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 صالحی خواستار اصالح 
سخنان آیت الله یزدی شد؛

»سوء تفاهم« بر سر 

زباله های هسته ای

سياست 2

»افشــاگری هســته ای آیت اهلل یزدی«؛ این تیتری بود که برخی 
رســانه ها بعد از اظهــارات ابتدای هفتــه آیت اهلل یــزدی در دیدار با 
دادستان های کشور انتخاب کردند. این عضو فقیه شورای نگهبان در این 
دیدار به یکی از مصوبات مجلس درباره پسماندهای هسته ای اشاره کرد 
و گفت: »اخیراً طرحی که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای 
نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است از آنکه دولت های استکباری 
بتوانند پسماندهای انرژی اتمی خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار 
همیشه این پسماندها را در کشورهای عقب مانده دفن می کند و همه 
می دانیم که اشعه های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد 
داشت.«  او در جمع دادستان های کشور افزود: »مجلس تصویب کرده 
بود که توافق نامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت اتمی می تواند در 
کشور دفن شود، اما بنده اعالم کردم که این مورد خالف شرع، خالف 

قانون و خالف مصلحت است و سایران نیز این را پذیرفتند.«
عضو فقهای شــورای نگهبان همچنین با اشاره به وظیفه مسئوالن 
برای مقابله با طرح های دشمنان و مستکبران یادآور شد: »مسئوالن 
اجرایی ما باید در نظر داشته باشــند که طرح های استکباری در اتاق 
فکر دشمن تجزیه و تحلیل می شود و آن را در قالب طرح های خوب و 
بشردوســتانه به ما ارائه می کنند، بنابراین همواره باید نسبت به پشت 
پرده های کمیسیون ها و کنوانسیون هایی که به ما پیشنهاد همکاری 
می دهند، مراقب باشــیم.« این اظهارات بازتاب گسترده ای در فضای 
مجازی داشت و بسیاری از چهره ها از جمله حشمت اهلل فالحت پیشه، 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز...

مستخدمین حسینی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« :

حکمرانی بد مانع اصالح ساختار اقتصادی است 
بیشتر مشکالت اقتصادی ناشی از نابلدی ما در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی است

گفت و گو 5،4 

رئیس جمهــوری روابط ایــران و جمهوری 
آذربایجان را دوســتانه، برادرانه و رو به گسترش 
دانست و بر ضرورت تالش مسئوالن دو کشور در 
راستای توسعه مناســبات و همکاری های همه 

جانبه تهران- باکو تاکید کرد.

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، حســن روحانی دیروز در 
تماس تلفنی »الهــام علی اف« رئیس جمهوری 
آذربایجان، با تبریک متقابل عید ســعید قربان 
به دولت و ملــت جمهــوری آذربایجان، گفت: 
خوشبختانه شــاهد روند پیشــرفت مثبت در 
همکاری های فی مابین با تالش مســئوالن دو 
کشور هســتیم. رئیس جمهوری سفر متقابل 
مسئوالن و وزیران ایران و جمهوری آذربایجان به 
دو کشور را دارای نتایج تاثیرگذار در توسعه روابط و 
همکاری ها برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با تالش 
و اهتمام بیشتر مسئوالن شاهد تسریع در به ثمر 
رسیدن توافقات و همکاری های متقابل باشیم. 
روحانی خاطرنشــان کرد: جمهوری آذربایجان 

همواره کشور دوست و برادر ایران بوده و مطمئنا 
این دوستی و برادری میان دوملت بیش از پیش 

گسترش خواهد یافت.
روابط دوجانبه ثمره تالش صمیمانه 

مسئوالن تهران و باکو 
الهام علی اف نیز در این گفت و گوی تلفنی با 
تبریک عید ســعید قربان به دولت و ملت ایران، 
گفت: روابط و همکاری هــای ایران و جمهوری 
آذربایجان روبه توسعه و گسترش است و این ثمره 
تالش، اهتمام و روابط مستمر و صمیمانه مسئوالن 
در تهران و باکو است. رئیس جمهوری آذربایجان با 
ابراز امیدواری برای دیدار با دکتر روحانی در آینده 
نزدیک، گفت: مطمئناً روابط دو کشور و دو ملت 

بهتر از گذشته و روبه توسعه خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران 
گفت: ما در نیروی دریایی ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی مسئول تضمین امنیت تنگه 
هرمز و خلیج فارس هســتیم و هیچ نیازی به 

غریبه ها نیست.
به گزارش ایلنا، دریادار علی رضا تنگسیری 
با تاکید بر اینکــه امنیت خلیج فارس از موارد 
مهم برای ایران است، گفت: آمریکا و انگلیس 
در حــال برنامه ریــزی برای حضــور رژیم 
صهیونیســتی در خلیج فارس هســتند و ما 
درباره هرگونه حضور غیر قانونی به ویژه رژیم 
صهیونیســتی در خلیج فارس و تنگه هرمز 

هشدار می دهیم.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی تاکید کرد: ایران چندین دهه 
اســت که امنیت تنگه هرمز را تامین کرده و 

حضور کشورهایی خارج از منطقه باعث مختل 
شدن امنیت این تنگه شده است.

وی با اشــاره به اینکه آمریــکا و انگلیس 
در حال بافتــن ســناریوهای متعددی برای 
توجیه حضور خود در خلیج فارس هســتند 
افزود : آمریکا و انگلیس در حال طراحی برای 
سوء استفاده از کشورهای منطقه بوده تا از نیاز 
کشورهای اروپایی و غرب آسیا به نفت ایران 

بهره برداری کنند.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی تاکید کرد که حوادث دریایی 
متعددی به دلیل حضور آمریکا در خلیج فارس 
روی داده و واشنگتن با حمله به کشتی ها در 
نزدیکی آب های ایران تالش دارد که به ایران 

اتهام زنی کند.
ســردار تنگســیری افــزود : پیــام ما به 

کشــورهای منطقــه و خــارج از منطقه این 
اســت که تا زمانی کــه نفت خــود را از این 
 منطقه صــادر می کنیــم امنیــت آن را نیز 

تضمین می کنیم.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران 
گفت: تنگــه هرمز باز بوده و همــه می توانند 

برای صادرات نفت خود از آن استفاده کنند.

عضو شــورای عالی اصالح طلبان با اشاره به 
اقداماتی کــه در رفع حصر آیــت اهلل منتظری 
صورت گرفــت و در چند مرحلــه حصر کامال 
برطرف شد، گفت: طی کردن همان روال را برای 
رفع حصر آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد 
انتظار داریم. درواقع ما انتظار داشتیم با توجه به 
پیگیری ها و مکاتبات و مالقات با رهبری، سرعت 

و شیب رفع حصر بیشتر باشد.
محســن رهامی، در گفت وگو بــا خبرنگار 
سیاسی ایلنا، در واکنش به سخنان منتجب نیا 
مبنی بر اینکه مالقات با رهبری و نامه بعدی به 
ایشــان فضایی ایجاد کرده که شــرایط سخت 
حصر شکسته شــود، افزود: به نظر من هم این 
موضــوع بی تاثیر نبوده، اما حل مســائل کالن 
سیاســی تک عاملی نیســت که بگوییم فقط 
همین یک عامل باعث شــده که فضای حصر 

بازتر شده باشد.
وی با بیان اینکه فاکتورهای مختلف در این 
موضوع موثر است، افزود: البته یکی از سرفصل ها 
و نقاط عطــف در رفع حصر دیــدار من و آقای 
منتجب نیا با مقام معظم رهبری بود که یکی از 
موضوعاتی که به طور رسمی مطرح شد همین 

رفع حصر بود.
رهامی ادامه داد: بعد از جلســه، من و آقای 
منتجب نیا به شــکل مکتوب مســائل را برای 
مقام معظم رهبری ارسال کردیم که البته این 
می تواند سرآغاز و نقطه عطفی برای رفع برخی 

محدودیت های حصر باشد.
عضو شورای عالی اصالح طلبان با بیان اینکه 
ما با برخی از مراجع قم هم دیدار داشــته ایم و 
یکی از موارد مورد بحث ما درخواســت کمک 
برای رفــع حصر بــوده آنها وعــده دادند که با 
رهبری تماس گرفته و درباره حصر با ایشــان 

صحبت کنند.
وی با بیان اینکه مراجع عظام عالقه ندارند 
که اینگونه مسائل در رسانه ها مطرح شود، گفت: 
پیگیری و تماس مراجع برای پیگیری مســائل 

کالن از جمله این قضایا بسیار مهم است. عضو 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با بیان 
اینکه جلسات هفتگی با مشاوران رهبری ادامه 
دارد، گفت: نقطه نظرات مطرح شده در جلسات 
توســط آقــای ابوترابی فرد به دســت رهبری 
می رسد. وی درمورد جلســات هفتگی خود با 
مشاوران رهبری، گفت: تا زمانی که موضوعات 
مشترک مطرح شــده جلو نرود کسی به جمع 
اضافه نمی شــود و فعال با افراد معتدل از هر دو 
جریان دربــاره نگرانی های مختلف کشــور به 

گفت وگو می پردازیم.
وی موضوعات مطرح شــده در این جلسات 
را دربــاره مباحث فســاد اداری، ارتقای علمی 
دانشگاه، بهبود کیفیت انتخابات و نگرانی های 
مردم و موضوعات کالن دیگر عنــوان و با بیان 
اینکه ما با دعوت از مســئوالن پیرامون مسائل 
مطرح شده بحث و بررسی انجام می دهیم، اظهار 
داشت: اگر این مباحث به مرحله اقناعی رسید، 

به مقام های باالتر گزارش داده می شود.
رهامی افــزود: در عین حــال، علی القاعده 
این موضوعات توسط آقای ابوترابی به رهبری 
انعکاس پیدا می کند و همچنین تالش داریم یک 
گزارش مکتوب از مجمــوع دیدگاه های مطرح 

شده تهیه و به دست ایشان برسانیم.
این نماینده سابق مجلس درباره راهکار ارائه 
شده برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات گفت: البته این شورا و جلسات آن مثل 
کمیسیون های مجلس نیست که منجر به یک 

مصوبه و یا سیر قانونی الزم االجرا شود.

رهامی ادامه داد: آنچه که در این جلســات 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد توسط افراد 
به جناح هــا و جریان های سیاســی منتقل و 
نگرانی هایشان را آنجا مطرح می کنند و بخشی 
از آن که مربــوط به رفع موانع بــرای انتخابات 
بوده بر این اســاس مورد بحث قــرار گرفته که 
نیروهای موثری که کمتــر در صحنه بوده اند، 
اگر در انتخابات حضــور بیابند می توانند عقبه 
خودشان را نیز به صحنه بیاورد؛ بنابراین تالش 
بر این است که از نیروهای موثر و تاثیرگذار برای 

حضور و ثبت نام در انتخابات دعوت کنیم.
رئیس کمیته راهبرد شــورای اصالحات با 
بیان اینکه برخی از افرا حاضر در جلسات بعضا از 
نمایندگان مجلس هستند و برخی نیز به هرحال 
در مجموعه مشــاوران رهبری هستند، درباره 
اینکه آیا گزارشان به صورت هفتگی و در پایان 
جلســات به رویت رهبری می رسد، تاکید کرد 
که این جمع، مجمعی مشورتی است و برای هم 
اندیشی تشکیل می شود و مسائل مطرح شده از 
طریق ابوترابی ممکن است  به رهبری منعکس 
شــود و بناســت بعد از جمع بندی گزارشــی 

مکتوب خدمت ایشان نیز ارسال شود.
وی درپاسخ به اینکه آیا در این جلسات برای 
کمک به دولت بحثی مطرح می  شود؟ گفت: یکی 
از محورهای مهم در این جلسات کمک و یاری 
رســاندن به دولت اســت و هر دو جریان اتفاق 
نظر دارند کــه باید دولت را یــاری کرد چرا که 
مسئولیت مستقیم شرایط موجود بطور عمده 

بر عهده دولت است.
رهامی ادامه داد: در این جلســات چگونگی 
کمک به دولت مطرح می شود و تالش می کنیم 
که روش هایی که باعث تضعیف دولت می شود 
را کاهش دهیم، اما ما جایگاه مشورتی داریم و 
اینگونه نیست که چیزی را تصویب و ابالغ کنیم. 
شاید مقایسه دولت با زمان جنگ صحیح نباشد. 
هیچ گاه دولت مانند اکنون در شرایط سخت و 

تحریمی قرار نگرفته است.

خبر

خبر

گفتوگو

روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری آذربایجان:

روابط تهران- باکو دوستانه  و  رو  به گسترش است

دریادار تنگسیری مطرح کرد؛

سپاه پاسداران مسئول تضمین امنیت تنگه هرمز است

رهامی در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛

انتظار داشتیم سرعت رفع حصر بیشتر باشد


