
جامعه مدرسین سکوتش را درباره انتخابات ۹۸ شکست 
و اعالم کرد ورود مصداقی نخواهد داشت، با این وجود برخی 
خبرهای جسته و گریخته حکایت از آن دارد که تعدادی از 
اعضای جامعه مدرســین قم تالش دارند با حمایت مراجع 

کاندیداهایی را به مردم این استان معرفی کنند.
به گزارش خبرآنالیــن، یک ماه پیش بود کــه از گعده 
اصولگرایان قم لیســتی بیرون آمد که با هیچ منطقی بجز 
منطق پایداری هم خوانی نداشــت. خروجی این لیست سه 
اسم »زاکانی، امیرآبادی و ذوالنوری«  بودند که تنها حلقه ای 
که از درون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می توانست حامی 
آن باشد طیف آیت اهلل مصباح یزدی بود. این اعالم لیست در 
حالی صورت گرفت که جامعه مدرسین یکی از پایگاه های 
اصلی رهبری اصولگرا که در جریان انتخابات و معرفی کاندیدا 

همیشه به عنوان یک مرجع به آن نگاه می شد در سکوت کامل 
فرورفته بود. درست چند هفته بعد از قیل و قال ها بر سر آن 
لیست که حتی شورای وحدت هم زیر بار آن نرفت، جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم سکوتش را شکست و بیانیه ای صادر 
کرد که در آن  صریحا اعالم کرد که قرار نیست در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی به طور مصداقی ورود کند. بنابر این 
بیانیه اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در بیست و پنجمین جلسه این شــورا که به ریاست آیت اهلل 
یزدی برگزار شده بود بر لزوم عدم ورود مصداقی به انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در حوزه انتخابیه 

قم تاکید کردند.
شکاف در جامعه مدرسین 

سکوتی که چند سالی است جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم در آن فرو رفته اســت از آن موضوعاتی اســت که به نظر 
می رسد مورد حمایت همه اعضای این تشکل مهم روحانی 
نیســت و نگاه های چندگانه نســبت به این مشی جامعه 

مدرسین وجود دارد. 
بیانیه ای دیگر در راه است؟ 

به نظر می رســد رویکرد منفعل ایــن روزهای جامعه 
مدرسین چیزی نیست که مورد وفاق همه اعضای آن باشد. 
در همین راســتا یکی از اعضای این تشکل به خبرآنالین 
می گوید: بعد از بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه صحبتی 
در میان اعضا مطرح شد که برخی از اعضا در جریان مشورت 
با مراجع و علمای قم افرادی را بــه عنوان کاندیدا به مردم 
استان قم معرفی شود. او می گوید مردم همواره از جامعه 
مدرســین انتظار داشــتند که در چنین بزنگاه هایی وارد 

میدان شود و گزینه های قابل اعتماد را معرفی کند؛ لذا این 
کناره گیری نمی تواند توجیه پذیر باشد. این عضو جامعه 
مدرسین ادامه می دهد که هنوز نظر قطعی درباره این ایده 
وجود ندارد و این احتمال هم هست که با بیانیه دوم مخالفت 
شود اما اگر قرار باشد به وظیفه اصلی اساسی خود عمل کنیم 
نمی توانیم نســبت به انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
اینکه چه کسی قرار است نماینده مردم قم در مجلس باشد، 

بی تفاوت باشیم.
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روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
ایران می توانست جیســون رضائیان 
را مجازات کند و حاال ایشان از شرایط 
سوءاستفاده می کند. اگر بحث صدور 
حکم باشد کارهای مشابه نیز می تواند 

انجام شود.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنا، 
سیدعباس موسوی در نشست خبری 
صبح دیروزدر رابطه با رای قاضی فدرال 
آمریــکا مبنی بر پرداخــت غرامت به 
جیسون رضائیان گفت: آقای رضائیان 
براساس اسناد و اعترافات متهم امنیتی 
بودند و ایران هم در همان زمان که اشد 
مجازات برایشان صادر شده بود حکم را 
به حبس تغییر داد و بعد از سوی شورای 
عالی امنیت ملی طــی توافقاتی آزاد 
شــد و حاال اینکه ایشان شکایت کند و 
دستگاه ها حکم پرداخت غرامت دهند، 

مردود است. 
اقدامات حقوقی برای مقابله با 
فشارها اندیشیده شده است

ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
در خصوص درخواســت آمریکا برای 
افزایش فشــار بر ایران و فضاسازی ها 
گفت: حمایت هایی که از اغتشاشــات 

صورت گرفت را دخالت در امور داخلی 
ایران می دانیم. بحث هایی که صورت 
گرفته نشان می دهد چقدر با واقعیات 
ناآشنا هستند. این مداخالت را از باب 
دوســتی با ملت ایران نمی دانیم؛ این 
همان فشار بر مردم عادی ایران است. 
اقداماتی برای مقابله با فشارها اندیشیده 
شده که هم از جنس حقوقی است و هم 
اقداماتی را دستگاه های داخلی انجام 

خواهند داد.
 اظهارات وزیر دفاع فرانسه

 بی ربط است
وی در پاســخ بــه ســوال ایلنا در 
خصوص موضع جمهوری اســالمی 
ایران در خصوص انتقاد دبیرکل اتحادیه 
عرب نسبت به پذیرش سفیر یمن در 
تهران گفت:  ما این انتقاد را رد می کنیم؛ 
دولت مســتقر در صنعا دولت قانونی 
اســت و طرف مذاکره با سازمان ملل و 
کشورهایی اروپایی است. طبیعی است 
که این دولت قانونی برای کشورهایی 
که مایل هستند سفیر ارسال می کنند 
و ایران هم سفیر آنها را می پذیرد و با آنها 

مانند دولت دوست رفتار می کند.
موســوی در رابطه با اظهارات وزیر 

دفاع فرانســه مبنی بر ادامه مذاکره با 
تهــران و البتــه ایســتادن در کنــار 
متحدانشان گفت:  اینها موضع دائمی 
و همیشگی کشورهایی اروپایی است 
که در حرف اظهاراتی مطرح می کنند 
و در عمل کار دیگری انجام می دهند؛ 
این رفتار اروپا برای ما قابل قبول نیست. 
البته وزیر دفاع فرانسه اظهارات بی ربط 
دیگری نیز داشته که آمریکا را به نقش 
آفرینی علیه ایران تشــویق کرده که 
محکوم و در تناقض با صحبت های سایر 

مقام های فرانسه است.
سفر پنس به اقلیم کردستان عراق 

بدسلیقگی بود
موســوی در خصوص سفر مایک 
پنس به کردستان عراق و امکان ایجاد 
ائتالف میان اقلیم کردستان و آمریکا 
گفت: روابط ما با دولت عــراق و اقلیم 
کردستان بسیار قوی اســت؛ ایران در 
مواقع شدت و ســختی به کمک دولت 
عراق و اقلیم رفته است. این بدسلیقگی 
آقای پنس بود که سفری مستقل به اقلیم 
انجام داد و با واکنش دولت مرکزی عراق 

نیز مواجه شد.
وی در رابطه با محــور رایزنی های 

ژنرال باجوا، رئیس ارتش پاکســتان به 
تهران گفت: در ســفر مهم ژنرال باجوا 
طیف مختلفــی از مســائل مانند دو 
جانبه، مرزی، چند گروگان ما و مسائل 
منطقه ای مطرح شد. پاکستان از جمله 
کشورهایی است که همواره روابط خوبی 
با ایران داشته و خواهان کاهش تنش در 
منطقه و بین کشورهای مسلمان است 
و ایران هم از حســن نیت این کشــور 

استقبال می کند.
باز بودن در دیپلماسی به معنای 

تعطیلی کارها نیست
موسوی همچنین در خصوص بیانات 
رهبر انقالب در خصوص دیپلماســی 
اقتصادی گفت: بیانــات رهبر انقالب 
بســیار به جا بود و معاونت دیپلماسی 
اقتصادی هم بسیار فعال است و البته 
می دانید که وزارت خارجه تصدی گری 
نمی کند و وظیفه تسهیل دارد و ما در 
وزارت خارجه کار خود را ادامه می دهیم. 
اینکه این سیاست ها چقدر نتیجه دهد 
بســتگی به عملکرد ارگان های دیگر 
دارد. اینکه می گوییم درب دیپلماسی 
باز اســت به معنای آن نیست که امید 

بسته ایم و کارها را تعطیل کرده ایم.
آمریکایی ها  در مورد تعهدات ما 

در برجام اظهارنظر نکنند
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در 
رابطه با لغو معافیت های هسته ای ایران 
از ســوی آمریکا و صحبت های رئیس 
موقت آژانس گفت: مقام های آمریکایی 
را در ســطحی نمی بینیم که بخواهند 
در مورد تعهدات ما در برجام اظهارنظر 
کنند. همکاری ما بــا آژانس ادامه دارد 
و گزارش های آژانس هم مبین همین 
همکاری است. امیدواریم در دوره جدید 

هم آژانس بی طرفی خود را حفظ کند.
وی در خصــوص اقدامــات برخی 
شبکه های معاند در رابطه با ناآرامی های 
اخیر ایــران گفــت: مــا در خصوص 
اتفاقات اخیر عالوه بر اینکه حســاب 
مردم را از اغتشاشــگران جدا کردیم؛ 
شاهد حمایت های امنیتی و تبلیغاتی 
برخی رسانه ها از اغتشاشگران بودیم 
که برنامه های عادی خود را قطع کرده 

و با برنامه های ویژه درصدد تشــویق 
اغتشاشگران بودند که شکایتی از سوی 
سفارت ما در انگلیس به آفکام ارائه شد و 

اقدامات حقوقی نیز ادامه پیدا می کند.
سه کشور به صورت مکتوب پاسخ 

نامه روحانی را دادند
این دیپلمات کشورمان درباره ائتالف 
دریایی آمریکا در خلیج فارس یادآور شد: 
هرگونه ورود و نقش آفرینی کشورهای 
بیگانه در منطقه را رد و محکوم می کنیم 
و آن را باعــث افزایش تنش و ناامنی در 
منطقه می دانیم. به کشورها هم گفته ایم 
امنیت وارداتی و خریدنی نیست بلکه 
مبنــای آن مبتنی بر همــکاری همه 
کشورها است. همه کشــورها باید در 
تامین امنیت سهم داشته باشند. طرح 
ایران در این راستا است و تاکید کرده ایم 
همه کشورها می توانند در این همکاری 

نقش داشته باشند.
موسوی با بیان اینکه خطاب روحانی 
به همه کشورها مســتقیم بوده است، 
عنوان کرد: از کشــورها خواســته ایم 
کشــورها به ندای صلح خواهی ایران 
پاســخ داده و از توهم دســت برداند. 
تاکید کرده ایم حضور کشورهای بیگانه 
موجب ناامنی و بی ثباتی است و هر کجا 
آنها وارد شدند، بی ثباتی و ناامنی را وارد 
کرده اند. امیدواریم طرح ایران با واکنش 

مثبت این کشورها روبرو شود.
وی اضافــه کــرد: تا آنجــا هم که 
می دانیم سه کشور به صورت مکتوب 
پاسخ ایران را دادند و بقیه کشورها هم 

در حال بررسی هستند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره 
اظهارات اخیر عادل الجبیر گفت: ایشان 
هرازگاهی سخنانی می گوید که خیلی 
با واقعیت ها و سیاست هایی که از سوی 
رژیم عربستان درباره ما اتخاذ می شود، 
همخوانی ندارد. من قبال به لفاظی های 
ایشان پاسخ دادم. شرط و شروط ایشان 
و برخی مقام های کشورهای منطقه را 
محکوم و قانع کننده نمی دانیم. اینکه 
ایران خواهان گفت وگو و منطقه ای امن و 
باثبات است، نباید آنها را به توهم بیندازد 
که بخواهند هر گونه بخواهند شــرط 

بگذارند و اظهاراتی را بیان کنند. موسوی 
با تاکید بر اینکه ایران همسایگان خود 
را اولویت اصلی سیاست خارجی خود 
می داند، اظهار داشت: در عمل هم نشان 
دادیم که این اولویت چقدر جدی است 
و نشان دادیم که ایران خواهان روابطی 
خوب مبتنی بر حسن همجواری و عدم 
مداخله در امور داخلی همدیگر است اما 
اگر آنها با توهم، شرط و شروط گذاری و 
اتهام زنی های بی مورد این فرصت را از 
دست بدهند، مربوط به خودشان است.

چیز پنهانی در عراق نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
ادعای برخی رسانه های غربی مبنی بر 
درز دادن اطالعات ایران در عراق بیان 
کرد: پس از بررسی های اولیه، این اسناد 
اولیه مورد تائید نیست. گشتن رد پای 
ایران در کشور همسایه که رابطه وثیق 
و عمیقی با آن دارد و دو ملت هم رابطه 
زیادی بــا یکدیگر دارند، کار ســختی 
نیست و نیاز به سندسازی ندارد. ما چیز 

پنهانی در عراق نداریم.
موســوی با بیان اینکه حضور ما در 
عراق زمانی که داعش به این کشور حمله 
کرده بود، علنی و به درخواســت دولت 
قانونی آنها بود، یادآور شد: ایران براساس 
وظایفی کــه برای خــود تعیین کرده 
اســت، این اقدامات را انجام داده است. 
اولین کشوری بودیم که به درخواست 
عراقی ها پاســخ دادیــم و کمک های 

نظامی و مستشاری کردیم.
وی درباره ادعای مطرح شده علیه 
سردار سلیمانی هم عنوان کرد: سردار 
سلیمانی به عنوان فرد تاثیرگذاری در 
مبارزه با تروریسم و داعش، طبیعی است 
که مورد نفرت و بغض آنها باشند و چنین 

سندسازی هایی برای وی انجام دهند.
موسوی درباره درباره مانور نظامی 
مشترک کشورهای عربی اظهار داشت: 
از ایــن مانورها زیاد انجــام می دهند. 
ایران هم وظایف خــود را در مناطقی 
که امنیتش به ویــژه در خلیج فارس 
و تنگه هرمز برعهده اش اســت، انجام 
می دهد و این مانورها هم تاثیری بر ما و 

استراتژی هایمان نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: 

جیسونرضائیانازشرایطسوءاستفادهمیکند

گفت وگو

نماینده مردم تهران معتقد است طبق قانون 
اساسی باید دادگاه یک متهم، علنی پخش شود نه 
اینکه در مراحل رسیدگی پرونده اعترافاتی از او در 

صدا و سیما پخش شود.
حجت االســالم احمد مازنی در گفت وگو با 
خبرنگار سیاســی ایلنا ، درباره طرح فراکسیون 
امید مبنی بر ممنوعیت پخش اعترافات از طریق 
رســانه های دیــداری و شــنیداری گفت: طی 
سال های گذشته شاهد پخش اعترافات از افرادی 
بودیم که بعدها مشخص شد یا واقعی نبودند یا این 

که همه آن چیزی که باید گفته نشده است.
نماینده مــردم تهران با بیــان این که چنین 
اقداماتی به نوعی قابل پذیرش در افکار عمومی 

نیســت، عنوان کرد: گفته می شود به افرادی که 
کاری انجام نداده اند گفته شده شما بگویید فالن 
کار یا عمل را انجام داده ام تا مسئله حل شود. گاهی 
هم مشاهده می کنیم هنگام پخش همین دست 
اعترافات همه آن چیزی که باید پخش نشده که 
این ضایع کردن حق متهم اســت. اگر در جامعه 
تمام حقیقت گفته نشود مشخص است که در افکار 

عمومی یک برداشت غلط جا می افتد.
مازنی با اشــاره به اینکه در دین، حقوق بشر و 
قانون مجازات های اســالمی، مصوبه و قانونی به 
اسم پخش اعترافات متهم در فرآیند رسیدگی به 
پرونده نداریم،  گفت: طبق قانون هنگامی که متهم 
بازداشت می شود ابتدا تفهیم اتهام می کنند و اگر 

وارد باشد مابقی مراحل قضایی طی می شود؛ اما 
اعترافات کجای رسیدگی به پرونده یک فرد است 

که از طریق صدا و سیما پخش شود من نمی دانم!
این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی افزود: هنگامی که یک متهم 
در فرآیند رسیدگی چیزی به اسم اعترافات 
ندارد اگر بیاییم و اعترافاتش را پخش کنیم، 

عقال، شرعا و از دید حقوق بشری نسبت به او 
ظلم کرده ایم و در جامعه بسترهایی را برای 

سوءاستفاده های سیاسی به وجود آورده ایم.
مازنی ادامه داد: حال فردی ابزاری در 

دست دشمن برای جاسوسی بوده 
است و از او استفاده شده در دادگاه 

باید به اتهامات او رســیدگی شــود و مجازاتش 
در همان جا هم صادر شــود. اگر ما می خواهیم 
حرف های او را بشــنویم باید دادگاهش 
را به طور علنی پخش کنیم همان 
چیزی که قانون اساســی به ما 

می گوید.
وی با بیان ایــن که قانون 
اساســی می گوید باید دادگاه 
علنی باشــد نه اینکــه اعترافات 
تلویزیونــی پخــش کنیم،  
اظهار کــرد: قانون 
اساســی کــه 
عنوان می کند 

دادگاه باید علنی باشــد را زیر پــا می گذاریم و 
غیر علنی اش می کنیم و یــا اگر هم علنی برگزار 
می کنیم فقط به برخی از رســانه ها اجازه انتشار 
می دهیم که این امر درست نیســت و یا این که 
خارج از دادگاه یک حرف هایــی را از افراد ضبط 
و پخش می کنیم این کار با کــدام قانون جور در 
می آید؟ وی با تاکید بر اینکه ۸۰ میلیون نفر در صدا 
وسیما حق دارند، گفت: در رسانه ای مانند صدا و 
سیما نباید رفتارهای خالف موازین شرعی، عقلی 
و حقوقی صورت گیرد. رسانه ملی در برخی مواقع 
حق الناس را رعایت نمی کند و بعضی از دستگاه ها 

این رسانه را ابزار خودشان کرده اند.
وی ادامــه داد: به تعــدادی از نمایندگان در 
مجلس شورای اسالمی طرحی دادیم که امیدوارم 
نمایندگان دیگر هم همــکاری کنند تا پخش 
اعترافات ممنوع شود و به جای آن قانون اساسی 

را اجرا کنند.

مازنی در گفت وگو با ایلنا:

قانون اساسی بر پخش علنی دادگاه؛ و نه اعترافات تلویزیونی تصریح دارد
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رهبر انقالب درگذشت خواهر 
رئیس جمهور را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت 
همشیره مکرمه حسن روحانی، رئیس جمهور را 
تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجه االسالم آقای روحانی، رئیس جمهور 
محترم؛  درگذشــت همشــیره  مکّرمه  جنابعالی 
را تســلیت می گویم و از خداوند متعال رحمت و 
مغفرتش را برای آن مرحومه مسألت می کنم. لطفاً 
تسلیت اینجانب را به همه  بازماندگان ایشان ابالغ 
فرمایید.                 سّیدعلی خامنه ای

    
کمالی پور در گفت وگو با ایلنا:

بازداشتی های حوادث اخیر 
هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند

نایب  رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
در گفت وگو با ایلنا تاکید کــرد: باید معترضان را از 
خرابکاران جدا کنیم و مردمی که آمدند اعتراضشان 
را بیان کردند باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند 
و به خانواده هایشــان تحویل داده شــوند. یحیی 
کمالی پور گفت: اگر نخواهیــم صدای مردم مان را 

بشنویم خطای بزرگی است.
    

توصیه های اکبر ترکان به جریان های 
سیاسی هم سو :

بیش از گذشته دولت را 
همراهی کنید

اکبر ترکان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال 
و توســعه در دیدار جمعی از اعضای کمیته های 
تبلیغات و اطالع رســانی این حزب، یادآور شــد: 
احزاب و جریان های همســو که در استقرار دولت 
تدبیر و امید ســهیم بوده اند، اکنون که کشور در 
شرایط ویژه ای قرار گرفته است باید دولت را بیش 
از گذشته و فارغ از مالحظات حزبی، جناحی و بویژه 
تمایالت انتخاباتی، همراهی کنند. به گزارش ایسنا، 
وی افزود: در شرایطی که کشور آماج دسیسه  های 
دشمنان است ما خود را مکلف به حمایت همه جانبه 
از دولت و شــخص آقای روحانی می دانیم. این، به 
معنای چشم پوشی از خطاهای احتمالی کسانی 
که عملکردشان در افکار عمومی به نام این دولت و 

شخص رئیس جمهور تمام می شود نیست.
    

مشاور فرمانده هوافضای سپاه:
اگر اینترنت قطع نمی شد، 

آشوب کشور را فرامی گرفت
مشــاور عالی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی دیروز در همایشی که به مناسبت 
هفته بسیج در کرج برگزار شد، با اشاره به دلیل قطعی 
اینترنت در حوادث اخیــر، گفت: اگر اینترنت قطع 
نمی شد آشوب کشور را فرا می گرفت. سردار علی باللی 
افزود: باید همچون حوزه نظامی، در زمینه اینترنت 
نیز به استقالل برسیم و برای تحقق این هدف باید 

به دنبال تقویت باید پیام رسان های داخلی باشیم.
    

عادل الجبیر خواهان اعمال 
تحریم های بیشتر علیه ایران شد 
وزیر مشاور دولت عربستان سعودی، در تازه ترین 
اظهارات خود، خواهان اعمال تحریم های بیشتر 
علیه تهران شد. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری 
رسمی عربستان، عادل الجبیرگفت: ایران باید از 
رفتار تاریک دست بردارد و به حاکمیت کشورها 
و قانون بین الملل احترام بگذارد. عادل الجبیر هم 
چنین مدعی شد: کلید ثبات در منطقه بازدارندگی 
و عزم جامعه بین الملل برای مقابله با رفتار  تاریک 

ایران و اعمال تحریم های شدید علیه تهران است.
    

استعفای وزیر کشاورزی 
پذیرفته و استیضاح منتفی شد

اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس با 
بیان اینکه رئیس جمهور استعفای وزیر کشاورزی را 
پذیرفت، گفت:  با پذیرش استعفای وزیر کشاورزی 
توســط رئیس جمهور، جلسه اســتیضاح وزیر 

منتفی شد.
    

نماینده تبریز: 
 اظهارات روحانی در حد 

رئیس کالنتری است
احمد علیرضابیگی، نماینــده تبریز در مجلس 
شورای اسالمی درباره ســخنان روحانی پیرامون 
اعتراضات اخیــر گفت: »رئیس جمهــور به جای 
اعتمادآفرینی می گوید که تلویزیون و دوربین های 
مانیتورینگ داریم، شناسایی و برخورد می کنیم. البته 
این ادبیات یک رئیس جمهور نیست، بلکه ادبیات یک 
رئیس پاسگاه و کالنتری است. رئیس جمهور تجدید 

نظر کند.«

تحرکات انتخاباتی طیف آیت اهلل مصباح در قم

احتمال ارائه لیست توسط برخی اعضای جامعه مدرسین


