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حسن روحانی، رئیس جمهور سابق 
پیامــی در حمایت از آیــت اهلل صافی 
گلپایگانی منتشــر کرد. او در این پیام 
جایگاه مرجعیــت را مایه حفظ امید و 
انســجام جامعه ایران دانسته و تاکید 
کرده است: جایگاه مرجعیت در تاریخ 
شیعه، ضامن بقای مکتب اهل بیت)ع(، 
الهام بخش ایستادگی در برابر استبداد 
و اســتعمار و مایه حفظ امید و انسجام 
جامعه ایران در ســده های اخیر بوده 
است. تضعیف این جایگاه با هر توجیهی، 
ریختن آب به آسیاب دشمنان عزت و 

هویت ملی است.
جــدای از اهمیــت تاریخی این 
پیام که منجر به واکنش چهره های 
سیاســی و دینی مهم در حمایت از 
مرجعیت شده است؛ این نخستین 
واکنش سیاسی حسن روحانی پس از 
اتمام دوره ریاست جمهوری او است. 
پیامی که شاید بتوان آن را بازگشت 
روحانی به عرصه سیاست با رویکرد 

جایگاه روحانیت او دانســت اما پیام 
مهمتری در دل خود دارد آیا روحانی 
برای تعریف جایــگاه خود در عرصه 
سیاسی و مذهبی کشــور وارد شده 
است؟نزدیک به سه ماه از خداحافظی 
حسن روحانی از پاستور می گذرد؛ در 
سه ماه گذشته علی رغم انتقاداتی که از 
سوی جریان افراطی اصولگرا و برخی 
از نمایندگان مجلس به عملکرد حسن 
روحانی، در دوران ریاستش بر دولت 
مطرح شــده و حتی کار را به تهدید به 
شکایت از او رسانده، خبری از روحانی 
نبوده است. عدم صدورحکم انتصاب 
برای عضویت او در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام نیز حرف و حدیث هایی 
را در عرصه سیاست به میان آورد، اما باز 

خبری از روحانی نبود.
روحانی به مجمع تشخیص نرفت

براساس  یک سنت یا قانون نانوشته 
رؤســای جمهور پس از اتمــام دوره 
مسئولیت شــان با حکم رهبری به 
عضویت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام درآمدند. هنوز هشــت ســال 

ریاســت جمهوری مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی به پایان نرسیده 
بود که آیت اهلل خامنه ای در اســفند 
ماه ۱۳۷۵ در حکمــی، او را به عنوان 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برگزیدند. صفار هرندی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســامی دولت احمدی نژاد 

هم درباره حضورسید محمد خاتمی، 
رئیــس دولت اصاحــات در مجمع 
تشــخیص نظام گفته بود وقتی دوره 
ریاســت جمهــوری رئیــس دولت 
اصاحات بــه پایان رســید، آقا به او 
می گویند که من بنا دارم شــما را به 
عنوان عضو مجمع تشخیص منصوب 
کنم. خاتمی خودش می گوید به من 
اجازه دهید من آنجا نباشم، یک کار 
شــخصی دارم، آن کارم را دنبال کنم 
شاید بهتر باشد. ایشان هم پذیرفتند. 
رئیس دولت اصاحات پس از ریاست 
جمهوری بنیاد اجتماعی و فرهنگی 
باران را راه اندازی کرد. در ســال ۹۲ 
نیز آیت اهلل خامنه ای با صدور حکمی 
محمود احمدی نــژاد را به عضویت 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 

منصوب کردند.
 در حالیکه حتــی علی الریجانی 
بعد از پایان مسئولیت خود در مجلس 
در خرداد سال پیش دوباره به عنوان 
عضــو حقیقی به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام برگشت؛ اما این اتفاق 
هنوز برای حســن روحانی رخ نداده 
است .با توجه به این موضوع و سکوت 
روحانی آینده سیاسی او بحث محافل 
سیاسی و مطبوعاتی شد. از سوی دگیر 
نمایندگان مجلس فرصــت را برای 
تاختن به او و دولتش فراهم تر دیده اند. 
در همین رابطه  حســینعلی حاجی 
دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس به 
خبرگزاری مهرگفته:مجلس به پرونده 
کم کاری هــا، فســادها و تصمیمات 
نادرست دولت یازدهم و دوازدهم ورود 
کرده و بنا دارد بر زوایای پنهان دولت 
روحانی نورافکــن انداخته و عملکرد 
اصاح طلبان و اعتدالیون را در هشت 

سال گذشته شفاف کند.
 جایگاه روحانی 

در جامعه روحانیت مبارز
پیام انتقــادی روحانی از حمات 
اخیر افراطی ها به آیت اهلل صافی یادآور 
پیشینه سیاسی او درعضویت جامعه 
روحانیت مبارزاست. تشکل سیاسی- 

مذهبی که مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی ، حجت االســام ناطق 
نوری و حســن روحانی از چهره های 
شــاخص آن بودند؛ عدم حمایت این 
تشکل سیاســی از حسن روحانی در 
دو انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۹۲ و ۹6 که در پی حمایت این تشکل 
از رقبای حسن روحانی بود، منجر به 

دوری و فاصله آنها از هم شد.
بدین ترتیب روحانی در هشــت 
سال دوران ریاســت جمهوری خود 
بیش از آنکه برخواسته از این تشکل 
شناخته شود، نماینده جریان اعتدالی 
و حزب اعتدال و توسعه بود.حزبی که 
در سال ۷۹-80 تاسیس شد و به گفته 
سید حسین موسویان از بنیان گذاران 
حزب اعتدال و توسعه، مرحوم هاشمی 
رفسنجانی، حسن روحانی را  بهترین 
گزینه برای رهبری حزب، دانسته بود. 
گرچه روحانی سمتی در حزب نگرفت 
اما در جلســات آن شــرکت می کرد 
و اعضای اصلی این حــزب در دولت 
حسن روحانی مســئولیت های مهم 
یافتند. این اتفاق اما در رابطه به جامعه 
روحانیت مبارز رخ نداد. در دولت اول 
روحانی ارتباط خاصــی بین او و این 
تشکل سیاسی وجود نداشت. در دولت 
دوم نیز گرچه جلســات محدودی با 
جامعه روحانیت مبارز برگزار شد اما 
بســیار محدود و بدون نتیجه بود که 

منجر به توقف آن شد.
پــس از پایــان دوران ریاســت 
جمهوری روحانی بسیاری معتقدند 
روحانی آینده سیاسی خود را از طریق 
این حزب اعتدال و توســعه پیگیری 
خواهد کرد. اما روحانــی با توجه به 
جایگاه روحانیت خود قطعا می داند 
باید حمایت و پشتوانه مراجع را با خود 
داشته باشد. همانطور که او در دولتش 
سعی داشت رابطه مثبتی با قم داشته 
باشــد و علی رغم اینکه در انتخابات 
شــعار بکارگیری زنــان در کابینه را 
داده بود با مخالفت مراجع از این وعده 

انتخاباتی خود گذشت.

در روزهــای اخیر اما تحلیل هایی 
مبنی بر نشــاندن روحانی در جایگاه 
مرحوم هاشمی رفســنجانی مطرح 
شده اســت. منش آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی اعتــدال و پرهیــز از 
افراطی گری بــود، او از ارکان اصلی 
انقاب و نظــام بود و همین مســاله 
جایگاه ویژه ای برایــش رقم می زد. 
حســن روحانی اما قطعــا از چنین 
جایگاهی برخوردار نیســت و بعید 
اســت بتواند چنین اجماع سیاسی 
را حتی بین اصولگرایان مســتقل  و 
اصاح طلبان ایجاد کند؛  کما اینکه او 
در هشت ســال دولت خود نتوانست 
اعتدال را حداقــل در چینش اعضای 
کابینه و دولت خود به نمایش بگذارد 
و به همین دلیل انتقادات فراوانی به 
عملکرد او و نزدیکان سیاســی او در 
دولت مطرح بود. حســن روحانی در 
آخرین شــب ریاست جمهوری خود 
در تلویزیون اعام کرد که به کارهای 
علمی و فرهنگی بازخواهد گشت. با 
این حال تحلیلگران سیاسی معتقدند 
روحانی برای دستیابی به جایگاه ویژه 
و تاثیرگذار در سیاست تاش خواهد 

کرد و سیاست را ترک نخواهد کرد.

رئیس جمهور سابق  در حمایت از مرجعیت پیامی منتشر کرد

بازگشت حسن روحانی به عرصه سیاست 

خبر

وزیر امــور خارجه عربســتان ســعودی در 
گفت وگویی به مذاکرات ریاض با تهران اشاره کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از العالم، فیصل بن 
فرحان، وزیر امور خارجه عربســتان سعودی در 
رم و در حاشیه نشســت گروه ۲0 درباره مذاکره 
ریاض با تهــران گفت کــه مذاکرات بــا ایران 
دوستانه است اما پیشرفت زیادی نداشته است. 
وی در گفت وگویی با ســی ان بی ســی گفت: 
ما در حال مذاکره هســتیم. ما در اینجا متعهد 
به یافتن مســیری برای حصول توافــق با ایران 
هستیم تا به صورتی بی ثباتی امنیتی منطقه را 
حل وفصل کنیم که بتوانیم آینده ای مســاعد را 
برای مردمانمان رقم بزنیم. تــا بدین جای کار، 
ماهیت این مذاکرات مقدماتی بوده اند. ما چهار 
دور مذاکرات داشته ایم. ممکن است دور دیگری 

)از مذاکرات( نیز داشته باشیم. داریم بر روی این 
مسئله کار می کنیم. تاکنون به هیچ نتیجه قاطعی 
نرسیده ایم اما این مذاکرات آن قدر مثبت بوده اند 
تا اجازه دهند گفت وگوهای بیشــتری داشته 

باشیم. هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

وی در بخش دیگــری از این گفت وگو گفت: 
برای ما حیاتی اســت که به تداوم فعالیت های 
هســته ای در ایران رســیدگی کنیم. بر ای مان 
همچنین حیاتی است که مسئله عدم دسترسی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز حل شود. این ها 

تهدیداتی جدی علیــه امنیت و ثبات منطقه ای 
هستند.

حســین امیر عبداللهیــان وزیــر خارجه 
کشــورمان نیز پیش از ایــن در گفت وگویی با  
شبکه NBC آمریکا در پاســخ به این که ایران 
گفت وگوهایی را با عربســتان آغاز کرده است. 
روابط دو کشور در سال ۲0۱6 قطع شد. اعتقاد 
بر این اســت که ایران در جنگ هــای نیابتی با 
عربســتان در یمن دســت دارد. آیــا راهکاری 
سیاسی را برای آن جنگ )یمن(  می بینید؟ گفت: 
اوالً موضوع یمن مسئله ای است که بین یمن و 
عربستان جریان دارد و جمهوری اسامی ایران 
دخالتی در آن ندارد. ما هر راه حلی را برای مسئله 
یمن صرفاً مبتنی بر راهکار سیاســی می دانیم. 
اما ما همواره از گفتگوهای منطقه ای اســتقبال 

کرده ایم ازجمله از گفتگو با عربستان سعودی. 
ما گفتگوهای جدیدی را شــروع کرده ایم و فکر 
می کنم در مســیر خوبی قــرار دارد. جمهوری 
اسامی ایران از ابتدا راه کار نظامی در قبال یمن را 

مردود اعام کرد و راه حل سیاسی ارائه داد.
وی همچنین در نشســتی دیگر با اشاره به 
گفت وگوهای ایران و عربستان گفت: گفت وگوی 
ایران و عربستان روند درست خود را طی می کند و 
ما به گفت وگوی بیشتری نیاز داریم. ما و عربستان 
به توافقات خاصی در موضوعات مشخص رسیدیم 
و از این گفت وگو استقبال می کنیم. گفت وگوی ما 
با عربستان به نفع منطقه است و این گفت وگویی 
سازنده است. ایران و عربســتان دو کشور مهم 
هستند و نقش بســیار مهمی در تثبیت امنیت 

منطقه دارند.

آغاز گفت وگوهای ایران و عربستان
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حمایت از مرجعیت، 
نخستین واکنش سیاسی 

حسن روحانی پس از اتمام 
دوره ریاست جمهوری او 
است که شاید بتوان پیام 
آن را بازگشت روحانی به 
عرصه سیاست با رویکرد 

جایگاه روحانیت او 
دانست؛ اما پیام مهمتر این 

است که آیا روحانی برای 
تعریف جایگاه خود در 

عرصه سیاسی و مذهبی 
کشور وارد شده است؟

حسن روحانی، 
رئیس جمهور سابق در 

پیامی جایگاه مرجعیت را 
مایه حفظ امید و انسجام 

جامعه ایران دانست و تاکید 
کرد که تضعیف این جایگاه 

با هر توجیهی، ریختن 
آب به آسیاب دشمنان 

عزت و هویت ملی است. 
روحانی گفته است: قدر 
سرمایه هایمان را بدانیم 

و آزادی بیان را با ادب و 
تکریم فرزانگان جامعه 

پاس بداریم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: حضور هوشــمندانه صدا و سیما و 
اطاع رسانی دقیق توسط آن، شناخت مردم از مسئله و سرعت عمل تیم های 
فنی در بازگشت خدمت به سیستم های سوخت رسان سبب شد توطئه دشمن 

با شکست مواجه شود.
به گزارش تسنیم سردار جالی با بیان اینکه هیچ کشوری 
از حمله سایبری در امان نیســت؛ اظهار کرد: آمریکا با وجود 
پیشرفت هایی که در زمینه ســایبری دارد دارای بیشترین 
میزان حمات سایبری اســت که حمله به زیرساخت های 

انتقال ســوخت آن در ماه های گذشــته یکی از آخرین انواع 
آنهاست. مشابه این حوادث در کشورهای فرانسه و انگلیس 

نیز رخ داده اســت. طبیعی اســت که کشور ما نیز 
از گزند چنین حوادثی در امــان نخواهد بود. 
همانگونه که رئیس جمهور اظهار داشــتند: 
»این حمله ســایبری نه اولین حمله بود و نه 

آخرین آن خواهد بود.«

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور در مورد ماهیت و منشاء حمله 
سایبری به سامانه توزیع ســوخت کشــور نیز گفت: در این زمینه نیازمند 
اطاعات فنی و تحلیل اطاعاتی هستیم. در زمینه تیم های فنی متخصصین 
ما کماکان در حال مطالعه و بررســی زوایای فنی این اتفاق هستند. از منظر 
تحلیل اطاعاتی و نه فارانزیک حمله ســایبری به سامانه های سوخت، یک 
تهاجم سایبری از منشاء یک کشور خارجی و به احتمال فراوان کار آمریکا 

و رژیم صهیونیستی است.
سردار جالی در پاســخ به این سوال که گفته می شــود این تهاجم 
ســایبری به لحاظ فنــی به حملــه ســایبری چند وقت گذشــته به 
زیرساخت های راه آهن شباهت داشت، نیز توضیح 
داد: برای اظهــار نظر در مورد ایــن موضوع باید 
دید حمله در کدام الیه اتفاق افتاده است. آنچه 
مشخص است حمله به راه آهن و حادثه بندر 
شــهید رجایی به جهت آنکه در الیه میان 
افزار رخ داده بود با حمله به سامانه سوخت 

شباهت دارند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که آیا رابطه 
ای بین حمله سایبری به سامانه توزیع ســوخت و هک تابلوی تبلیغاتی و یک 
خبرگزاری وجود داشت نیز توضیح داد: من اطاعی در مورد هک خبرگزاری 
ندارم و مسئول این بخش نهاد دیگری است. اما در مورد تابلوهای تبلیغاتی می 
توان این گونه تحلیل کرد که این کار، به احتمــال قوی اقدام عوامل داخلی در 
امتداد اقدام خارجی در حمله ســایبری به سامانه سوخت برای تشدید بحران 
ناشی از آن اســت.وی تصریح کرد: تعبیر من در مورد این موضوع این است که 
اگرچه یک گل خوردیم ولی در انتها بازی را نباختیم چراکه حضور هوشمندانه 
صدا و سیما و اطاع رسانی دقیق توسط آن، شناخت مردم از مسئله و سوم سرعت 
عمل تیم های فنی در بازگشت خدمت به سیستم های سوخت رسان سبب شد 

این توطئه که بدنبال تکرار حادثه ای مانند آبان ۹8 بود با شکست مواجه شود.
سردار جالی در پاسخ به این ســوال که چرا با وجود دستگاه های مسئول و 
انجام اقداماتی مانند مانورهای مختلف شاهد چنین رخدادی بوده ایم، نیز گفت: 
مجموعه ای از تهدیدات ، آسیب پذیری ها، مدیریت کاهل و تقسیم کار نامناسب 

از جمله عوامل بروز چنین حادثه ای است.
وی با بیان اینکه در دولت گذشته بودجه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل صفر 
شد، تصریح کرد: این بودجه صفر به این معنی است که در دولت گذشته نتوانستیم 
در بخش هایی که نیاز به اقدامات پدافندی حیاتی وجود دارد کمک های الزم را 

انجام دهیم و بسیاری از اقدامات بنیادی و اساسی ناتمام باقی ماند.

سردار جاللی:

حمله اخیر سایبری به احتمال زیاد کار آمریکا و  رژیم صهیونیستی بود

اعظم ویسمه

گفت و گوی وزرای خارجه 
آمریکا و چین درباره ایران

وزارت امور خارجــه آمریکا اعام کرد، آنتونی 
بلینکن در دیــدار با همتای چینی خــود درباره 
ایران و ســایر موضوعات بین المللی رایزنی کرده 
است. به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه آمریکا 
در اطاعیه ای که روی وب ســایت این وزارتخانه 
قرارگرفته اســت، اعام کرد که آنتونی بلینکن و 
وانگ یی وزیران خارجه آمریکا و چین در حاشیه 
نشست گروه ۲0 در رم، پایتخت ایتالیا با یکدیگر 

دیدار کردند.
آنتونی بلینکن در این دیــدار حوزه هایی را که 
آمریــکا و چیــن در آن دارای منافع هســتند و یا 
می توانند در خصوص آن ها با یکدیگر همکاری کنند 
مورد تأکید قرار داده اســت که شامل شبه جزیره 
کره، ایران، افغانســتان، میانمــار و تغییرات آب و 

هوایی است. 
    

 انتخاب 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

طی احکامی از سوی حجت االسام والمسلمین 
محسنی اژه ای، ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان 
بازرسی کل کشــور و حجت االسام والمسلمین 
احمدرضا پورخاقان شــاه رضایی رئیس سازمان 
قضایی نیروهای مسلح شــد. ذبیح اهلل خداییان 
پیش از این مسئولیت ریاست سازمان ثبت اسناد 

و اماک کشور را بر عهده داشت.
    

 اداره کشور »بدون برجام«
 در دستور کار دولت 

  تحلیلگر مسائل سیاست خارجی درباره آینده 
فشارهای اقتصادی وارده بر زندگی و معیشت مردم 
با احیا نشــدن برجام، گفت: همه  ما این فشارها را 
لمس می کنیم اما این سؤال مطرح است که »آنچه 
در داخل کشور در قالب مشکات  اقتصادی و فشار 
معیشــتی به مردم داریم صرفاً به خاطر وضعیت 

کنونی برجام است؟« 
سید حسین نقوی حســینی در گفت و گو با 
سایت فردا گفت:پاسخ دولت آقای  رئیسی به این 
سؤال منفی اســت. وی ادامه داد: دولت سیزدهم 
معتقد است شــرایط اقتصادی بد و فشاری که بر 
 مردم می آید و مشــکاتی که در عرصه اشتغال، 
تولید، بازار و گرانی اســت حاصل شکست برجام 
نیست و  حتی حاصل توافق برجام هم نیست بلکه 
مشکات داخلی اســت. عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت  خارجی مجلس دهم تأکید کرد: 
دولت سیزدهم نظرش این است که بدون برجام نیز 
می تواند کشور را اداره  کند. برنامه دولت برای اداره 

کشور پلن بدون برجام است. 
    

 وزیر و رئیس جمهور زن
 تربیت نمی کنیم

عضوهیات علمی گروه فقــه پردیس خواهران 
دانشگاه امام صادق )ع( گفت: هدف ما تربیت زنان 
برای مشاغلی بود که در جامعه بدان احساس نیاز 
می شود، از همان ابتدا هم هدف این نبود پردیس 
خواهران، وزیر و رئیس جمهور زن تربیت کند، اما 
هدفمان تربیت مدیــران میانی تربیتی برای نظام 
آموزشی، حقوقی برای نظام قضایی، قانون گذاری 

و پژوهشی است.
به گــزارش انتخاب صدیقه مهــدوی کنی در 
پاسخ به این ســؤال که آیا از نابرابری جذب زنان و 
مردان فارغ التحصیل این دانشــگاه در پست های 
مدیریتی دلخور نیستید؟ گفت: »مسئله این است 
که مگر چند خانم جــذب مدیریت میانی در نظام 
جمهوری اسامی شــده اند که تعدادی از آن ها از 

فارغ التحصیان ما باشند؟«
او در توضیح این مطلب ادامــه داد: »خانم ها 
توانایی این مسئولیت ها را ندارند. بلکه آن ها وظایف 
و مسئولیت های دیگری را هم به عهده دارند که مانع 
پذیرش پست های مدیریتی است، به خصوص در 

سطوحی که ضرورتی به حضور آنان نیست.«
    

 تاجزاده در واکنش به حواشی سخنان 
آیت اهلل  صافی گلپایگانی:

اشکال مصباحیون معیارهای 
دوگانه آنهاست

مصطفی تاجزاده، فعال سیاســی، نسبت به 
حواشی پیش آمده درمورد ســخنان آیت اهلل 
صافی گلپایگانی واکنش نشان داد و نوشت: »با 
سخن آیت اهلل صافی در لزوم پایان دادن به قهر 
با برخی کشــورها و تعامل با تمام دنیا برای حل 
مشکات اقتصادی مردم کاما موافقم. اما انتقاد 
از مراجع را حق و گاه وظیفه هر شهروند می دانم. 
اشکال مصباحیون معیارهای دوگانه آنهاست 
که انتقاد از مقامات هم ســو را تبلیغ علیه نظام 

می خوانند.«

روی موج کوتاه


