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یک ماهی مانده به ششمین سالروز 
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
و این در حالی است که نهادی که روزی 
وی ریاســت آن را برعهده داشت حاال 
چنان بی سر و صدا و به حاشیه رفته است 
که نگرانی صاحب نظران عرصه سیاست 
و حتی رســانه ها را برانگیخته، تا جایی 
که جمله ســؤالی »از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام چه خبر؟« به تکه کالم 

چند وقت اخیر آن ها تبدیل  شده است.
نهاد باالدستی که سی و چهار سال 
قبل و به دستور امام خمینی برای حل 
اختالفات مجلس و شــورای نگهبان 
شــکل گرفت و بعدها عهده دار تدوین 
سیاست های کلی نظام و دادن مشورت 
به رهبری شــد؛ حاال حتی به سختی 
ســطری از خروجی خبرگزاری ها را به 

خود اختصاص داده است.
پس از آیت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ 
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
بیست وهفت سال ریاست این مجمع را 
برعهده داشت و نقش پررنگی در تدوین 
و اصالح بسیاری از سیاست های نظام ایفا 
کرد. با درگذشت ناگهانی وی محمدعلی 
موحدی کرمانی، رئیس موقت مجمع 
شد و سپس محمود هاشمی شاهرودی 
جایگزین وی شــد؛ هرچند که دست 

سرنوشت به وی مجال نداد و تنها کمتر 
از دو سال توانســت بر صندلی ریاست 
مجمع بنشیند. با درگذشت او در اواخر 
ســال 97، حکم ریاســت به نام صادق 
الریجانی صادر شــد. چنین است که 
تغییراتی که طی 5 سال گذشته بر مجمع 
رفته است را نمی توان تنها به روسای آن 
و نام آن ها اختصاص داد که به نظر مشی 
و روش مجمع نیز دستخوش تغییر قرار 
گرفته است.اگر روزی ریاست آن نقش 
پررنگی در تغییر و اصالح برخی مصوبات 
مجلس داشــت و نظراتــش مبصرانه 
چراغ راه برخی سیاســت گذاری های 
حکومتی می شد، حاال به نظر در سکوت 
نظاره گر برخی تصمیمات است و چه بسا 

تأییدکننده آن ها هم باشد.
همین روند هم بود شاید که موجب 
شــد حســن روحانی، رئیس  دو دولت 
یازدهم و دوازدهــم، عالقه ای به حضور 
در این جلسات نداشته باشد و غیبت های 
او در جلسات مجمع تشخیص انتقادات 
بسیاری را برانگیخته بود و او هرچه کرد 
نتوانست اعضای مجمع تشخیص را به 
ضرورت موافقت با پذیرش FATF راضی 
کند.بسیاری از سیاســت ورزان اما این 
نوع فعالیت و عملکرد مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را معلول ترکیب اعضای 
آن می دانند و حتــی حضور برخی افراد 
در آن و غیبت برخی دیگر را در این روند 

مؤثر تلقی می کنند؛ که اگر احمدی نژاد 
با رفتارهای آوانگارد و خارج از نظام خود 
هنوز در این مجمع جــای دارد؛ حاال در 
کنار جای خالی ســیدمحمد خاتمی، 
جای خالی حسن روحانی برای حضور 
در این نهاد بســیار خودنمایی می کند. 
چه اگر قرار است صالح نظام تشخیص 
داده شود میان روسای جمهور پیشین 
نه تنها تفاوتی نباید باشد که بهتر است 
از تجربه همه آن ها بهره برد. همین هم 
هست البد که اکنون هم ابراهیم رئیسی 
در این جلسات شرکت می کند و تنها نام 

این دو رئیس دولت در میانه خالی است.
 نگاهی به پرونده 

عملکرد فعلی مجمع
آن گونه کــه خبر آنالین نوشــته 
فروردین ماه سال گذشته بود که محسن 
رضایی، دبیر ســابق مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با تأکیــد رئیس کنونی 
مجمع )آیت اهلل آملی الریجانی( دستور 
کار پنج گانه ای را برای بررسی راه های 
سرعت بخشــیدن به مبارزه با کرونا و 
تحقق شــعار جهش تولید ابالغ کرد و 
سپس در تیرماه امســال بر لزوم اقدام 
فوری دولت مستقر و دولت آینده برای 
رفع مشکالت معیشــتی مردم به ویژه 

قشرهای ضعیف و محروم تأکید کرد.
هم چنین بر اساس صورت جلسات 
منتشرشده در پایگاه اطالع رسانی مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام  در یک سال 
اخیر در جلسات مجمع موضوعاتی مانند 
»سیاست های کلی تأمین اجتماعی«، 
رسیدگی به الیحه »موافقت نامه انتقال 
محکومین بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و دولت فدراسیون روسیه«، بررسی 
الیحه »ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی 
و مناطق ویژه اقتصــادی« و »آخرین 
وضعیت اقتصادی کشــور و تصمیمات 
جدید ارزی دولت و مجلس« توسط اعضا 
موردبررسی قرارگرفته است.این ها به 
عالوه اتفاقاتی که ایــن روزها در حوزه 
معیشت و سیاست در جامعه رخ می دهد، 
مصوبه های غیرکارشناسی که مجلس 
می گیرد و مجمع در برابــر همه آن ها 
ســکوت اختیار کرده است؛ زمینه های 
طرح ســؤال چرایی ســکوت از مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام را دوچندان 
کرده است و بر همین اساس هم بود که 
خبرآنالین به ســراغ دو تن از افراد این 
مجمع رفته و از آن ها پرســیده اســت: 
»در اوضاع حساس کنونی ایران، مجمع 

تشخیص، مشغول چه کاری است؟«
 اعضای منفعل مجمع 

در مقام مشورت
 در همیــن رابطه احمــد توکلی، 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفته است: »برخی موضوعات مجمع، 
موردتوجه عمومی است و گاهی مباحثی 

در دســتور کار مجمع قرار می گیرد که 
توجه عموم را به خود جلب نمی کند. به 
همین دلیل این احساس شکل می گیرد 
که مجمع، فعال نیســت یا جلسه ای 

برگزار نمی کند.«
توکلی درباره شائبه حضور کمرنگ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه 
حل مشکالت معیشتی بی سابقه  مردم 
تأکید کرده است: »این ایراد به مجمع 
وارد اســت، اما مجمع یک کار و وظیفه 
اصلی دارد که آن هم مشاوره به رهبری 
اســت. وظیفه دیگر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم، مصلحت ســنجی 
است تا مصوبات مجلس خالف اصول 

قانون اساسی نباشد.«
به گفته وی: »مواردی وجود داشته 
که مجمع تشخیص در مسائلی خارج 
از چارچوب وظایفی خــود ورود کرده 
است، اما در بسیاری از موارد نیز مجمع 
ورود نمی کند. من بــه اعضای مجمع 
به همین دلیل اعتــراض کردم. چراکه 
اعضای مجمع، مشاور رهبری هستند و 
نباید حتماً از ما درخواست استشار شود، 
مواردی را که متوجه می شــویم باید به 

رهبری بیان کنیم، ما مشاور هستیم.«
به گفته این عضو تشخیص مصلحت 
نظام »اعضای مجمع در مقام مشورتی، 
منفعــل هســتند. مــردم از مجمع 
انتظارشان باالست که مسائل را بسنجند. 
معتقدم مجمع باید بیشتر تحرک داشته 
باشد، جلسات بیشــتری برگزار کند و 
مشورت بیشتری به مقام رهبری بدهد.«
مجمع موضوعات را انتخاب نمی کند

از ســوی دیگر غالمرضا مصباحی 
مقــدم، دیگر عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، چنیــن اعتقادی ندارد 
و باور دارد که از مجمع باید درخواست 
شود تا به مســئله ای ورود پیدا کند. به 
گفته او »انفعــال مجمع واقعیت ندارد. 
جلسات مجمع به صورت فعال و هر دو 
هفته یک بار برگزار می شــود و تمامی 
اعضا حضور پیدا می کنند. هیچ مشکلی 
از لحاظ برگزاری جلســات و خروجی 
آن وجود ندارد.«به اعتقاد وی »مجمع، 
همانند مجلس شورای اسالمی نیست 
که موضوعات موردبررسی را خود انتخاب 
کنــد. مهم ترین دســتور کار و وظیفه 

مجمع حل موارد اختالفی میان مجلس 
و شورای نگهبان است. آن هم در صورتی 
که خروجی هــای آن دو نهاد به مجمع 
ورود کند، بررســی می شــود. وظایف 
مجمع به این شکل نیست که دستوری 
داشته باشد و مستقیماً به آن ورود کند.«

به گفته مصباحی مقدم مجمع در 
چارچوب وظایف محول اقدام می کند 
و موارد دیگر در وظایف مجمع، نظارت 
بر اجرایی شــدن سیاســت های کلی 
ابالغی مقام رهبری است.«اکنون فارغ 
از نظرات برخی اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مسائلی بسیاری مطرح 
اســت که جای خالی نظرات اصالحی 
مجمع در مورد آن ها خالی است و جامعه 
منتظر واکنش آن هاســت؛ اما به نظر 
می رسد سکوت این نهاد پرسابقه شاید 
به معنای همراهی بــا این تصمیمات و 
تأیید تلویحی آن هاست، چنین است که 
جای خالی منتقدان و برخی چهره های 
اصالح طلب و حتی میانه رو در این جمع 
رخ عیان می کند؛ شاید ورود افراد با آرای 
مختلف به مجمع باعث شــود یگانگی 
آرا در این نهاد برهم بخــورد و آن گاه به 
مسائلی ورود کنند که به نظر بسیاری 
اولویت اصلی جامعه اســت، نیازی به 
دستور برای بررســی ندارد و حاال جای 
نظرات کارشناسی مجمع در مورد آن ها 

خالی است.

این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول چه کاری است؟

سکوت عجیب یک نهاد باالدستی

نشست

مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
حالی دوشنبه شــب وارد کشورمان شد که این 
سفر، دومین سفر او به ایران در دولت سیزدهم 
است.او روز گذشته با وزیرامورخارجه و رییس 
ســازمان انرژی دیدار کرد. رافائل گروســی با 
استقبال بهرز کمالوندی معاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلس و سخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی وارد تهران شــد .او در وزارت امور خارجه 
حضور یافت و با حســین امیرعبداللهیان وزیر 

امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد.
هیچ انحرافی در برنامه های هسته ای 

ایران مشاهده نکردند
ســپس مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی صبح سه شــنبه با محمد اسالمی، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس ســازمان انرژی اتمی 
کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. پس از دیدار با 

گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آقای 
گروسی چندین بار در مالقات و گفتگوهای امروز 
گفتند که هیچ انحرافی در برنامه های هسته ای 
ایران مشــاهده نکردند و ایران طبق معاهدات 
و ضوابط، فعالیت های هســته ای اش در حال 
انجام است.محمد اسالمی با اشاره به دیدارش با 
مدیرکل آژانس گفت گفتگوهایی درباره مسائل 
موجود انچه برای توسعه همکاری ها است را در 
دستور کار قرار دادیم.وی ادامه داد: مساله مهم 
برای ما و آژانس این است که کل مسائل فی مابین 
ایران و آژانس مسایل فنی است و مسائل سیاسی 
و نفوذهای توطئه آمیزی که دشمنان ایران برای 
پیشبرد برنامه هســته ای ما اعمال می کنند را 

آژانس مدنظر ندارد و از آن تاثیرپذیری ندارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: مطلب 
مهمی که آقای گروســی چندین بار در مالقات 

و گفتگوها گفتند این اســت که هیچ انحرافی 
در برنامه های هســته ای ایران مشاهده نکردند 
و ایران طبق معاهــدات و ضوابط، فعالیت های 

هسته ای اش در حال انجام است.
اسالمی درباره مطالب و سواالتی که توسط 
دشمنان ایران منتشــر و در اختیار آژانس قرار 
گرفته است، گفت که به این سواالت پاسخ دادیم 
و بخش هایی از آنهــا  باقی مانده که بخش هایی 
است که مربوط به مسائل بســته شده گذشته 
اســت که قبال به آنها پرداخته شده است. امروز 
تفاهم کردیم که این مــوارد را خاتمه دهیم و با 
رویه ای که اتخاذ خواهیم کرد که مذاکراتش هم 

هنوز ادامه دارد، اینها تداوم پیدا نکند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: ایران در 
برنامه هسته ای خودش مصمم هست و تاثیرات 
آن در زندگی مردم است که می توانیم همه ابعاد 

فناوری هسته ای را در بخش های گوناگون مورد 
بهره برداری قرار دهیم و این در دستور کار ماست 

و آژانس در این باره به ما کمک خواهد کرد. 
تالش می کنیم که نشست نتیجه مثبتی 

داشته باشد
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نیز در نشســت خبری مشــترک 
با محمد اسالمی رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران، گفت: ما صحبت های مهمی داشــتیم و 

دنبال این هســتیم که کارمان را با نگاه به پیدا 
کردن زمینه های مشــترک ادامه دهیم. این از 
موضوعاتی است که ما و رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران آن را بررسی می کنیم. ما می خواهیم 
برنامه های خود را با نگاه بــر تولید انرژی پاک 
ادامه دهیم که می دانید در نشست آب و هوایی 
گالسکو مورد تاکید قرار گرفته است. گروسی 
عنوان کرد: تالش ما این است که نشست امروز 

نتیجه مثبتی داشته باشد.

مدیرکل آژانس در دومین سفر به ایران از آغاز به کار دولت سیزدهم:
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 اگر احمدی نژاد با رفتارهای 
آوانگارد و خارج نظام خود 

هنوز در این مجمع جای 
دارد؛ حاال در کنار جای 

خالی سید محمدخاتمی 
جای خالی حسن روحانی 

برای حضور در این نهاد 
بسیار خود نمایی می کند. 

چه اگر قرار است صالح نظام 
تشخیص داده شود میان 

روسای جمهور پیشین 
نه تنها تفاوتی نباید باشد 

که بهتر است از تجربه همه 
آن ها نیز بهره برد.

نفیسه زارع کهن

حکایت سفیر یمن در تهران از برخی تالش ها؛
میخواهندایرانازنقشطبیعی
خوددرکناریمندستبردارد

سفیر یمن در تهران گفت: برخی می خواهند که 
ایران از نقش طبیعی خود در کنار یمن دست بردارد 
و به یک میانجی تبدیل شــود که امر قابل قبولی 

نیست.
ابراهیم محمــد دیلمی در گفت وگو با ایســنا 
افزود: به برادران عراقی خود هم نصیحت می کنیم 
اگر می خواهنــد تالش های قابل ستایش شــان 
موفقیت آمیز باشد نباید مسئله یمن بدون حضور 
طرف های یمنی مورد مذاکره قرار گیرد. این مقام 
یمنی در ایــران تصریح کرد: هــر تفاهمی چه در 
عراق و چه جای دیگر در مورد یمن اگر بدون حضور 
یمنی ها انجام شود بی معناست و هر نتیجه ای که 
در مورد یمن حاصل شود برای ما قابل اجرا نخواهد 
بود؛ مادامی که ما به عنوان طرف های یمنی در آن 

حاضر نباشیم.
    

ادعایجدید
وزیرجنگاسرائیلعلیهایران

وزیر جنگ اسرائیل به بیان ادعاهای بی اساس 
علیه ایــران پرداخت.به گزارش  ایلنــا به نقل از 
رویترز، بنی گانتز در ادعایی بی اســاس، ایران را 
به حمله به اهداف دریایی اسرائیل از پایگاه های 

چابهار و جزیره قشم متهم کرد.
وی در ادامه ادعا کرد که ایــران تالش کرده 
است یک پهپاد مملو از مواد منفجره را از سوریه 
در کرانه باختری به پرواز درآورد، اما اســرائیل 
این هواپیما را بر فراز خاک اســرائیل رهگیری 

کرده است!
    

درخواستحسینشریعتمداری
ازرئیسی

حسین شــریعتمداری در کیهان نوشت: در 
حالی که بیش از سه ماه از شــروع به کار دولت 
انقالبــی و مردمی جنــاب رئیســی می گذرد، 
کار بررســی صالحیت برخی از مدیرانی که در 
دولت قبل به بدنه قوه اجرائیــه تزریق )بخوانید 
تحمیل( شده اند و از شایستگی الزم برای حضور 
درمسئولیت های حســاس برخوردار نیستند، 
صورت نپذیرفته است.بدیهی است که دولت از 
مدیران و مسئوالن شایســته فراوانی برخوردار 
اســت و تعداد ناالیق ها اندک و کم شمارند، ولی 
همین تعــداد اندک با اقدامات پلشــت خود، از 
یک سو برای ملت و دولت مشکل می آفرینند و از 
سوی دیگر به موقعیت و شخصیت مدیران الیق 
فراوانی که ساختار اصلی دولت را تشکیل داده اند، 

لطمه می زنند.
    

شهادتیکمرزبان
دردرگیریباقاچاقچیانمسلح

فرمانده مرزبانی اســتان کردســتان از وقوع 
درگیری مرزبانان گروهان مستقل مرزی بسطام 
با قاچاقچیان مسلح در منطقه خبر داد.به گزارش 
پایگاه خبــری پلیس، ســرهنگ محمد عارف 
سپهری در تشریح این خبر اظهار داشت: گروهان 
مستقل مرزی بســطام حین پایش و مراقبت از 
نوار مرزی، با قاچاقچیان مســلح درگیر شــدند 
که سربازان والیت مقتدرانه و با شجاعت با آنان 
مقابله کردند. سرهنگ سپهری تصریح کرد: در 
این درگیری سرباز وظیفه مهدی محرم با رشادت 
تمام در برابر قاچاقچیان مسلح  ایستادگی کرد و 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
    

پشتپردهلغوحضورزنگنه
درتلویزیونچهبود؟

محمــد مهاجری،نویســنده اصولگــرا در 
توییترنوشــت:با اطالع می گویم که لغو دعوت 
زنگنه برای حضــور در تلویزیــون، از جایگاهی 
بیرون از صداوسیما انجام شــده است.داستان 
این است که وزیر ســابق نفت داشته زندگی اش 
رامی کرده که از او برای شــرکت در یک برنامه 
تلویزیونــی  برای بحث در باره کرســنت دعوت 
می شود. او هم می پذیرد و پیشــنهاد می دهد 
،ســعیدجلیلی هم دعوت شــود. بعد از مدتی 
تلویزیون بــرای حضور جلیلی عــذر می آورد و 
درخواست می کند زنگنه تنها به برنامه برود که 
او هم می پذیرد.زنگنه هوشــمندانه پیشدستی 
می کند و موضــوع را از طریــق توییتر به اطالع 
عموم می رساند. تلویزیون که رودست می خورد، 
دستپاچه می شود.گویا صداوسیما اجازه چنین 
کاری را نداشته و خودسرانه وارد گود شده بوده. 
شاید هم چنین می پنداشته که زنگنه دعوت را رد 
می کند و همین خودش دســتاویز می شود که 
بگویند ایهاالناس ! دیدید متهم اصلی کرسنت از 

مناظره و مصاحبه گریخت و نیامد؟!

روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در 
آســتانه از ســرگیری مذاکرات احیای توافق 
هسته ای در وین، به سواالتی درباره این مذاکرات، 
مطرح شــدن موضوع برنامه هسته ای ایران در 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
آزادسازی زندانیان آمریکایی در ایران پاسخ داد.

به گزارش فرارو به نقل ازپایگاه اینترنتی وزارت 
امور خارجه آمریکا، ند پرایس سخنگوی وزارت 
امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در 
پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اظهارات علی 
باقری مذاکره کننده ارشــد ایران در مذاکرات 
وین مبنی بر این که آمریکا باید واقعیت را بپذیرد 
و تحریم ها را فورا لغو کند و ایران طبق بند ۲۶ و ۳۶ 
توافق هسته ای حق دارد حق دارد برنامه هسته ای 
اش را بیشتر توسعه دهد، نظری در این باره دارد، 

گفت: من نظر به خصوصی درباره آن ندارم و دقیقا 
به این خاطر است که مسئله تحریم ها و مسئله 
اقدامات هسته ای و محدودیت های هسته ای 
است، شش دور مذاکرات غیر مستقیم با تهران و 
مذاکرات وین به خاطر پیچیدگی این موضوعات 
برگزار شده اســت. همچنین به همین دلیل 
است ما مکررا خواستار از سرگیری دیپلماسی، 
دیپلماسی غیر مستقیم از طرف آمریکا، بوده ایم 
تا بتوانیم مشخص کنیم آیا می توانیم مسائل باقی 

مانده را نهایی کنیم و آیا می توانیم بر مبنای آنچه 
در شش دور قبلی مذاکره شده است پیش برویم 
یا نه، از طرف دیگر، موضوع نهایی کردن مسائلی 
دیگر از جمله اقدامات هســته ای که ایران باید 
برای از سرگیری پایبندی به برجام انجام دهد، 
اقدامات مربوط به تحریم ها که آمریکا و جامعه 
جهانی حاضرند در صورت آمادگی ایران برای 
از سرگیری پایبندی اش به برجام انجام دهند، 
وجود داشته است؛ بنابراین ما این موضوع را به 

مذاکرات در وین وا می گذاریم.
پرایس درادامه در پاســخ بــه این که طبق 
گزارش روزنامه نیویــورک تایمز، دولت بایدن 
در تالش است با اقداماتی از جمله لغو یا کاهش 

برخی تحریم ها انگیزه ای برای ایران ایجاد کند 
تا مذاکرات وین را با حسن نیت پیش ببرد و آیا 
چنین چیزی صحت دارد یــا نه، توضیح داد: ما 
به وضوح گفته ایم حاضر نیستیم اقدامات یک 
جانبه انجام دهیم و این کار را هم نخواهیم کرد 
تا رغبتی برای ادامه دادن مذاکرات ایجاد کنیم. 
بازگشتی دوجانبه به پایبندی به نفع آمریکا و 
به نفع اعضای ۱+5 است؛ همچین طبق گفته 
دولت های قبلی ایران، به نفع تهران است که ما 
بتوانیم به این نقطه برسیم. بنابراین، ما به وضوح 
نشان خواهیم داد حاضر نیستیم صرفا به خاطر 
بازگشتن پای میز مذاکرات،هیچ گونه اقدام یک 

جانبه ای انجام دهیم.

آمریکا: برای بازگشت به میز مذاکرات هیچ گونه اقدام یک جانبه ای انجام نمی دهیم

واکنشآمریکابهشروطبرجامیایران


