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15م�رداد روز مهم�ي در تاري�خ ايران اس�ت؛ 
روزي كه البت�ه به واس�طه اطالع رس�اني هاي 
نادرس�ت كمتر م�ورد توجه قرار گرفته اس�ت.
 15م�رداد س�الروز انتخ�اب حض�رت آيت اهلل 
خامنه اي به رهبري انقالب اس�المي به ش�كل 
»دائم« است. آنچه به عنوان روز انتخاب ايشان به 
رهبري معروف است، 14خرداد است اما 14خرداد 
ايش�ان به ط�ور »موقت« و ت�ا زم�ان برگزاري 
رفران�دوم قانون اساس��ي به عن��وان رهب�ر 
انقالب اس�المي و رهب�ر اي�ران انتخ�اب شدند. 

   ماجراي رهبري موقت آقا چه بود؟
فيلم انتخاب جانش��ين ب��راي ام��ام خميني)ره( 
در عص��ر روز 14خرداد س��ال 68 باره��ا و بارها از 
صداوسيما پخش ش��ده اس��ت. مذاكرات اعضاي 
مجلس خبرگان در جلسه حساس آن روز كه همراه 
با غم و اندوه درگذش��ت امام امت است، سرانجام با 
اين جمله  مرحوم هاشمي رفسنجاني پشت تريبون 
مجلس خبرگان به پايان مي رس��د: »آقاياني كه با 
رهبري جناب آقاي خامنه اي- تا رفراندوم البته، اين 
موقته، دائمي نيست- تا اون موقع موافق هستند، 
قي��ام بفرمايند« و اكثريت قريب ب��ه اتفاق اعضاي 
خبرگان قي��ام مي كنند و آي��ت اهلل خامنه اي رهبر 

ايران مي شوند. 
ماج��راي اين موقتي ب��ودن رهب��ري البته خيلي 
ساده اس��ت. چهارم ارديبهش��ت 68 حضرت امام 
خمين��ي)ره( نام��ه اي به رئيس جمه��ور، آيت اهلل 
خامنه اي مي نويس��ند و دس��تور بازنگري برخي 
اصول قانون اساسي درباره هشت موضوع از جمله 
»رهبري« را ص��ادر مي كنن��د. روال قانوني تغيير 
قانون اساس��ي هم اين اس��ت كه پ��س از تصويب 
بندهاي جديد و انجام تغيي��رات جديد، تغييرات 
حاصله بايد ب��ه رفراندوم و رأي عمومي گذاش��ته 
شود، صرفاً با دو انتخاب »آري« يا »نه« و در صورتي 
كه مردم ب��ه تغيي��رات رأي دهن��د، آن تغييرات 
پ��س از امضاي تأييد ول��ي فقيه به عن��وان قانون 
اساسي ش��ناخته خواهد ش��د. با اين نامه امام به 
رئيس جمهور، شوراي بازنگري قانون اساسي كار 
خود را آغاز مي كند اما 40روز پس از آن نامه امام، 
ايشان رحلت كردند و در حالي كه قانون اساسي در 
ميانه مس��ير تغيير خود بود، كشور نياز به انتخاب 

رهبر پيدا كرد. 
نكته ديگر در مس��ئوليت س��نگين خبرگان براي 
انتخاب جانشين امام آن بود كه طبق قانون اساسي 
مصوب س��ال 58، مرجعي��ت از ش��رايط رهبري 
برش��مرده ش��ده بود اما يكي از مواردي كه با نظر 
امام خميني در دستور كار شوراي بازنگري قانون 
اساس��ي قرار گرفته بود، همين ش��رط مرجعيت 

بود. در جلس��ه مجلس خبرگان در 14خرداد 68 
تعدادي از اعضاي خبرگان كه عضو شوراي بازنگري 
هستند اعالم مي كنند كه در جريان بررسي مسئله 
»رهبري« در جلسات بازنگري قانون اساسي، اين 
مسئله مورد بحث قرار گرفته و امام هم طي نامه اي 
اعالم كرده اند كه مرجعيت را الزمه و شرط رهبري 
نمي دانند و از نظر ايش��ان »اجتهاد« كافي است. 
متن دو نامه پرسش و پاسخ مذكور توسط آيت اهلل 
امين��ي در مجلس خبرگان قرائت مي ش��ود. حال 
مجلس خبرگان مي تواند حداقل تا زمان تصويب 
قانون جديد و حذف شرط مرجعيت، رهبري موقت 

را انتخاب كند. 
بديهي است از آنجايي كه جايگاه رهبري در ايران 
حساس بوده و شأنيت بااليي دارد و از سويي از آنجا 
كه پيش بيني ها نشان از رأي آوري تغييرات قانون 
اساس��ي در رفراندوم دارد، خبرگان براي رهبري 
موقت هم بايد س��راغ كس��ي بروند كه در صورت 
انتخاب دائ��م، او را انتخاب خواهن��د كرد. اينگونه 
مي شود كه اعضاي مجلس خبرگان رهبري هماني 
را كه شايسته جانشيني امام خميني)ره( و بر عهده 
گرفتن رهب��ري مي دانند، انتخ��اب می كنند، اما 

چون در ميانه مسير تغييرات مهم در قانون اساسي 
هستند و از سويي با درگذشت بنيانگذار جمهوري 
اسالمي، مجبور به انتخاب رهبر، في الحال انتخاب 
او موقت می باشد. از اين زمان تا تاريخ ششم مرداد 
68 كه همزمان انتخابات رياس��ت جمهوري و نيز 
رفراندوم تغييرات قانون اساس��ي انجام مي شود، 
آيت اهلل س��يدعلي خامنه اي رهبر و رئيس جمهور 

ايران هستند. 
   15مرداد 68، رأي گيري مجدد براي انتخاب 

رهبر
شش��م مرداد 68 مرح��وم هاشمي رفس��نجاني به 
رياست جمهوري انتخاب مي شوند و همزمان مردم 
در رفراندوم به تغييرات قانون اساسي رأي مي دهند. 
مطابق اين تغييرات، پست نخست وزيري از ساختار 
سياسي ايران حذف مي شود. شوراي رهبري حذف 
و اختيارات رهبری افزايش مي يابد. نام واليت فقيه 
به واليت مطلقه فقيه تغيير يافت و اختيارات شوراي 
نگهبان هم در حد افزوده شدن حق نظارت و تأييد 
صالحيت نامزده��اي انتخابات مجل��س خبرگان 
رهبري افزايش يافت. مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام ايجاد شده و نام مجلس شوراي ملي به مجلس 

شوراي اسالمي تغيير مي يابد. از سويي با توجه به 
نامه امام خميني)ره( به آيت اهلل علي مشكيني رئيس 
ش��وراي بازنگري قانون اساسي در نهم ارديبهشت 
1۳68 كه خواس��تار حذف ش��رط مرجعيت براي 
رهبري شده بودند، اين شرط از شرايط رهبر حذف 
شد. در نامه امام آمده بود كه: »در مورد رهبري، ما 
كه نمي توانيم نظام اسالمي مان را بدون سرپرست 
رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت 
اسالمي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. 

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داش��تم كه ش��رط 
مرجعيت الزم نيس��ت. مجتهد ع��ادل مورد تأييد 
خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر 
مردم به خبرگان رأي دادند، مجتهد عادلي را براي 
رهبري حكومتشان تعيين كند، وقتي آنها هم فردي 
را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهراً او 
مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولي منتخب 

مردم مي شود و حكمش نافذ است.« 
9 روز پس از رأي 97درصدي مردم به اين تغييرات 
قانون اساس��ي، مجلس خبرگان رهب��ري مجدداً 
تشكيل جلس��ه داد تا اين بار براي رهبري آيت اهلل 
خامنه اي كه تاكنون رهبر موق��ت بوده اند، مجدداً 
و به شكل دائم رأي گيري انجام شود. روز 15مرداد 
68 اي��ن رأي گيري مجدداً انجام می ش��ود و حتي 
نسبت به رأي گيري 14خرداد، ايشان رأي باالتري 
كس��ب مي كنند و به عنوان رهبر انقالب اسالمي 

انتخاب مي شوند. 
  روز مهم اما گمنام تاريخ

روز 16مرداد 68، روزنامه هاي كش��ور در صفحه 
اول خود خبر از رأي گي��ري مجدد براي رهبري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي و انتخاب دائم ايش��ان 
مي دهند. روزنامه جمهوري اس��المي در شماره 
روز 16مرداد س��ال 1۳68 از دي��دار خبرگان با 
رهبر انقالب خبر مي دهد و مي نويسد: »مجلس 
خبرگان در جلس��ه فوق العاده ديروز خود ضمن 
بررس��ي اصول جديد قانون اساس��ي با اكثريت 
قاطع و قريب به اتف��اق آرا ادامه رهبري آيت اهلل 
خامن��ه اي را تصويب ك��رد.« روزنامه اطالعات، 
ديگر رسانه اي بود كه به اين موضوع پرداخت. در 
گزارش روزنامه اطالعات در تاريخ 16مرداد 68 
آمده اس��ت: »مجلس خبرگان بر حمايت قاطع 

خود از مقام معظم رهبري تأكيد كرد.«
اما نكته اين اس��ت كه در طول س��ه دهه گذشته 
از س��ال پرماجراي 68 كمتر رس��انه هاي ايران و 
خصوصاً رس��انه ملي )صداوس��يما( به تبيين اين 
دو بار رأي گي��ري و چرايي موقت ب��ودن بار اول 
پرداخته اند. سياس��يون اغل��ب محافظه كار ايران 
هم ترجيح داده اند در مورد آن صحبتي نكنند و به 
دليل عدم شناخت آنان از فضاي رسانه و بي اعتنايي 
به مديريت افكار عمومي، تص��ور نمي كردند اين 
سكوت ممكن است در دهه هاي آينده شبهه آفرين 
باش��د، حتي آن جمل��ه معروف هاش��مي هم كه 
تأكيد مي كند انتخاب 14خرداد موقتي است، در 
رسانه ها با حسن نيت! سانسور مي شد. در حالي كه 
روند انتخاب حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در هر دو 
تاريخ 14خرداد و 15مرداد قانوني بوده و شبهه اي 

به آن وارد نيست.

بازخواني يك انتخاب مجدد؛ روزي كه آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب شدند

15مرداد 68 را به خاطر بسپاريد

سردار تشكري:

 نيروهاي مسلح در اوج اقتدار 
و آمادگی هستند 

نيروه�اي مس�لح باي�د دش�من را ب�ه خوب�ي شناس�ايي كنن�د و 
از توانمندي ه�اي داخل�ي كش�ور ه�م مطل�ع باش�ند و خ�ود را 
متناس�ب ب�ا تهدي�دات و راهب�رد دش�من ب�راي مقابل�ه آم�اده كنند. 
به گزارش مهر، سردار محمود تشكري دبير اش��راف كلي فرماندهي كل قوا 
در نهمين جشنواره مالك اشتر نيروي زميني ارتش كه روز گذشته در ستاد 
فرماندهي هوانيروز برگزار شد، اظهارداش��ت: بنا بر تدابير فرماندهي معظم 
كل قوا موضوع اشراف در نيروهاي مسلح ساري و جاري شد، ايشان همواره 
تأكيد داشتند كه اشراف در تمامي سطوح نيروهاي مسلح بايد ساري و جاري 
باشد و همه نيروها و فرماندهان از اخبار و اتفاقات پيرامون خود بايد باخبر و 
به آن تسلط داشته و س��ازمان هاي تحت فرماندهي شان نيز از آگاهي خوبي 

برخوردار باشند. 
وي افزود: نيروهاي مسلح در خط مقدم مبارزه با دشمنان هستند به همين دليل 
بايد در اوج آمادگي و اشراف اطالعاتي باشند، براي اين مهم بايد دشمن را به خوبي 
شناسايي و از توانمندي هاي داخلي كشور هم مطلع باشند و خود را متناسب با 

تهديدات و راهبرد دشمن براي مقابله آماده كنند. 
سردار تشكري با بيان اينكه به فضل الهي آمادگي و اشراف در نيروهاي مسلح 
ايران وجود دارد و دشمنان نيز اين آمادگي و اقتدار را به خوبي درك كرده اند، 
اظهار داشت: دشمن نيز بايد بداند كه نبايد تهديدي را عليه ايران داشته باشد 
و اگر تهديدي داشت بداند كه آسيب قابل توجهي خواهد خورد، زيرا نيروهاي 

مسلح ما در اوج اقتدار و آمادگي هستند. 
وي اصل آمادگي براي غافلگير نشدن در نيروهاي مسلح را بسيار مهم و اساسي 
دانست و گفت: نيروهاي مسلح همواره بايد توان و آمادگي خود را روزآمد و براي 

مقابله با تهديدات آماده باشند. 
دبير اش��راف كلي فرماندهي كل قوا در بخش ديگری از س��خنان خود گفت: 
جشنواره مالك اشتر وظيفه دارد يگان هاي برتر و فرماندهان موفق را شناسايي 

و از آنها تقدير كند. 
وي عامل برترساز نيروهاي مسلح ايران در مقابل ساير نيروهاي نظامي جهان را 
نيروي انساني كارآمد و مومن و معتقد دانست و گفت: شايد از لحاظ تجهيزات 
نظامي در دوران دفاع مقدس و بعد از آن نتوان نيروهاي مس��لح ما را با برخي 
كشورها مقايسه كرد اما نيروي انساني كارآمد و معتقد موجب شد كه نيروهاي 

مسلح ايران در دفاع مقدس و بعد از آن سربلند و مقتدر باشند.
....................................................................................................................

كاظمي خبر داد

 جزئيات جلسه هيئت حل اختالف قوا
در مورد گزارش دهي روحاني به مجلس

 عضو كميس�يون قضايي و حقوقي مجلس جزئياتي از جلس�ه هيئت حل 
اختالف ق�وا براي حل اخت�الف دولت و مجلس بر س�ر اج�راي آيين نامه 
داخلي مبني بر گزارش دهي رئيس جمهور و وزرا به مجلس را تشريح كرد. 
به گزارش مهر، محمد كاظمي از برگزاري جلسه حل اختالف قوا براي بررسي 
اختالف قوه مجريه و مقننه بر سر اجراي ماده ۲15 آيين نامه داخلي خبر داد. 

نماينده مردم مالير در مجلس گفت: از س��وي قوه مقننه آقاي غالمرضا كاتب 
رئيس كميس��يون آيين نامه داخلي، بنده به عنوان عضو كميس��يون قضايي و 
حقوقي، آقاي داوود محمدي رئيس كميسيون اصل 90، در اين جلسه حضور 
يافتيم و استدالل هاي مجلس شوراي اسالمي در مورد ضرورت اجراي ماده ۲15 

آيين نامه داخلي را بيان كرديم. 
وي ادامه داد: از سوي دولت نيز حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور 
و خانم جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور حضور يافتند و ابوترابي فرد رياست 

جلسه را بر عهده داشت. 
كاظمي اظهار داش��ت: نماين��دگان مجلس و معاون��ان رئيس جمهور هركدام 
اس��تدالل هاي خود را در مورد اجرا و عدم اجراي اين ماده از آيين نامه داخلي 

مجلس اعالم كردند. 
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: نتيجه و رأي هيئت حل 
اختالف قوا در مورد اجراي اين ماده از آيين نامه داخلي مجلس از طرف هيئت 

حل اختالف قوا به مقام معظم رهبري ارائه خواهد شد.

   منشأ يك عقده
دكتر عبداهلل گنجي در كانال تلگرامي خود نوشت: 

جريان سازي درباره سهم ما از خزر، منشأ عقده حقارتي است 
كه به دنبال افتخارزدايي از 40س��ال اخير ايران است كه يك 

متر از كشور جدا نشده است.  
سهم ما زمان شوروي سابق11درصد بود. وقتي دو كشور همسايه خزر شدند ما 
پنج كشور سهم ۲0درصد را طرح كرديم و هنوز نتيجه نداده، سهم اوليه بدون 

خدشه باقي است. 
....................................................................................................................

   توئيت پناهيان درباره ادعاي جديد روحاني
حجت االسالم عليرضا پناهيان در صفحه شخصي خود در توئيتر در واكنش به 

ادعاي جديد روحاني در مورد مذاكره، نوشت:
 آقاي روحاني گفته: ما هيچ وقت فرصت مذاكره را از دست نمي دهيم. 

اساساً مذاكره با امريكا يك فرصت نيست، يك تهديد است. 
كساني كه به مذاكره خوش بين باقي مانده اند اين حقيقت را نمي توانند درك 

كنند. واقعاً چرا؟
....................................................................................................................

  چرا روزنامه هاي اصالح طلبان تعطيل نمي شوند؟
مهدي فضائلي كارش��ناس مسائل سياسي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر 

نسبت به تعطيلي روزنامه وطن امروز واكنش نشان داد و نوشت: 
چرا رس��انه هاي ظاه��راً مس��تقل جريان اصالح��ات تعطيل نمي ش��وند ولي 
رس��انه هاي اصولگراي مشهور به اس��تظهار يا تعطيل مي ش��وند يا در معرض 

تعطيلي هستند؟
....................................................................................................................

  تفاوت مذاكره ظريف و جليلي
رضا آزاد، كارشناس ارشد علوم سياسي در صفحه توئيتر خود نوشت: 

»دولتي ها مدعي بودند جليلي شش س��ال مذاكره كرد، ولي به هيچ نتيجه اي 
نرس��يد و ما زبان دنيا رو بلديم، االن ه��م ما در همان وضعي��ت دوره جليلي 
)يعني تحريم( هس��تيم با اين تفاوت كه وزير خارجه مون هم تحريم ش��د كه 

قباًل نبود!«
....................................................................................................................

   انتقاد خانم مجري از نحوه تبليغ ازدواج 
الميرا شريفي، مجري شبكه خبر در صفحه توئيتر خود با انتقاد از نحوه تبليغ 
روز ازدواج در تلويزيون نوشت: »آقا حوصله اش سر رفته، غذا نداره بخوره، كسي 
نيست براش لقمه درست كنه، كسي نيست ميوه پوست بگيره تا ايشان ميل كنه، 

يهو مي فهمه زن بگيره اين مشكالتش رفع ميشه!
اين تمام يك كليپ يك دقيقه اي تبليغ ازدواج در هفته ازدواجه!«

....................................................................................................................
   جاي خالی روزنامه وطن امروز در آستانه روز خبرنگار

سيدعباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه طي مطلبي در فضاي مجازي 
تأكيد كرد: وطن امروز اگرچه جزو منتقدان تن��د وزارت امور خارجه و رئيس 
ديپلماس��ي كش��ور بود اما جاي اين روزنامه منتقد و حرفه اي در آس��تانه روز 

خبرنگار خالي خواهد ماند، اگر دوباره منتشر نشود. 
وي در ادامه آورده است: با مهندس بذرپاش صاحب امتياز اين روزنامه صحبت 

و از عدم انتشارش اظهار تأسف كردم.

   چهره ها
دبير شوراي عالي امنيت ملي:

راهبرد فشار حداكثري با تحريم ظريف متوقف شد
تحريم ظريف پس از مخالفت با پيشنهاد ترامپ براي گفت وگوي 
حضوري، نش�ان داد كه قطار »فش�ار حداكثري« در »ايستگاه 
ناكامي« متوقف ش�ده و سرنش�ينان آن چاره اي جز تغيير ريل 
به سمت اجراي تعهدات و احترام به حقوق قانوني ايران ندارند. 
 دريابان علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي 
عالي امني��ت ملي در يادداش��تي ابعاد شكس��ت »راهبرد فش��ار 
حداكثري« امريكا عليه ايران را تش��ريح  و عنوان كرد: »ترامپ با 
خروج از برجام و اتخاذ راهبرد فش��ار حداكثري عليه ايران، تالش 
كرد با تحقير رقباي داخلي خود و جامعه بين المللي به همگان اثبات 
كند كه او فردي متفاوت بوده و با پيگيري روش هاي ابتكاري خود 
مي تواند بيشترين منافع را با كمترين هزينه به دست آورد. راهبرد 
فشار حداكثري با تمركز بر تضعيف پايه هاي اصلي قدرت جمهوري 
اسالمي ايران يعني رهبري، مردم، سپاه ودستگاه ديپلماسي طراحي 
شد و ابزار تحريم به عنوان كم هزينه ترين اقدام براي ضربه زدن به 

مباني اقتدار ايران مورد بهره برداري قرار گرفت.«
در اين يادداش��ت آمده است: »واكنش س��رد و مقابله جويانه مردم 
و تثبيت روزافزون ش��رايط اقتصادي كش��ور، افزايش تحرك مؤثر 
منطقه اي و بين المللي و مواضع قاطع و غير قابل خدشه رهبر معظم 
انقالب، ضمن مأيوس سازي ترامپ از مسير آغاز شده، فشارهاي داخلي 

رقبا و جامعه بين الملل را بر وي به صورت بي سابقه اي افزايش داد.«

يادداش��ت  اي��ن  در  ش��مخاني 
خاطرنش��ان مي كند: »تحريم وزير 
محترم ام��ور خارجه اي��ران پس از 
مخالفت ب��ا پيش��نهاد ترامپ براي 
گفت وگوي حضوري با ايشان، نشان 
فشار حداكثري« در  داد كه قطار »
ايس��تگاه ناكامي« متوقف شده و  «
سرنشينان آن چاره اي جز تغيير ريل به سمت اجراي تعهدات و 
احترام به حقوق قانوني جمهوري اسالمي ايران ندارند. ديپلماسي 
فعال و مؤثر جمهوري اسالمي ايران تحريم پذير نيست و ترامپ 
و هيچ يك از همپيمانان او نمي توانند مانع انعكاس صداي رسا و 

حقانيت ايران به جهانيان شوند.« 
دولت امريكا بامداد پنج شنبه دهم مرداد ماه محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه ايران را تحريم كرد. ظري��ف در واكنش به اين 
اياالت متحده مي گويد مرا  تحريم در صفحه توئيترش نوشت: »
به عنوان »سخنگوي اصلي ايران در سرتاسر جهان« تحريم كرده 
است. واقعيت آنقدر دردناك اس��ت؟ اين تحريم بر من يا خانواده 
من هيچ اثري ندارد، چراك��ه من خارج از اي��ران، هيچ دارايي يا 
منافعي ندارم. متشكرم كه مرا چنين تهديد بزرگي براي اهدافتان 

مي پنداريد.«

رئيس مجلس شوراي اسالمي:

 امريكايي ها به دنبال صلح واقعي در افغانستان نيستند
رئيس مجل�س با اش�اره ب�ه ايج�اد برخ�ي ناامني ها در 
افغانستان از سوي گروه هاي تروريستي، گفت: امريكايي ها 
به دنبال ايجاد صلح واقعي در افغانستان نيستند و دشمن 
مش�ترك ايران، افغانس�تان، اسالم و بش�ريت هستند. 
به گزارش فارس، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي 
با فضل هادي مس��لم يار، رئيس مجلس مشرانو جرگه)سنا( 

افغانستان ديدار و گفت و گو كرد. 
الريجان��ي در اين ديدار ضم��ن تأكيد ب��ر حمايت جمهوري 
اسالمي ايران از تماميت ارضي افغانستان، گفت: روابط ايران 
و افغانستان روابطي تاريخي و با پيوندي عميق بوده و حضور 
شما در ايران توسعه روابط سياسي و اقتصادي را در پي خواهد 

داشت. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در ادامه با بيان اينكه از زماني 
كه افغانستان مورد اشغال واقع شد، جمهوري اسالمي در كنار 
ملت اين كشور بوده است، اظهار كرد: زماني كه مهاجراني از 
افغانستان به ايران آمدند، جمهوري اسالمي با آغوش باز آنها 
را پذيرفت و امروز فرزندان آنها در مدارس و دانشگاه هاي ايران 

تحصيل مي كنند. 
وي در ادامه با ابراز نگراني از ايجاد برخي ناامني ها در افغانستان 
يادآور شد: امنيت افغانستان براي جمهوري اسالمي مهم است 

اما برخي كش��ورها ب��ا اقدامات 
تروريستي به دنبال ايجاد ناامني 
در افغانس��تان هستند كه هدف 
نهايي آنها تحت الشعاع قرار دادن 
سرمايه گذاري هاي اقتصادي در 

اين كشور است. 
الريجان��ي در ادامه ب��ا تأكيد بر 
اينكه مذاك��ره با طالبان باي��د با محوريت دولت افغانس��تان 
صورت گيرد، عنوان كرد: امريكايي ه��ا مذاكرات متعددي با 
طالبان داشته اند كه اين مسير صحيح نيست و اقدامات بايد با 

محوريت دولت افغانستان انجام پذيرد. 
وي در ادامه ش��رايط فعلي افغانس��تان را حس��اس دانست و 
افزود: امريكايي ها در مناس��بات خود با افغانس��تان صادقانه 
عمل نمي كنند و به رغ��م اينكه مي گويند ب��ه دنبال مذاكره 
هستند، مس��ير ديگري را در پيش مي گيرند، چنانكه اخيراً با 
وجود درخواست مذاكره از ايران، وزير امور خارجه كشورمان 
را تحريم كرده اند. رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در پايان 
سطح مبادالت تجاري ميان دو كشور را مناسب ارزيابي كرد 
و ابراز داشت: الزم است مس��ير مراودات تجاري ميان ايران و 

افغانستان تسهيل شود.

ممنوعي�ت  پيش�نهاد  م�ورد  در  دول�ت  س�خنگوي 
تحصيل فرزن�دان مس�ئوالن در خ�ارج از كش�ور گفت: 
اگر تبدي�ل ب�ه قانون ش�ود، م�ا تبعي�ت خواهي�م كرد. 
به گزارش فارس، علي ربيعي در نشست خبري هفتگي خود با 
خبرنگاران گفت: امروز سالگرد نهضت مشروطيت و ديروز هم 

سالگرد اولين انتخابات كاماًل آزاد بود. 
وي ادامه داد: امريكا سياس��ت هاي غلط خود را روي شن هاي 
روان قرار داده و تحريم ظريف هم تهاجم به ش��خص نيس��ت، 
تهاجم به نظام، دولت و ملت اس��ت، جامعه مدني ما پشت سر 

ظريف و نظام، دولت و ملت قرار مي گيرد. 
سخنگوي دولت با اش��اره به تحريم ظريف گفت: ظريف را در 
ديدار با يك سناتور، دعوت به ديدار مي كنند سپس به تحريم او 
مي پردازند. حسادت هاي كودكانه در تحريم ظريف وجود دارد 

و ريشه در القاي سياست دو دولتي دارد. 
وي ادامه داد: ظريف مس��ئول سياس��ت خارجي و ديپلماسي 

عمومي و امنيتي ماست. او معتمد نظام و رهبري است، ايستادن 
سپاه، ستاد كل نيروهاي مس��لح و از همه بيشتر رهبر انقالب، 
يكپارچگي ما را نش��ان مي دهد. ربيعي اظهار كرد: بسياري از 
كشورها اين تحريم ها را به رسميت نمي شناسند، اين تحريم 
يك سند از ناكارآمدي تحريم ايران است، مقام معظم رهبري 

چندين بار از ظريف حمايت كرده اند. 
وي در م��ورد پيش��نهاد معاون حقوق��ي قوه قضائي��ه درباره 
ممنوعيت تحصيل فرزندان مسئوالن در خارج از كشور گفت: 
اگر تبديل به قانون شود ما تبعيت خواهيم كرد، اما رانت بايد 
مورد توجه باش��د. هر كس��ي از رانت تحصيلي استفاده كرده 
مذموم است. هر كسي مس��ئولي را مي شناسد كه از اين رانت 

استفاده كرده گزارش دهد. 
   اسير مسائل انتخاباتي امريكايي ها نخواهيم شد

ربيعي تصري��ح كرد: آقاي ظريف ي��ك مصاحبه مطبوعاتي 
دارد كه در مورد درخواس��ت مذاكره ترامپ از ايران توضيح 

مي دهد. ما قائل به مذاكره براي عكس يادگاري نيس��تيم، 
اين نوع مذاكره براي ديده شدن قابل قبول نيست و ما اسير 
مس��ائل انتخاباتي و چش��م و هم چش��مي هاي امريكايي ها 

نخواهيم شد. 
وي بيان ك��رد: براي م��ا خانه پوش��الي فرق��ي نمي كند، چه 
دموكرات ها چه جمهوريخواهان و هر كسي كه در آن خانه است 
براي ما فرقي نمي كند، برخي اتفاقات را از س��وي كشورهاي 

بزرگ مي بينيم كه بيشتر شبيه داستان هاي بچگانه است. 
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه ايران بزرگ در انزواي امريكا 
گرفتار نخواهد ش��د، تصريح كرد: روس��يه و چي��ن تبعيت از 
تحريم هاي امريكا را نپذيرفتند، امريكا بسيار روي شركت هاي 
چين و روسيه فشار آورد. ما از كشورهايي كه در مقابل تحريم ها 

مقاومت كردند، تشكر مي كنيم. 
وي درباره جلس��ه اصولگرايان و اصالح طلبان با وزير كش��ور 
گفت: رحماني فضلي از مدت ها قبل با ه��ر دو گروه به صورت 

مجزا جلس��ه داش��ت، دولت از حضور حداكثري در انتخابات 
حمايت مي كند. 

ربيعي اظهار داش��ت: اين دولت بدون مداخل��ه در انتخابات، 
حمايت از انتخابات پرش��ور را در دس��تور كار دارد. همچنين 
وزير كشور مأموريت دارد تا با تنوع بيشتري در انتخابات مردم 

شركت كند. 
    حساب عربستان و امارات را از امريكا جدا مي دانيم

ربيعي اظهار داشت: ما هميش��ه از حسن همجواري و فعاليت 
براي تقويت همكاري استقبال مي كنيم، ما حساب عربستان و 

امارات را از امريكا جدا مي دانيم. 
همچني��ن از موافقتنامه هايي براي امنيت صيادان اس��تقبال 
مي كنيم و هر برنامه اي براي امنيت كش��تيراني باش��د، ما هم 
در آن حضور داريم. وي بيان كرد: حض��ور ضد انقالب در كاخ 
سفيد زياد شده و ادبيات كاخ سفيد به سيماي اين گروهك ها 

نزديك شده است.

سخنگوي دولت: 

هر مسئولي را كه از رانت تحصيل استفاده كرده است، معرفی كنيد

دولت

پ�س از رأي 97درصدي 
مردم به تغيي�رات قانون 
اساسي، مجلس خبرگان 
رهب�ري در 15 مرداد 68 
مجدداً تش�كيل جلس�ه 
داد ت�ا اي�ن ب�ار ب�راي 
رهبري آيت اهلل خامنه اي 
ك�ه تاكنون رهب�ر موقت 
بوده اند، مجدداً و به شكل 
دائم رأي گيري انجام شود

كبري    آسوپار
   گزارش


