر حال این  43هزار تجمع
در محلهای خاصی برگزار شده و مجوز آن هم
پس از بررسی صادر شده است و از برگزاری آن
هم صیانت شده است .ما از نفس برگزاری تجمع
استقبال می کنیم اما مجوز برگزاری تجمع باید
از سوی مراجع قانونی صادر شود .قانون شوراها
نیز وجوهی دارد که در حوزه صالحیت ســایر
دستگاهها است.

میز خبر
ایران درباره برجام سناریو دارد

| نائب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه ایران در مقابل هرگونه موضع گیری آمریکا ســناریون دارد» گفت:
ایران در راستای منافع ملیاش به برجام عمل میکند؛ لذا اگر منافع ملی ما مورد تهدید
قرارگیرد اقداماتی مناسب و متقابل انجام خواهد گرفت.
کمال دهقانی در واکنش به تصمیمات رییسجمهور و دولت آمریکا علیه ایران اظهار
کرد :پیش از صبحتهای ترامپ گمانهزنیها در خصوص تصمیم گیری آمریکا نسبت
ی شناخته شد ا ز حیظ عدم پایبندی به
به برجام وجود داشت چون ترامپ شــخصیت 
تفاهمات در دنیاست .یکی از این احتماالت خروج آمریکا از برجام بود و احتمال دیگر
تعلیق تحریمهای قبلی و اعمال تحریمهای دیگری با ادعای حمایت ایران از تروریست
که این نیز عمال نقض برجام اســت .احتمال دیگر آن بود که آمریکا بخواهد جدای از
تحریمهای موضوع هستهای تحریمهای دیگری را علیه کشورمان اعمال کند تمام این
تصمیمات قطعا مخالفت با برجام است.وی با تاکید بر اینکه «جمهوری اسالمی ایران
برای هرگونه تصمیم آمریکا ســناریو دارد» گفت :مبنای سناریوهای ایران قانون اقدام
متناسب و متقابل در اجرای برجام مصوب  21مهر  94است در این قانون به هیات عالی
نظارت بر اجرای برجام تکلیف شده که همچون دیدهبانی عملکرد طرف مقابل را زیر
نظر داشته باشد تا اگر نقض فاحشی در انجام تعهدات طرفین دید آن را اعالم کرده و
دستگاههای ذیربط اقدام متناسبی انجام دهد.
وی بــا تاکید بر اینکه «مبنای ایــران بر همکاری در عرصه بیــن المللی و انجام
تعهدات در زمینههای مختلف اســت» گفت :قطعا اگر طرف مقابل نقض عهد کند
رفتار ایران نیز به گونهای دیگر خواهد شد البته نقض عهد آمریکاییها نه تنها در برابر
ایران بلکه در مقابل جامعه جهانی شناخته شده است نمونه آن خروج از موافقت نامه
پاریس و یا به رسیمت شناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغال گر قدس
است در این نمونه نیز آمریکا تمامی تعهدهای قبلی برای سازی را به زیر پای گذاشت.

اعتمادسازی باید توسط دستگاههای
امنیتی انجام شود

| یک عضو شورای مرکزی فراکســیون امید با بیان این که صرف
بازداشت یک فرد نمیتوان او را مجرم دانســت ،اظهار کرد :اعتمادسازی و
فرهنگسازی باید توسط دستگاه های امنیتی انجام شود.
ابوالفضل ســروش با تاکید بر اینکه باید اعتمادسازی توسط دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی با مردم انجام شود ،گفت :وقتی تجمعی آن هم غیرقانونی
اتفاق میافتد طبیعتا وظیفه دســتگاههای اطالعاتی و امنیتی این است که
نسبت به این مساله رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد :این مسائل در شرایطی اتفاق میافتد که این تجمعات به
آشوب کشیده شده و به مرحله اغتشاش میرسد ،در این راستا عدهای که به
این مساله دامن زدهاند بازداشت میشوند اما مردم باید بتوانند تفاوت اعتراض
مسالمتآمیز با اعتراض آشوبگرانه را تشخیص دهند.این نماینده مجلس با
بیان اینکه سطح آگاهی مردم باید در تشخیص اعتراضات از نوع مسالمتآمیز
آن با نوع آشوبگرانه آن باال برود ،اظهار کرد :وقتی عدهای بازداشت میشوند
نمیتوان عنوان مجرمانــه را به آنها تلقی کرد اما این وظیفه دســتگاههای
اطالعاتی و امنیتی است که در بررسیهای خود آن را تشخیص دهند.نماینده
مردم تهران در مجلس در پایان گفت :بنابراین فرهنگسازی و اعتمادسازی
باید توسط دســتگاههای امنیتی انجام شود تا نگاهی که ممکن است به آنها
وجود داشته باشد اصالح و برطرف گردد البته شاید در درصد کمی از مردم
این بیاعتمادی وجود داشته باشد.

بهترین روش بجای فیلترینگ ،آگاهیبخشی
صحیح به مردم است

| یک وکیل دادگســتری گفت :با فیلترینگ شــبکههای اجتماعی ،عمال
مشاهده میکنیم که افراد جامعه با اســتفاده از فیلترشکن از این شبکهها استفاده
میکنند؛ لذا با توجه به افزایش شبکههای اجتماعی نمیتوان این ممنوعیت را اعمال
کرد و یا کســانی که از این فیلترینگ عبور میکنند را به مجازات رساند .هوشنگ
پوربابایی اظهار کرد :در ابتدای انقالب در مورد ســایر وســایل ارتباطی استفاده از
ویدیوهای خانگی ممنوع شده بود ،اما با این حال از آن استفاده می شد .در گذشته
قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات ماهوارهای تصویب شده بود ،اما مشاهده کردیم
که این قانون بالاجرا ماند و عمال همه کســانی که با آنها برخورد شــد ،از تجهیزات
ماهوارهای جایگزین استفاده کردند.وی افزود :با فیلترینگ شبکههای اجتماعی ،عمال
مشاهده میکنیم که افراد جامعه با اســتفاده از فیلترشکن از این شبکهها استفاده
میکنند؛ لذا با توجه به افزایش شبکههای اجتماعی نمیتوان این ممنوعیت را اعمال
کرد و یا کســانی که از این فیلترینگ عبور میکنند را به مجازات رساند .این وکیل
دادگستری بیان کرد :میدانید که مسئوالن جامعه بنا به ضرورت و احتیاج و به خاطر
همخوانی با جهان امروزی مجبورند از برخی شبکههای اجتماعی مثل فیس بوک و
توییتر و  ...استفاده کرده و به خاطر شرایط جامعه از فیلترینگ عبور کنند ،با توجه به
اینکه امروز دنیا به سمت تکنولوژیهای جدید رفته ،بستن شبکههای اجتماعی هیچ
نفعی به حال جامعه نداشته است جز اینکه حکومت یا مصوباتش را بالاجرا میکند
یا با تصویب برخی آییننامهها و مقررات در مظان اتهام قرار می گیرد یا تصمیماتش
لوث می شود؛ لذا این روش (فیلترینگ) روش مناسبی در جهان امروز نیست و بهبود
یافته تلقی نمیشود.

