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سياسي

سفیر عربستان در آمریکا با طرح ادعاهایی خصمانه علیه کشورمان مدعی شد ما از استقالل عراق حمایت میکنیم اما ایران میخواهد که عراق از این کشور پیروی کند.
ادعای سفیر عربستان در آمریکا:
به گزارش ایســنا ،خالد بن ســلمان سفیر جدید ریاض در واشنگتن در گفتوگو با روزنامه واشنگتن پست در پاسخ به سوالی درباره روابط آمریکا و عربستان گفت :روابط این دو کشور در دوران
ایران از عراق میخواهد ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیشرفت قابل توجهی داشته است .وی مدعی شد :رئیس جمهور ترامپ مصمم است تا با متحدان خود در منطقه برای مقابله با نفوذ ایران و تروریسم مقابله کند .ما
که از این کشور پیروی کند از سیاستهای کنونی در منطقه رضایت داریم .این دیپلمات سعودی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به اینکه تفرقه افکنی همواره به تروریسم منجر میشود مدعی شد که ایران از عراق
میخواهد تا از این کشور پیروی کند .اما ریاض از استقالل عراق حمایت میکند.

توضیحات الریجانی درباره حواشی مراسم تحلیف
رییس مجلس شــورای اســامی روز  ۱۷مرداد را که
به نام شــهید صارمی روز خبرنگار نام گرفته اســت ،به
خبرنگاران تبریک گفت.
به گزارش ایســنا ،علــی الریجانی در نطــق قبل از
دستور جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسالمی
با تبریــک روز خبرنگار به رســانهها در عین حال ابراز
امیدواری کرد تالش رسانههای گروهی در توسعه کشور
و ایجاد وفاق در افکار عمومی جهت حل مشکالت کشور
عامل پیشرفت و آبادانی کشور شود.
وی همچنیــن از مهمانان داخلی و خارجی شــرکت
کننــده در مراســم تحلیف رییسجمهور تشــکر کرد و
افزود :حضور  ۵۰۰مهمــان خارجی در مجلس که ۱۳۰
نفر آنان مقامات عالی رتبه از  ۱۰۵کشــور بودند ،نوعی
ارج نهادن به مردمســاالری دینی بــود .رییس مجلس
شورای اسالمی احترام کشورهای مختلف به ملت ایران
را برای منافع و امنیت ملی کشــور یک دستاورد دانست
و افزود :تالش شد با برخی حاشیهسازیها این دستاورد،
دیده نشود .متاسفانه چندسالی است که آفتی گریبانگیر
کشور شده اســت که موضوعاتی که مربوط به امنیت و
منافع ملی کشــور است به سرعت به موضوعات جناحی

تبدیل شــده و موجب خسارت میشود و تالش میشود
اقدامات پر ارزش که با زحمت و فکر حاصل میشــود با
حاشیهســازی ضایع و تحقیر شــود که این اجالس هم
از این آســیب مصون نبود .مثال نام چند کشور کوچک
یا کمتر شــناخته شــده را بزرگنمایی کردند .آیا حضور
مقامات عالی رتبه از چین ،روسیه ،هند ،اندونزی ،مالزی،
عــراق ،ترکیه ،آذربایجان ،پاکســتان ،فرانســه ،آلمان،
انگلیس ،ایتالیا ،اســپانیا ،برزیل ،تونس ،عمان ،اتحادیه
بینالمجالس ،بینالمجالــس آمریکای التین ،دانمارک،
ســوئد ،نروژ و بسیاری دیگر از کشورها در ایران موضوع
قابل پنهانی است؟
نماینــده مردم قم در مجلس ادامه داد :چرا ارزش کار

و احترام اکثر کشورهای مهم دنیا را بیجهت و به خاطر
برخی دســتهبندیهای داخلی کم مقدار جلوه میدهید،
با همه مســائلی که آمریکا و برخی کشورها ایجاد کرده
بودند ،حضور آنان در کشــور ایران نشــانه دوســتی و
شکست آشکار پروژه منزویسازی ایران بود که دشمنان
برای اجرای آن میلیاردها دالر هزینه کردند.
الریجانی با اشاره به عکس سلفی تعدادی از نمایندگان
مجلس با خانم موگرینی ،گفت :تصویربرداری چند نفر از
نمایندگان با یکی از مهمانان گرچه نوعی سهل انگاری
بود اما تبدیل آن به یک موضوع اساســی و ندیدن این
همه اثرات مهم اجالس در امنیت ملی کشــور درســت
اندیشی و نگاه ملی در آن نهفته نیست.
وی در توجیــه دعوت نکردن از بــزرگان اقلیتهای
قومی و مذهبی در جلســه تحلیف ،گفت :حضور حدود
 500مهمان خارجی در مجلس شــورای اسالمی ما را با
محدودیت جا مواجه کرد و البته ما متأســفانه نتوانستیم
از حضور همه بزرگان کشــور دعوت کنیم و اعتذار ما را
انشاءاهلل میپذیرند .البته این جفا است که محدودیت جا
را به مسائل مذهبی و قومی مرتبط کنند.
نماینــده مردم قــم در مجلس در بخــش دیگری از

ســخنانش با اشــاره به کابینــه دولت دوازدهــم ،ابراز
امیدواری کرد این کابینه با سرعت بیشتری تشکیل شود
تا حرکت اجرایی کشور شکل جدیدی به خود بگیرد.
وی با رد هرگونه سهمخواهی مجلس از دولت در بسته
شــدن ترکیب کابینه ،گفت :به این مطلب مجددا اشاره
میکنم که در برخی رسانهها درباره برخی تعاملها بین
دولت و مجلس ســخنانی بیان شده که متاسفانه این امر
ذهنیات و حدســیات بوده و غیرواقعی است .ضمن اینکه
انتخاب وزرا وظیفه رئیس جمهور و حق ایشــان است و
کسی نقشــی جز خود ایشــان در این امر نداشته است
و گمانه زنیهای رســانهای مخصوصــا آنچه مربوط به
مجلس و رئیس مجلس است واقعیت ندارد.
الریجانی با اشاره به جلسات فراکسیونهای مجلس با
رئیس جمهور در خصوص کابینه دوازدهم ،گفت :تا آنجا
که اطالع دارم بیشتر فراکسیونهای مجلس معیارهای
خود در ارتباط با انتخاب افــراد صالح را بیان کردهاند و
راجع به افراد نظری ندادند.
حداقل درمورد رئیس مجلس قطعا اینگونه اســت از
این رو خواهش میکنم به اصل موضوع توجه شده و به
حواشی که واقعیت ندارد تمرکز پیدا نکنیم.

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی
پیام رسانهای خارجی باید مجوز بگیرند
به گــزارش ســیناپرس ،بر اســاس مصوبه اخیر
شــورای عالی فضــای مجــازی ،پلتفرمهای پیام
رســان و شبکههای اجتماعی برای فعالیت در ایران
باید مجوز داشــته باشند ،و این شامل پلتفرمهای
خارجی هم میشود.
در مصوبه این شــورا همچنین تعریف شبکه پیام
رســان داخلی از خارجی مشــخص شــده است و
مطابق این تعریف ،در صورتی که بیش از  ۵۰درصد
ســهام پیام رسانی متعلق به شــخص ایرانی بوده و
میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان
اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد پیام رسان
اجتماعی داخلی در نظر گرفته میشود.
همچنین در این مصوبه ،پیامرسانهای اجتماعی
سامانههای کاربر محور فراهم کننده بستر تعامالت
اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از

طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانهای هستند.
بر اســاس بند دوم این مصوبه تعیین شــرایط و
ضوابط دریافت مجوز بــر عهده وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات اســت و این وزارتخانه به منظور
مدیریت و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی ملزم
به تهیه و تدوین شــرایط و ضوابــط اعطای مجوز
فعالیت به پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی
در کارگروهــی بــا عضویت نماینــدگان (معاونان)
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی ،وزارت اطالعات ،معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری ،دادستانی کل کشور،
سازمان تبلیغات اسالمی ،نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران (پلیس فتا) ،ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،ســازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران شــد.این وزارتخانــه باید این آییــن نامه را

حداکثــر ظرف مدت یک ماه بــه مرکز ملی فضای
مجازی برای تطبیق با سیاستهای مصوب شورای
عالی فضای مجازی ارائه دهد.
همچنیــن در بند  2این مصوبه آمده اســت که
پیامرســانهای خارجــی ملزم بــه دریافت مجوز
هســتند ،و برای اینکار ذخیرهســازی و پردازش
دادهها در داخل کشــور و معرفی نماینده رســمی
حقوقی تاماالختیار داخلی الزامی است.
همچنین صــدور ،تعلیق و لغو مجــوز فعالیت و
نظارت بر فعالیــت دارندگان مجــوز در چارچوب
ضوابــط و شــرایط مجوزهــای صــادره صــورت
میگیرد.
همچنین بر اســاس این مصوبه وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی هم موظف شد برای توسعه فعالیت
پیامرســانهای اجتماعی داخلی ضوابط و شــرایط

انتشــار محتوا ،تبلیغات ،صیانت از دادهها ،مواجهه
با تخلفــات ،ناهنجاریهــا و تهاجــم فرهنگی در
پیامرسانهای اجتماعی را در کارگروهی با عضویت
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی ،وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعــات ،وزارت اطالعات ،وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،وزارت آمــوزش و پرورش،
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت
دادگســتری ،ســازمان صدا و ســیمای جمهوری
اســامی ایــران ،دادســتانی کل کشــور ،نیروی
انتظامی جمهوری اســامی ایران ،سازمان تبلیغات
اســامی ،مرکز مدیریت حوزههای علمیه و نماینده
تشکلهای صنفی ذیربط تهیه و تدوین کنند.این
آییــن نامه باید به مرکز ملی فضــای مجازی برای
بررسی عدم مغایرت با سیاستها و مصوبات شورای
عالی فضای مجازی ارائه شود.

اقلیم کردستان هیاتی برای مذاکره با دولت بغداد درباره همهپرسی تشکیل داد
عضو شــورای همهپرســی اقلیم کردستان عراق
از تشــکیل یک هیات برای مذاکــره با بغداد درباره
همهپرسی استقالل اقلیم خبر داد.
به گزارش ایســنا ،یروانت نیســان ،عضو شورای
همهپرســی اقلیــم کردســتان عراق اعــام کرد
که این شــورا روز دوشــنبه نشســتی را با نظارت
مســعود بارزانی ،رئیــس اقلیم برگزار کــرد و در
این نشســت تصمیم گرفته شــد که هیاتی رسمی
برای مذاکره با بغداد درباره همهپرســی تشــکیل
شود.

وی افزود :این هیات شــامل نمایندگانی از حزب
دموکرات کردســتان و اتحادیه میهنی کردستان و
اتحادیه اسالمی کردســتان و نمایندگان گروههای
مســیحی و ترکمــان و ایــزدی اســت .احتمــاال
ایــن هیئت اواخــر هفته جــاری به بغداد ســفر
میکند.
چندی پیش احــزاب کرد نشســتی را در اربیل
برگزار کرده و با برگزاری همهپرسی اقلیم کردستان
در تاریخ  25ســپتامبر موافقت کردند؛ اقدامی که با
واکنش منفی جامعه جهانی و مخالفت بغداد مواجه

شد.
در همین راســتا ،ابراهیم جعفــری ،وزیر خارجه
عراق با مجمع نمایندگان حزب دموکرات کردستان
در پارلمان با ریاست عرفات کرم دیدار کرد.
جعفــری گفت :قــدرت عراق در وحــدت ملی و
همبســتگی گروههای سیاسی و ادامه مذاکره برای
عبور از چالشها نهفته اســت .همهپرســی که قرار
است برگزار شود به نفع وحدت عراق نیست؛ عراقی
کــه به تازگی از جنگی جهانــی علیه داعش بیرون
آمده است.

وی افــزود :هیچ کــدام از کشــورهای جهان از
همهپرســی حمایــت نکردهاند و همــگان به این
مســئله ایمان دارند که وحدت عــراق برای ثبات
منطقــه مهم اســت .جدایــی به نفع هیچ کســی
نیســت و ما بــه نظر شــهروندان کرد به شــرط
اینکــه در چارچوب قانون اساســی باشــد ،احترام
میگذاریم.
اعضای حزب دموکرات کردستان نیز بر لزوم ادامه
مذاکرات بین گروههای سیاســی در این باره تأکید
کردند.

اورشلیم پست نوشت:

ایران و روســیه روابط نظامیشــان را بعد از تحریمهای جدید آمریکا تقویت
کردهاند .به گزارش انتخاب ،اورشــلیم پســت نوشــت :ایران و روســیه روابط
نظامیشــان را بعد از تحریمهای جدید آمریکا تقویت کردهاند .در خالل افزایش
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران و روسیه دو کشور وعده افزایش همکاریهای
تجاریشان را دادهاند.
در ماه جوالی نمایندگان آمریکا الیحه تحریمهای روسیه را به دلیل دخالتهای
این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصویب کردند .روسیه در واکنش
به این تحریمها بیش از  700کارمند سفارت آمریکا در روسیه را اخراج کرد.
تحریمها علیه ایران به بهانه توســعه برنامههای موشکی بود .ایران گفته این

انتقال سالحهای جدید روسیه به تهران
تحریمها با توافق هستهای مغایرت دارد .توافقی که ایران میگوید به آن پایبند
اســت .تحریمهای جدید علیه کره شــمالی نیز اعمال شده .دلیل این تحریمها
برنامههای موشــکهای بالســتیک کره شــمالی بود که به گفته کارشناسان
موشــکهای جدید این کشور قابلیت پرتاب تا آمریکا را دارند .ایران و روسیه به
طور تاریخی با هم روابط نظامی داشــتهاند .ایران چندین میلیارد دالر تجهیزات
نظامی در دوران تحریمهای غرب علیه این کشور از روسیه خریداری کرده است.
سال گذشته روسیه ساخت پایگاه هستهای جدیدی را در ایران کلنگ زد .عالوه بر
این از سوی دیگر برای حفظ این روابط دو جانبه نظامی دو کشور در جنگ برای
اســد در سوریه با هم همکاریهای جدیای را آغاز کردهاند .معاون نخست وزیر

توگو با حسین دهقان وزیر دفاع ایران در خصوص
روسیه دمیتری روگوزین در گف 
اننقال ســاحهای جدیدی از روســیه با ایران مذاکراتی داشته است .آنها بر سر
اجرایی شدن توافقاتی که به افزایش روابط و همکاریهای تکنولوژیکی و نظامی
آنها بیانجامد به توافق رسیدهاند .روگوزین برای شرکت در مراسم تحلیف رییس
جمهور ایران به این کشور سفر کرده بود .حسن روحانی برای یک دوره چهارساله
دیگر رییس جمهور ایران باقــی مانده .روگوزین با معاون رییس جمهور در امور
توگوها برخی تبادل نظرها
توگو داشــته و در این گف 
تکنولوژی نیز دیدار و گف 
در خصوص فناوریهای جدید بین این دو مقام ایرانی و روســیه شــکل گرفته
است.

عباس جدیدی عضو شورای شهر تهران:

قالیباف به دلیل واگذاری
زمین به موسسه خیریه امام
رضا (ع) استیضاح شود
عضو شورای اسالمی شــهر تهران در روزهای پایانی شورای
شهر و شهرداری تهران ،خواستار استیضاح شهردار تهران به دلیل
واگذاری یک زمین به موسسه خیریه امام رضا (ع) شد.
به گزارش انتخاب ،عباس جدیدی در جلسه علنی روز سهشنبه
شــورای شهر تهران در تذکر پیش از دســتور خود با بیان اینکه
شــهرداری تهران تخلفی در واگــذاری غیرقانونی یک زمین به
متراژ  6900متر مربع به موسســه متوســلین به امام رضا (ع) با
موضوع ساخت بیمارستان پروفســور سمیعی داشته است ،گفت:
ایــن زمین با ترک تشــریفات و بدون برگــزاری مزایده و بدون
قیمتگذاری و در حالی کــه در محدوده زمینهای ذخیره وجود
داشت به این خیریه واگذار شده است.
عضو شورای اسالمی شــهر تهران با بیان اینکه این واگذاری
به دســتور قائممقام شهرداری تهران بوده است ،افزود :شهرداری
منطقــه مذکور نیز تخلفاتی داشــته چرا که ایــن تخلفات را به
کمیســیون ماده  100اعالم نکرده و در شورای معماری مناطق
نســبت به بررسی تخلفات اقدام خواهد کرد .همچنین موضوع به
کمیســیون ماده  7 ،12و  5ارجاع داده نشــد و بر همین اساس
درخواست میشــود محمدباقر قالیباف ،شهردار تهران استیضاح
شــود و تمام مقصران در این پرونده که تعدادی از اعضای شورا
نیز در آن حضور دارند نقششان مورد بررسی قرار گیرد.
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یادداشت

رزمایش نوبل پارتنر و
عدم مشارکت جمهوری آذربایجان
رامز محمودی -کارشناس مسایل سیاسی

رزمایش نوبل پارتنر در حالی در کشــور گرجستان با حضور آمریکا ،ترکیه ،اوکراین
و ارمنســتان برگزار شــد که مهم ترین کشــور قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان حضور
نداشــت .اکنون ،این سوال مطرح اســت که چه عواملی بر عدم مشارکت آذربایجان در
رزمایش نوبل پارتنر تاثیر گذاشته است .عدم مشارکت این کشور را میتوان از منظر سه
دیدگاه مورد بررسی قرار داد.
نخســت  -این رزمایش را میتوان در چارچوب سیاســت گســترش به شــرق ناتو
و خصوصــا تالش آمریکا برای بســط قلمرو نفوذ تعبیر و تفســیر نمــود که به رقابت
ژئوپلیتیکی آمریکا و روسیه منجر شده است .عالوه براین ،تمایل و جهت گیری سیاسی
اوکراین و گرجســتان برای قرار گرفتن در محور غرب (الحاق به اتحادیه اروپا و عضویت
در پیمان ناتو) ،شــرایط رقابت قدرت در عرصه ژئوپلیتیکی آمریکا و روســیه را بیشتر
پیچیده کرده اســت .اعمال قدرت و نفوذ امریکا در حیات خلوت روســیه این کشور را
در وضعیت معضله امنیت قرار داده اســت ،به گونهای که روسیه برای حفظ حوزه نفوذ
ژئوپلیتیکی خود به انجام هر عملی اقدام میکند .آغاز بحران گرجستان  ۲۰۰۸و بحران
 ۲۰۱۴کریمه و ایفای نقش انفعالی غرب در برابر روسیه ،این واقعیت را برای آذربایجان
به اثبات رساند ابتکار عمل خصوصا در منطقه قفقاز در دست روسیه میباشد و هرگونه
تغییر و تحولی در فرآیند مذاکرات مناقشــه قره باغ بدون روســیه قابل تصور نیست .با
توجه به عدم نتیجه بخشــی مذاکرات در چارچوب گروه مینســک ،آذربایجان به گروه
ســه جانبه مستقیم با روسیه و ارمنســتان تمایل دارد .درنتیجه ،آذربایجان تالش دارد
از طریق تقویت روابط با روسیه بتواند در مقابل ارمنستان به موقعیت برتر دست یابد .
دوم -عــدم حضــور آذربایجان را میتوان بــه انتقادهای اروپــا و آمریکا در خصوص
وضعیت سیاســی و مسئله توسعه دموکراســی در این کشور نسبت داد .فضای سیاسی
و اقتدارگرایــی حاکم بر جمهوری آذربایجان را میتوان میراث برجامانده از فروپاشــی
شــوروی قلمداد نمود که این اقتدارگرایی با در نظــر گرفتن اقتصاد رانتیر ابعاد تازهای
به خود گرفته اســت .دولت آذربایجان با کنترل نهادهای مدنی ،ممانعت از فعالیتهای
آزاد سیاســی ،عدم تحمل صداهای معترض ،محدود کردن احزاب اپوزوسیون و تصفیه
نهادهای دولتی از عناصر احزاب منتقد سیاستهای دولت منجر به وضعیتی شده است
که اعتراص اروپا و آمریکا را در پی داشته است .انتقادات صورت گرفته خوشایند دولت
آذربایجان نمیباشــد و همین امر موجب نزدیکی با دولت اقتدارگرای روسیه شده است
که اقتدارگرایی وجه اشتراک دو کشور میباشد .روسیه از اقتدارگرایی دولت آذربایجان
حمایت مینماید ،به این دلیل که تداوم اقتدارگرایی دولت فعلی مانع به قدرت رسیدن
احزاب لیبرال و غربگرا میشــود که تمایل دارند تــا روابط آذربایجان با اروپا و آمریکا
را تعمیق بخشند .روســیه معتقد است که آذربایجان به علت داشتن یک اقتصاد رانتیر
نســبت به دو دولت دیگر قفقاز از شرایط مناســبی برای تحکیم اقتدار حزبی برخوردار
است و کمتر در معرض تهدید انقالبات رنگی قرار میگیرد .
سوم -عدم مشارکت آذربایجان در این رزمایش به تالشهای آمریکا در راستای احیای
روابط مســتحکم میان ترکیه و ارمنســتان بر میگردد .رویکرد آمریکا به منطقه قفقاز
یک نگرش کالن میباشــد و تالش دارد چشم انداز ژئوپلیتیکی غرب را در منطقه قفقاز
وسعت بخشیده و به گستره ژئوپلیتیکی حوزه دریای خزر و آسیای مرکزی پیوند دهد.
در نتیجه ،تعمیق روابط ترکیه با ارمنســتان میتواند راه گشای استراتژی کالن آمریکا
در منطقه قفقاز باشد .ولی الزم به ذکر است که این امر منجر به دلسردی آذربایجان از
سیاســتهای غرب و خصوصا آمریکا شده و متعاقبا موجب نزدیکی آذربایجان با روسیه
گردیده است و همین امر میتواند روسیه را از بابت عدم تمایل آذربایجان برای عضویت
در ناتو و جهت گیری به سوی غرب خشنود سازد.
خبر

غالمرضا حیدری نماینده مجلس خبر داد:

تشکیل کمیته پیگیری مطالبه رفع حصر
در فراکسیون امید
غالمرضــا حیدری از تشــکیل کمیتــهای برای
پیگیری مطالبه رفع حصر در فراکســیون امید خبر
داد.
به گزارش ایســنا ،نماینده مردم تهران در مجلس
دربــاره پیگیریهای فراکســیون امید در خصوص
موضــوع حصر اظهــار داشــت :فراکســیون امید
پیگیریهای غیررسانهای در این زمینه داشته اما با
توجه به انتقادات برخی اعضا نسبت به کندی روند
کار قرار شد این فعالیتها به شکل رسانهایتر دنبال
شود .من به شخصه از آقای دکتر عارف انتظارم این
بود که برای پیگیری جدی مطالبه رفع حصر محور
قرار بگیرد و گالیهام را به ایشان هم منتقل کردم.
حیدری از تشــکیل کمیتهای برای پیگیری مطالبه رفع حصر در فراکســیون امید
خبر داد و گفت :همین صحبتها منجر به این شــد که کارگروه خاصی برای پیگیری
مطالبه رفع حصر به دستور دکتر عارف و با محوریت ایشان تشکیل شود که امیدواریم
اقدامــات صورت گرفته در این کارگروه به نتیجه برســد؛ به ویژه اینکه محصورین در
شرایط جسمانی خوبی قرار ندارند.
مــن در صحن علنی هــم مطرح کردم که اگــر خدای ناکرده اتفاقی مشــابه آنچه
برای آیتاهلل هاشــمی پیش آمد برای این افراد هم پیش بیاید در شــان نظام نیست
و به نظــرم االن بزرگان اصولگرا بایــد بیش از اصالح طلبان بــه دنبال این موضوع
باشند.
وی همچنیــن گفت :اگر کمیته رفع حصــر بتواند موضوع را به طور جدی از رییس
مجلس ،رییس قوه قضاییه و رییسجمهور پیگیری کند قطعا این موضوع نتیجه خواهد
داد چرا که اگر روســای ســه قوه چنین ارادهای داشته باشــند موضوع حل میشود.
البته مــن از آقای روحانی در ایــن زمینه گالیهمندم و نمیدانم که ایشــان هم این
اراده را کــرده یا خیر .برای من یک پارادوکس اســت که مــردم چنین مطالبهای از
ایشــان داشــتند و ایشــان هم چیزهایی گفتند اما در عمل از اینکــه چه اقدامی در
این زمینه انجام شــده بیاطالع هســتیم .البته ما نمیگوییم که صرفا رییسجمهور
در ایــن زمینه تصمیمگیر اســت اما به هر حال ایشــان رییس شــورای عالی امنیت
ملــی اســت و موضوع رفع حصــر از وعدههای انتخاباتی ایشــان در ســال  ۹۲و ۹۶
بوده ،ضمن اینکه رییسجمهور طبق قانون اساســی خواســتار حقوق اساســی ملت
اســت و باید مطالبهگر باشــد و اکنون هم این موضوع به مطالبه اکثریت تبدیل شده
است.
حیــدری درباره بیانات رهبری در مراســم روز تنفیذ در خصــوص ضرورت حضور
همه ســایق در کنار هم در شــرایط آرام ،یادآور شــد :بحث آزادی بیان ،ممنوعیت
تفتیش عقاید ،آزادی نشــریات و مطبوعات از اصول مســلم قانون اساســی ماســت.
حال اینکه چه بالیی بر ســر جمهوری اســامی آمده که اینهــا به یک آرزو تبدیل
شده موضوع دیگری اســت .ما معتقدیم باید بستر الزم برای ابراز عقیده و نظر فراهم
باشد.
ایــن موضــوع اکنــون مطالبــه عمومی اســت و وقتــی رهبری هم در مراســم
تنفیــذ روی این مســاله تاکید میکنند به این معنی اســت که باید تحمل و ســعه
صدر بیشــتری بــرای طرح انتقــادات ،نقطه نظــرات و دیدگاههــای مختلف وجود
داشــته باشــد .حتما ایشــان با آگاهی از یکســری مســائل این موضــوع را مطرح
کردهاند.

