سیاست

شنبه  7مرداد  5. 1396ذی القعده .1438شماره 19594

تسنیم  -عضو هیئت رئیسه جمنا با بیان این که جبهه مردمی تشکلی مردم نهاد است که فعالیتهایش منحصر درانتخابات نیست ،گفت:
جبهه مردمی در آینده اصالحات ساختاری خواهد داشت .مهدی چمران افزود :یکی از اصالحات الزم و قطعی ،جوانگرایی در جبهه مردمی
است .ما به دنبال جوانگرایی در جبهه مردمی هستیم و به یقین آن را عملی خواهیم کرد.

...

ایران در اندیشکده
توصیه پولیتیکو به ترامپ برای تحریم بیشتر
ایران به جای نقض برجام

انتشــار این مطلب به معنــی تایید آن نیســت و صرفا
برای آشنایی مخاطبان با نگاه اتاق فکر ها و رسانه های
غربی و آمریکایی نســبت به ایران منتشــر می شود.
نشریه آمریکایی پولیتیکو در تحلیلی با بیان این که «خروج
از برجام یا ماندن در آن؛ هیچ یک نباید اولویت اصلی آمریکا
در خاورمیانه باشد» به دولت ترامپ پیشنهاد کرد« :صرفا
افزایش اهرم فشــار می تواند از ایران هسته ای جلوگیری
کند ».بــه گزارش دیپلماســی ایرانی به نقــل از پولیتیکو،
هفته گذشــته دولت ترامپ یک بار دیگر پایبندی ایران به
توافق هســته ای را تایید کرد ،امری که به مشاجرات قابل
پیش بینی میان آن هایی که خواستار خروج فوری از توافق
هســتند و آن هایی که ایــن توافــق را مهم ترین دســتاورد
رئیس جمهور سابق آمریکا می دانند منجر شد.
ایــن نشــریه آمریکا نوشــته اســت« :پایــدار مانــدن برنامه
جامع اقدام مشــترک تنها به هســته ای و هژمونیک شدن
ایران کمک می کند .در عوض یک سری محدودیت های
حداقلی و موقتی درباره برنامه هســته ای ایــران ،برجام،
مزایای مالــی ،نظامــی و ژئوپلیتیک بســیار ،هــم در حال
حاضر و هم به مرور زمان برای این کشور دارد ».پولیتیکو
در عین حال به دولــت آمریکا توصیه کرده اســت« :دولت
ترامپ نباید با این اوضاع رو بــه زوال و غیر قابل دفاع کنار
بیاید .آمریکا اینک به چیزی نیاز دارد که بیشتر از فقدانش
رنج می برد :اســتراتژی معنادار برای اعمال اهرم فشاری
قدرتمند علیه تمام رفتارهای بی ثبات کننده ایران ».این
نشــریه اضافه کرده اســت« :به همین اندازه مهم است که
آمریــکا با متحــدان خــود همکاری کنــد .تفاهــم نامه 10
ساله اخیر برای همکاری دفاعی با اســرائیل باید بستری
بــرای همکاری های بیشــتر ،به ویــژه در زمینه ســپر دفاع
موشکی ،برای دفاع از نیروهای آمریکا در منطقه ،اسرائیل
و همســایگانش در مقابل توانایی های رو به افزایش ایران
و متحدانش باشد».

چمران :جبهه مردمی نیازمند
اصالحات ساختاری است

با توضیحات سخنگوی وزارت خارجه و یک عضو شورای عالی امنیت ملی مشخص شد

وزارت خارجه اقتصادی تر می شود

ذوالنوری :در وزارت خارجه معاونت «دیپلماسی اقتصادی» در نظر گرفته شد

گــروه سیاســی -درپــی جــدی تــر شــدن
پیشــنهادها و طرح هــا درباره تغییر ســاختار
وزارتخارجهوگنجاندنیکبخشاقتصادی
در این وزارتخانه ،یک عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس از تشــکیل معاونت «دیپلماسی
اقتصــادی» در وزارت امور خارجــه خبر داد.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری این خبر را
در گفت و گو با خانه ملت اعالم کرد .همزمان
نیز سخنگوی وزارت خارجه با اعالم این خبر
کــه «در حــال بررســی ســازوکارهای تقویت
ساختاراقتصادی وزارت امور خارجه هستیم»
تصریــح کــرد« :بــا توجه بــه اهمیــت مباحث
اقتصاد مقاومتــی و روابط اقتصــاد خارجی ،
وزارت خارجه در دولــت دوازدهم تالش می
کند بــا تــوان بیشــتری در حوزه دیپلماســی
اقتصــادی و اقتصــاد مقاومتــی فعالیت کند
و در مــورد چگونگــی تحقــق ایــن موضــوع و
ســازوکارهای آن بــه نحــوی کــه ایــن وزارت
خانه و ســفارت خانــه کشــورمان بتوانند این
مســئولیت را با توان بیشــتری انجــام دهند ،
خدمات بهتری ارائه و چابک تر عمل کنند در
حال مطالعه و بررسی هستیم ».
▪نقطه آغــاز اقتصادی تــر شــدن وزارت
خارجه کجا بود؟
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عارف :نوبت ماست که به اعتماد مردم
پاسخ دهیم
به دنبال اصالحات در قوانین مادر هستیم

...

گزارش جلسه
در نشست اعضای هیئت رئیسه مجلس
خبرگان با کمیسیون های این مجلس

آیت ا ...جنتی :نباید سپاه را به اسم تفنگدار
مورد هجمه قرار داد

ذوالنوری در این باره به خانه ملت می گوید:
«این که وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشور
در سال های اخیر مناسب نبوده کامال محرز
اســت ،انتظار می رفت ســال های گذشــته
دســتگاه دیپلماســی در ایــن زمینــه اقدام
کند ».نماینده مــردم قم در مجلــس با بیان
این که «گزارشــی از وزارت خارجه مبنی بر
تغییر در ساختار درونی دستگاه دیپلماسی
ارائه شده اســت» ،اظهارکرد :اگر طبق این
تغییرات عمل شــود که شــاهد آن هســتیم،
تاثیرات آن را بر تقویت دیپلماسی اقتصادی
خواهیم دید.
▪وزارت خارجه به دنبال تغییر ساختار
درونی خود است

پیشتر برخی خبرگزاری ها از بررسی طرحی
در مجلــس خبــرداده بودنــد کــه هــدف آن
اقتصادی تر شدن فعالیت های وزارت خارجه
بود و بــرای نیل به این هدف تغییر اساســنامه
وزارت خارجه را در دستور کار داشت .طرحی
که گفته شده بود با چراغ سبز علی الریجانی
نیز همــراه شــده اســت .ایجــاد تغییراتی در
رویکــرد وزارت خارجه و اقتصــادی تر کردن
آن از جمله مباحثی بود که در انتخابات اخیر
نیز مطرح شــد تا جایــی که حتــی محمد باقر
قالیبافنامزدانتخاباتریاستجمهورییکی
از برنامــه های خــود را طرح تشــکیل «وزارت
امورخارجه و تجارت بین الملل» عنوان کرده
بود .موضوعی که به نظر می رسد برای دولت
دوازدهم درحال تحقق است.

وی درباره تغییــر اساســنامه وزارت خارجه
نیز تصریــح کرد :وزارت امور خارجه کشــور
به دنبال تغییر در ساختار درونی خود است
بنابراین نیاز نیســت در این راستا اساسنامه
ای تنظیم یا تغییراتی از بیرون وزارتخانه در
نظر گرفته شود.
ذوالنوری درباره جزئیات تغییرات در وزارت
خارجــه اظهارکــرد :در وزارت امــور خارجه
کشور معاونت دیپلماسی اقتصادی با حوزه
گســترده در نظر گرفته شــده اســت که بعد
از تاییــد هیئــت دولــت و ریاســت جمهوری
ضعف در اقتصاد بین المللی جبران خواهد
شــد بنابراین دیگر اعمال تغییــر از بیرون به
دستگاه دیپلماسی الزم نیست.

▪ذوالنوری :انتظار می رفت وزارت خارجه
در سال های گذشته اقدام می کرد

▪قــاســمــی :وزارت خ ــارج ــه در بخش
اقتصادی چابکترمیشود

دراین باره بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت
امور خارجه نیز در گفت و گو با ایســنا ،بدون
آن که به ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی
یا ســاختاری شــبیه آن اشاره مســتقیم کند،
تاکید کرد« :در حال بررســی ســازوکارهای
تقویت ساختاراقتصادی وزارت امور خارجه
هستیم» .
▪بــرای تغییر در ساختار وزارت خارجه
مشکلی نداریم

قاســمی اضافه کرد« :برای تغییر در ساختار
وزارت خارجه و تقویت و یا اضافه کردن بخش
هایی به چارت این وزارتخانه از نظر اساسنامه
مشکلی نداریم؛ چراکه به طور کلی اساسنامه
وزارت خارجــه تعییــن کننــده آییــن رفتاری
کارکنان و دیپلماتهای وزارت خارجه است؛
بنابراین اساسنامه هیچ مانعی را برای تغییر
و جابــه جایــی در بخشهای مختلــف وزارت
خارجه و چارت تشــکیالتی آن ایجــاد نکرده
است».
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه «وزارت خارجــه
براســاس وظایف ذاتــی خود نقش تســهیل
کننده در بعد خارجی فعالیتهای اقتصادی
دارد» به صراحت از آمادگی ایــن وزارتخانه
برای تغییــر خبرداد و گفت« :ایــن آمادگی و
توانمنــدی در وزارت خارجه وجــود دارد که
در هر شــرایط و مقطعی با توجه به موقعیت،
چــارت خــود را براســاس مصلحتهایی که
اقتضا می کند تغییر دهــد و درجهت تقویت
حوزه هایی که می توانــد در مقاطعی خاص
مهم باشد اقدام کند و یا بخش های جدیدی
را به وجود آورد».

رئیس شورای عالی سیاســتگذاری با اشــاره به این که حرکتهای جبههای نمیتواند
مادامالعمر باشد و باید به سمت حزب فراگیر برویم ،گفت :نوبت ماست که به اعتماد مردم
پاسخدهیم،انتظارمردمکاراییبیشتردولتروحانیاست.بهگزارشتسنیم ،محمدرضا
عارف در سومین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان با بیان این که ادعا نمیکنیم خطا
نداشتهایم ،گفت :نقد را می پذیریم و از این رو فردای انتخابات  29اردیبهشت خواهش
کردیم عملکرد شــورای عالی را نقد کنند تــا در گامهای بعد بهتر قــدم برداریم .نماینده
مردم تهران گفت :چندماه نخست انتخابات ما به دنبال بازنگری در شورای عالی سیاست
گذاری هستیم .عارف با اشاره به این که حرکتهای جبههای نمیتواند مادامالعمر باشد
و باید به سمت حزب فراگیر برویم ،اظهار داشت :فردی در سازوکار جبههای رای میآورد
و فردای رای آوردن تعهدش فراموش میشود .افرادی که اگر در لیست امید نبودند رای
نمیآوردند ،فردای رای آوردن ساز مخالف زدند .وی با تاکید براین که نوبت ماست که به
اعتماد مردم پاسخ دهیم ،افزود :انتظار مردم کارایی بیشتر دولت روحانی است و گزارشی
محرمانه از ارزیابی وزیران به روحانی دادیم وامیدواریم دولتی کارآمدتر وپاسخگوتر داشته
باشــیم.محمدرضا عارف گفت :این که بگوییم شــورا باعث تضعیف احزاب شده درست
نیست نمونه آن حزب نداست که از دو دوره شورای عالی خیلی استفاده کرده است.
▪نمیتوانیم با فروش تراکم و هوا شهر را اداره کنیم

به گزارش ایسنا ،وی با بیان این که عملکرد شورای شهر به ویژه در کالنشهرها درانتخابات
 ۹۸موثر است ،افزود :شوراها پارلمان محلی است و به دنبال اصالحات در قوانین مادر
هستیم .عارف ضمن تأکید بر انتخاب حساس شهردار به ویژه در کالنشهرها اظهار کرد:
دیگر نمیشود و نمیتوانیم با فروش تراکم و هوا شهر را اداره کنیم.
▪گزارشی محرمانه از ارزیابی وزیران به روحانی دادیم

رئیس شورای عالی سیاستگذاری همچنین درحاشیه این کنگره درباره آخرین جلسات
فراکسیون امید با رئیس جمهور گفت :هفته گذشته به ایشان گزارشی دادیم ،در عین حال
با ایشان ارتباط داریم که انشــاءا ...به کابینهای که مد نظر ایشان و ماست ،برسیم .بنابر
گزارش ایسنا ،پیش ازسخنان رئیس فراکسیون امید  ،صادق خرازی رئیس شورای مرکزی
حزب ندای ایرانیان تأکید کرد :احزاب امروز در جدولبندیهای سیاسی قدرت و مدیریت
کشور جایگاه ویژهای ندارند .براساس این گزارش فراهانی دبیرکل حزب ندای ایرانیان
نیز با بیان این که خوشــحالیم که در  ۲۹اردیبهشــت تالشهایمان به ثمر رســید و اکنون
مطالبات  ۲۴میلیونــی باید درچینش کابینه لحاظ شــود،افزود :امــروز همچنان صدای
پیرساالری از دولت محبوبمان به گوش میرسد و بازنشستگان نمیخواهند کنار بکشند.
گفتنی است شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در سومین کنگره این حزب توسط اعضا
انتخابشد.همچنیندراینمراسمتعدادیازمنتخبانشورایشهرتهرانحضورداشتند.

رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت :ســپاه در تمــام
عرصههای خدماتی ،بهترین کارها را عرضه کرده اســت،
پس نباید آنان را به اســم تفنگدار مورد هجمه قرار داد و در
واقع سیاســتهای آمریکا را پیاده کرد .به گزارش ایسنا و
فارس،آیتا...احمدجنتیدرنشستاعضایهیئترئیسه
مجلسخبرگانباکمیسیونهایاینمجلسبابیاناینکه
دشمنان به دنبال تحمیل تحریمهای جدیدی بر ما هستند،
گفت :آنان میخواهند به جنگ با رهبری بیایند ،اما چون
نمیتوانند با رهبری مقابله کنند ،اسم سپاه را میبرند .وی
افزود :آیا جز این است که سپاه همواره سینه سپر میکند،
کار میکند و در تمام عرصههــای خدماتی ،بهترین کارها
را عرضه کرده اســت؟ پس نباید آنان را به اســم تفنگدار زد
و در واقع سیاســتهای آمریکا را پیاده کرد .رئیس مجلس
خبــرگان رهبری افــزود :ایــن کــه بگوییم نظام  38ســال
اعدام داشــته است ،حرف دشــمن اســت و نباید در داخل
کشــور تکرار شــود .وی با تأکید بر این که باید در هر حال،
چه به صورت فردی چه کمیسیونی حرکت انقالبی داشته
باشیم ،تصریح کرد :باید در مواردی که رهبر انقالب به آن
حساس است ،ما نیز حساس باشــیم و این حساسیت را به
جامعه منتقل کنیم .رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه
داد :رهبری بیش از صد مرتبه در مورد فتنه صحبت کردند
و تکلیفمان این اســت که فتنهگران را بشناســیم و ببینیم
در کدام پستها جذب میشوند ،چون جذب این افراد در
پستها معلوم میکند که کارها به کدام مسیر پیش خواهد
رفت .وی با بیان ایــن که براندازی چیزی نیســت که فقط
در برههای از زمان مطرح شــود ،خاطرنشان کرد :دلیلش
این است که دشمن در فکر براندازی است و این براندازی
را چون از خارج نتیجهای نگرفته ،از داخل شروع میکند.
▪تأکید مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت حمایت از
سپاه

همچنیــن به گــزارش ایلنــا ،مجلــس خبرگان رهبــری در
پایــان دومین نشســت مشــترک هیئت رئیســه و رؤســای
کمیســیونها بــا صــدور بیانیــه ای بــا امضــای آیــت ا...
جنتی تأکید کرد :حمایت از سپاه پاسداران ،بنیه دفاعی و
قدرت موشکی جمهوری اسالمی که دستاورد مهم انقالب
اسالمی و ثمره تالش های شــبانه روزی فرزندان غیور این
مرز و بوم اســت ،همواره باید به عنوان یک راهبرد و افتخار
ملی ،پاس داشته شود و نباید وجه المصالحه منافع زودگذر
حزبی و جناحی قرار گیرد.
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