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سرمقاله

خبر
سخنگوی وزارت کشور:

قوانین پراکنده انتخابات
تجمیع میشود
سخنگوی وزارت کشور با تشریح ویژگیهای
الیحه قانون جامع انتخابات گفت :در این الیحه،
قوانین پراکنده انتخابات تجمیع میشود.
به گزارش ایسنا ،سید سلمان سامانی،
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تهیه
الیحه قانون جامع انتخابات اظهار کرد :این
الیحه حاصل تجربیات بیش از  ۳۷دوره برگزاری
انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز
منطبق با سیاستهای کلی انتخابات ابالغی
مقام معظم رهبری است.
وی در ادامه افزود :از نکات متمایز این الیحه،
فراگیری ،شفافیت هزینههای انتخاباتی ،برگزاری
انتخابات الکترونیک و تدوین مجازاتهای
متناسب با جرایم انتخاباتی است.
سخنگوی وزارت کشور درباره دالیل و ضرورت
تدوین قانون جامع انتخابات گفت :نبود انسجام
در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در
عرصه قوانین و مقررات همچنین فقدان وحدت
رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از
جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیائتهای اجرایی
و حیطه اختیارات آنها ،نحوه حضور نمایندگان
نامزدها در شعب اخذ رای ،سیستم رایگیری
سنتی و وجود خال قانونی در خصوص بکارگیری
فناوریهای نوین در برگزاری انتخابات از دالیل
اصلی تدوین این الیحه بشمار میروند.
سامانی اضافه کرد :همچنین فقدان نظام
مالی شفاف و دقیق در فعالیتهای تبلیغاتی
نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط
عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست
جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراها ،عدم
شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات
و نبود قانون و ضوابط الزم در زمینه به کارگیری
شیوههای نوین تبلیغات انتخاباتی ،همچنین
پیش بینی مجازاتهایی موثر و پیشگیرانه در
برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر
دالیل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات
است.

اخبار

«ابتکار» از مراسم دومین سالگرد آیتاهلل هاشمی گزارش میدهد

پیامد نبود هاشمی
ادامه از صفحه یک
ماجرای عملیات کربالی  ۴را دیگر همه باید
شنیده باشیم .شنیدیم که هاشمی چطور در
میان ه و
ِ
فشار شکست در کربالی  ،۴تصمیم ِ
ساز کربالی  ۵را میگیرد .از این
سرنوشت ِ
تصمیمات ،او بسیار گرفته است .او در اوج
ت امام ،تصمیم خبرگان را
فشار
داغ رحل ِ
ِ
ِ
هدایت کرد .نه فقط اهل تصمیمگیری بود
بلکه شجاعت پرداخت هزینه تصمیماتش را
هم داشت .دیگر قصه پایان جنگ و پیشنهاد
ت آن را همه
او به امام برای پذیرش مسئولی ِ
شنیدهایم.
او سرنوشت را به تقدیر گره نمیزد بلکه
گره آن را با تدبیر میگشود .امروز بیش از
ت تصمیمگیری ِ او
غیبت تدبیرِ هاشمی ،با غیب ِ
مواجهیم .امروز جانمان باال میآید ولی کشور
تصمیم نمیگیرد .امروز مدبر هستیم اما مسائل
حل نمیشود چراکه گرفتار محافظهکاری
در گرفتن تصمیم شدهایم .نباید از این نکته
غفلت کنیم که اتفاقات بزرگ با تصمیمات
بزرگ رخ دادهاند .ما باید ریسک تصمیمات
را به جان بخریم .اهل ایثار باشیم و عواقب
آن را هم بپذیریم .ما حتما ممکن است خطا
کنیم اما حتما بهتر از انفعال است .دستکم
«اگر مراد نجوییم به قدر وسع بکوشیم» .حتما
نباید سرنوشت کشور را به دست تصمیمات
عجوالنه و سرسری داد و میدانیم که در این
گ عافیت ،باید جریده عبور کرد اما
گذرگاه ِ تن ِ
نباید به دام ِ انفعال و محافظهکاری افتاد .ما
ت تصمیماتی که امروز نگرفتهایم را
بعدا حسر ِ
خواهیم خورد .امروز بیش از تدبیرِ هاشمی،
ت او در تصمیمگیری
ت ایثار و شجاع ِ
با غیب ِ
روبهرو هستیم.

سیاستروز

بهرغم گذشت دوسال از رحلت رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تهمتها
و تخریبها علیه ایشان ادامه دارد .درواقع
مخالفان آقای هاشمی باور دارند که اندیشه او
هنوز زنده است و با اعتقاد به همین موضوع به
تخریب او ادامه میدهند زیرا اندیشه هاشمی
خطری برای افراطیهاست .با عنايت به تجربه و
کليت کار فکری و سياسی آیتالله هاشمی امروز
پديدهای نادر و تقديرشدنی محسوب میشود و
در سالهای پایانی اراده برخی معطوف بر این بود
که نقش آفرینیهای ایشان خیلی دیده نشود.
نه شالق ساواک و نه شالق بر آبرو ،نتوانست
هاشمی را به زانو درآورد
حسن روحانی ،رئیسجمهوری در دومین
سالگرد درگذشت آیتالله هاشمی رفسنجانی نکتۀ
ناگفتهای باقی نگذاشت .روحانی گفت :امروز
اینجا جمع شدیم تا بگوییم هاشمی هست و زنده
میماند ،فکر ،اندیشه ،صبر ،مدار ،استقامت،
فداکاری ،تحمل هاشمی میماند؛ تا ایران هست
هاشمی هست ،تا نظام اسالمی هست هاشمی
هست.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه آیتالله
هاشمی رفسنجانی شخصیت بلندی است که بر
گردن انقالب ،مردم ،ایران و نواندیشی اسالمی
حق بزرگی دارد ،گفت :دو نفر در ساخت نظام
بنام هستند؛ یکی شهید بهشتی که قانون اساسی
را به ثمر نشاند و دیگری هاشمی و نقش وی
در تشکیل اولین مجلس شورای اسالمی؛ اداره
مجلس اول خیلی سخت بود.
تا خیابان انقالب هست هاشمی هست
رئیسجمهوری ادام ه داد :اینجا جمع شدهایم تا
بگوییم که هاشمی زنده است و میماند .فکر و
اندیشه هاشمی در مدارا ،استقامت ،فداکاری و
تحمل و آرزوهای هاشمی باقی میماند .آرزوی
او نظام سربلند اسالمی و ایرانی با شکوه بود .تا
این هدف ادام ه دارد هاشمی هم هست .تا ایران
و نظام اسالمی وجود دارد هاشمی هم هست.
آخرین بار ملت ،هاشمی را در خیابان انقالب
بدرقه کرد .تا خیابان انقالب هست هاشمی
هست .هاشمی نمرده و نمیمیرد.
روحانی در ادام ه با اشاره به اینکه او جایگاه
رفیعی میان ملت داشت ،خاطرنشان کرد:
هوشیاری مردم ایران نسبت به هاشمی در دو
صحنه آشکار شد ،یک صحنه بعد از این همه
تهمتهای ناروا ،هاشمی در آخرین انتخاباتی
که شرکت کرد رای باالی مردم استان تهران را
به خود اختصاص داد و صحنه دیگر هم بدرقه
باشکوه او توسط مردم است .این دو صحنه به
همه دشمنان و سرکوبگران اعالم کرد که با تهمت
و دروغ نمیتوانند یک فرهیخته محبوب ملت را از
صحنه دور کنند.
روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش،
خاطرنشان کرد :امام خمینی (ره) روزی که
هاشمی مورد حمله گروهکهای ضد انقالب قرار
گرفت ،گفت :هاشمی زنده است .این شاید به
ت که
معنای همان جمله ای باشد که مدرس گف 
مدرس زنده است ،امام(ره) شاید از همان مقطع
تاریخی این واژه را به عاریت گرفته بود و گفت
هاشمی زنده است چون نهضت زنده است؛
بنابراین هاشمی با نهضت ،اسالم و عزت ایران
پیوند خورده است .رهبر انقالب فرمود هیچ کسی
هاشمی برای من نمیشود .این نشانگر جایگاه
بلند هاشمی است .بعد از رحلت هاشمی تا چند
هفت ه که طبق روال گذشته خدمت رهبری بودم
ایشان با افسوس و ناراحتی از مرگ غمبار هاشمی
ن میکردند که در تمام روز به فکر
ت و بیا 
میگف 
هاشمی هستم.
هاشمی برای صلح عزتمندانه میجنگید
رئیسجمهوری در ادامه سخنان خود با تاکید
بر اینکه هاشمی به معنای واقعی کلمه در دوران
جنگ فردی مدبر بود ،تصریح کرد :هاشمی
همهجا مدبر بود چه در جنگ و چه در سیاست و
چه در اقتصاد .ما عملیات هایی همچون بدر و یا
کربالی  ۴داشتیم که ناموفق بودند ،فرمان کربالی

وکیل مدافع «اسماعیل بخشی» مطرح کرد

سخنگوی وزارت خارجه:
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رژیم آمریکا دچار نوعی یاس و
عصبانیت مزمن شده است

دومین سالگرد کوچ سیاستمدار توسعهگرای ایران ،روز پنج شنبه با حضور مسئوالن رده باالی کشوری و برخی سفرای کشورهای خارجی برگزار شد.
آیتالله هاشمی رفسنجانی قریب به چهار دهه بهعنوان نقطه ثقل نیروهای میانهرو دو جریان سیاسی اصلی کشور مطرح بود و عالوه بر آن در تمام
این سالها میشد او را نماد عقلگرایی و محاسبهگری در فضای سیاسی پس از انقالب دید .با توجه به شخصیت میانهروی و نگاه فراجناحی آیتالله
هاشمی رفسنجانی در بین دو جریان سیاسی موجود در کشور فقدان ایشان به عنوان پشتوانه دولت و مردم قاعدتا جبرانناپذیر است و جای خالی
شیخ اکبر این روزها بیشتر از همیشه در عرصه سیاسی کشور حس میشود .در واقع دیدگاه آیتالله هاشمی رفسنجانی ترویج مکتب اعتدال و پرهیز
از افراط و تفریط بود.

هاشمیخیلی
صبور و مظلوم
بود .در تاریخ
انقالب بعد از
شهیدبهشتی
ندیدهام کسی
به اندازه
هاشمی مورد
ظلم واقع شده
باشد .او مظلوم
تاریخ ما بود
 ۴را خود هاشمی صادر کرد.
وی با بیان اینکه پایان جنگ یکی از پیچیدهترین
مسائل استراتژیک دنیا است ،خاطرنشان کرد:
هنر نیست که در جنگ اقتصادی و سیاسی چه
کنیم .هنر این است که چگونه جنگ را پایان
دهیم .سیاستمدار مسلمان ،متعهد و مجتهد
گوهر کمیابی در جامعه ما است ،اما هاشمی یک
سیاستمدار مسلمان و استراتژیست بود .هدف
دشمن در جنگ تحمیلی از بین بردن فرصت
انقالب بود .آنها میخواستند فرصت الگو شدن
انقالب را از ما بگیرند و هاشمی به خوبی این را
میدانست .هاشمی میدانست جنگ را به خاطر
دستیابی به صلح عزتمند ادامه دهیم .خیلیها
فکر میکردند که باید برای جنگ ،بجنگیم ،ولی
هاشمی برای صلح عزتمندانه میجنگید.
وی با تاکید بر اینکه هاشمی در اداره جنگ
و ساماندهی صلح نقش فوقالعادهای داشت،
گفت :باید درباره نقش هاشمی برای ایران ،نظام
و انقالب کتابها نوشته شود .روزی که امام
خمینی (ره) درگذشت ،حاج احمد آقا به نزد ما
ت تمام شد و ما یکپارچه گریه کردیم.
آمد و گف 
ت بلند گریه نکنید.
چند دقیقه بعد هاشمی گف 
او احساس میکرد که همه بار کشور بر دوش او
است .من با آقای خاتمی در حال تهیه اعالمیه
رحلت امام خمینی (ره) بودیم که به من نهیب
ت بلند شو و فوری به همه نیروهای
زد و گف 
مسلح بگو که صد در صد آماده باشند ،حتی به
ت حق ندارید
خانواد ه امام خمینی (ره) هم گف 
بلند گریه کنید .رئیس جمهوری در بخش دیگری
از صحبتهای خود با اشاره به اینکه نباید نقش
هاشمی را در روزهای بحران کشور از یاد ببریم،
در این باره خاطرنشان کرد :بعد از رحلت امام
خمینی (ره) کسی که مجلس خبرگان را جمع کرد
و موضوع رهبری را به سامان رساند ،هاشمی بود.
اگر هاشمی در مجلس خبرگان  14خرداد سال 68
حضور نداشت جلسه به نظر نهایی نمی رسید.
اگر هاشمی نبود معلوم نبود بعد از  14خرداد
چه میشد.
روحانی با اشاره به اینکه هاشمی در بسیاری
از مسائل درجه یک کشور و انتخابات مهم
ن کرد :آیا میتوانیم نقش
نقش داشته است ،بیا 

هاشمی را در انتخابات  76نادیده بگیریم؟ نقش
وی در انتخابات سال  92استثنایی بود .دو ماه
قبل از رحلتش به من توصیه کرد که در انتخابات
شرکت کنم ساعتها با او جلسه داشتم و اشکاالتم
ت که
ت و آنها را رفع میکرد و گف 
را به من میگف 
وظیفه من است در انتخابات شرکت کنم .جای او
در انتخابات باشکوه سال  96خالی بود .هیچ روز
سختی در دولت نداریم که این احساس را نداشته
باشیم که دولت یک حامی بزرگ را از دست داده
است .اگر هاشمی بود فضا را به گونهای دیگر
میساخت.
هاشمی مظلوم تاریخ ما بود
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه اعتدال یکی
دیگر از یادگاریهای هاشمی است ،افزود :او
همیشه از افراط و تفریط دوری میکرد .او اعتدال
را به ما آموخت .او فوق جناحها بود و به جناحی
تعلق نداشت؛ البته فراجناحی بودن سخت است.
در روز پیروزی همه به این فرد تبریک میگویند
و در روز شکست از او فاصله میگیرند .او با
همه جناح ها خوب بود ،اما از افراطیون فاصله
میگرفت .معتدلیون هر دو جناح ،هاشمی را
قبول داشتند اما حساب افراطیون جدا بود.
تشکیل کابینه برای فرد فراجناحی سخت است.
رئیسجمهوری تاکید کرد :هاشمی خیلی صبور
و مظلوم بود .در تاریخ انقالب بعد از شهید
بهشتی ندیدهام کسی به اندازه هاشمی مورد ظلم
واقع شده باشد .او مظلوم تاریخ ما بود .هر چه که
خواستند در مورد او انجام دادند ،اما او به خاطر
ایران ،اسالم و انقالب خم به ابرو نیاورد.
روحانی در پایان صحبتهای خود با اشاره به
اینکه باید امروز هاشمی زمان خود باشیم ،اظهار
کرد :باید راه هاشمی را دنبال کنیم .صبر و تحمل
داشته و مدارا کنیم .از هاشمی اعتدال یاد بگیریم
و هدف او را از یاد نبریم .ما روزهای سختی پیش
رو داریم .دشمنان با تمام توان علیه ما به میدان
آمدند .ما با وحدت ،اتحاد ،اعتدال  ،صبر و
حوصله و پیروی از راه هاشمی میتوانیم انقالب
را حفظ کنیم.
هاشمی به پرسشهای زمانه
خود به خوبی پاسخ داد
مسجدجامعی ،عضو شورای شهر تهران نیز

در مراسم دومین سالگرد ارتحال آیتالله هاشمی
رفسنجانی با اشاره به تالیفات آیتالله هاشمی
رفسنجانی گفت :هاشمی جهان و زمان خود را
خوب شناخته و به پرسشهای زمانه خود خوب
پاسخ داد.
این عضو شورای شهر تهران گفت :آقای
هاشمی با راهاندازی دانشگاه آزاد کاری کرد که از
مهاجرت جلوگیری کند .ایشان برای تنوع و تکثر
محصوالت فرهنگی کوشیدند .ایشان در دوره
ریاست جمهوری خود انتشار کتب را به دوبرابر
رساند و اجرای نمایشهای تئاتر هم از دوبرابر
بیشتر شد.
حمایت از فعالیتهای قرآنی در دوران ریاست
ایشان رشد گرفت .در جمهوری اسالمی کمتر
کسی را داریم که به این اندازه خود را در معرض
رای مردم قرار داده باشد.
وی با اشاره به برخی از محدودیتها در حوزه
فرهنگ گفت :آقای هاشمی خود درد ممیزی را
میشناخت .هاشمی همیشه فضا را برای گفتوگو
با جهان باز نگاه میداشت.
کژاندیشان از مرده و نام هاشمی میترسند
همچنین مجید انصاری ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در مراسم دومین سالگرد ارتحال
آیتالله هاشمی رفسنجانی که در حسینیه
فرهنگیان مشهد برگزار شد ،گفت :کژاندیشان
تصور میکنند که وظایف خود را انجام دادهاند
و تنها مشکل باقی مانده این است که هاشمی را
تخریب کنند ،بنابراین مستند هاشمی زنده است
را میسازند ،این نشانه بزرگی آیتالله هاشمی
است.
انصاری خاطرنشان کرد :آیتالله هاشمی در
جنگ مردانه فرماندهی آن را بر عهده گرفت و
لباس رزم پوشید .به مثابه یک فرمانده حرفهای
دوراندیش عمل میکرد و میجنگید .دنبال این
بود که ایران به صلح برسد نه اینکه در بستر جنگ
بماند.
کجا چنین اخالصی پیدا میشود؟ افرادی پشت
تریبون صحبتی میکنند و پایین تریبون به آن
اعتقادی ندارند .آیتالله هاشمی اینگونه نبود.
امام(ره) استاد آیتالله هاشمی و استاد اخالص
بود.

تاجرنیا:

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد سخنان
و اتهامات بیبنیان وزیرامور خارجه آمریکا در
قاهره خاطرنشان کرد :رژیم آمریکا دچار نوعی
یاس و عصبانیت مزمن شده است.
به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی گفت :آمریکا
و به خصوص رژیم افراطی کنونی آن به خاطر
خصومت دیرینه با ملت ایران و مخالفت
با همه اقدامات دولت قبل از خود و در اثر
سوءاستفاده از سوی محافل بدنام و ناکام و
فریب خوردن توسط جریانها و البیهای
خاص ،راهی در پیش گرفته است که هیچ
نفعی در این رفتار برای آمریکا متصور نیست.
وی افزود :این رژیم از یک توافق جامع و
مشروع که محصول مذاکره بود خارج شده و
اکنون از اینکه نمیتواند جایگزینی برای آن پیدا
کند دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده
است.
قاسمی تصریح کرد :این یک تناقض بزرگ
است که آمریکا از یک سو خصومت با ملت
ایران را به اوج خود رسانده و از سوی دیگر
ریاکارانه خود را طرفدار گفتوگو نشان
میدهد .آقای پمپئو یکبار دیگر به صراحت
اعالم کرد که رژیم آمریکا دشمن ایران است و
این دشمنی جز دشمنی با مردم ایران نیست.
او باید بداند و به درستی فهم کند که ما در
مقابل دشمنان ایران و ایرانی با تمام توان از
منافع ملی و راهبردی خود دفاع خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه تاکید
کرد :ایران همواره نشان داده است که خواستار
همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان خود
است؛ اما رفتار آمریکا نشان میدهد که به
دنبال تفرقهافکنی و ایجاد یک هرج و مرج
جدید در این منطقه است که لزوم حفظ
هوشیاری تمامی ملتهای منطقه در مقابل
نیرنگ و سیاستهای تفرقهانگیز مقامات
آمریکایی را دو چندان میکند.

رئیسدفتررئیسجمهوری:

خبر استعفای ظریف و خروج از
برجام دو دروغ مغرضانه هستند
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهوری
در توئیتی تاکید کرد که خبر استعفای
محمدجواد ظریف و خروج ایران از توافق
برجام که به طور هم زمان منتشر شدهاند ،هر
دو دروغ و مشتمل بر اهدافی مغرضانه و ضد
منافع ملی هستند.
واعظی در این توئیت خود افزود :الزم
است رسانهها نسبت به نشر اخبار مشکوک
اینچنینی هوشیار و محتاط بوده و خدای نکرده
تریبون و بلندگوی دشمنان داخلی و خارجی
ملت نشوند.
پیشتر علیرضا معزی دبیر شورای
اطالعرسانی دولت نیز با انتشار توئیتی به
شایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف
واکنش نشان داد.
وی در این توئیت خود نوشت :جریانی
مشکوک در یک طراحی پیچیده ،دو روز است
برشایعه خروج ایران از برجام و استعفای
ظریف ،آن هم در خالل سفر پر ثمر او به هند
می دمد .معزی تصریح کرد :همراهی با این
نوع اخبار دقیقا بازی در زمین دونالد ترامپ
است که هدف اولش از تحریمها ،نه فقط
معاش و اقتصاد کشور بلکه به چالش کشیدن
امید به آینده و آرامش مردم است.

روز گذشته صورت گرفت

دیدار موکلش با هیئتی از قوه قضاییه و مجلس

احمدینژاد همان فردی است که تجمع میلیونی مردم تهران را خس و خاشاک نامید

حضور وزیر دفاع در مراسم تحلیف رئیسجمهوری ونزوئال

وکیل مدافع «اسماعیل بخشی» کارگر شرکت
ت تپه تایید کرد
کشت و صنعت نیشکر هف 
که موکلش دیداری با نماینده دادستان
کل کشور فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی داشته است.
به گزارش ایرنا ،فرزانه زیالبی در پاسخ به
این پرسش که آیا هیئت تعیین شده از سوی
دادستان کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل
بخشی مبنی بر شکنجه در ایام بازداشت ،با وی دیداری
داشته است یا خیر؟ افزود :این دیدار در تهران انجام شد.
وی گفت :این دیدار با یکی از اعضای هیئت تعیین شده از
سوی دادستان کل کشور انجام شد و همه اعضای هیئت حضور
نداشتند .زیالبی به جلسه برخی نمایندگان مجلس با موکلش در روز
سهشنبه  18دی اشاره کرد و افزود :این جلسه ،با حضور نمایندگان
عضو فراکسیون امید انجام شد و موکلم اظهارات خود را مطرح کرد اما
وی تاکنون با هیچ گروه رسمی یا کمیته حقیقتیاب که از سوی مجلس
شورای اسالمی یا دولت مشخص شده باشد ،دیدار نداشته است.

یک فعالی سیاسی اصالحطلب گفت :آقای احمدینژاد همان فردی است که نه تنها برای تجمع بیش از چهار میلیونی مردم تهران مجوز
صادر نکرد بلکه آن افراد را در جمالتی توهینآمیز خس و خاشاک خطاب کرد.
به گزارش ایلنا ،علی تاجرنیا در واکنش به درخواست محمود احمدینژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع در مخالفت با
سیاستهای دولت گفت :فکر میکنم اگر سازوکارهای قانونی اجازه دهد اشخاص حقیقی هم بتوانند درخواست راهنمایی و
تجمع کنند باید با این درخواست موافقت شود.
البته اینکه آقای احمدینژاد در دوره خود چگونه عمل میکردند کامال مشخص است .ایشان نشان داده که نقطه نظراتش در
زمان قرار داشتن در حاکمیت و قدرت با بعد از آن کامال متفاوت است.
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط امروز کشور برای برگزاری تجمع مساعد است ،گفت:
کشور ما در طول چهل سال گذشته همواره در برهه حساس کنونی بوده است .جریان اصالحطلبی و این مجموعه در گذشته نشان داده که
آزادی را برای مخالفان خود میخواهد.
وی ادامه داد :البته بنده میدانم اگر ما به احمدینژاد و امثال احمدینژاد مجوز بدهیم باز هم اگر اصالحطلبان بخواهند مجوزی برای تجمعی به مراتب
کوچکتر از این بگیرند توسط نهادهای مختلف به غیر از وزارت کشور تحت فشار قرار میگیرند اما با وجود این مسئله باز هم میگویم باید این مجوز به
ایشان داده شود.
تاجرنیا گفت :ما میدانیم آقای احمدی نژاد با چه نیتهایی این کار را انجام میدهد و میدانیم هدف او به بحران کشاندن دولت است اما باید اینجا یک
مرز را رعایت کنیم و آن مرز این است آیا وظیفه ما نیتخوانی است تا اجازه ندهیم افرادی که نیت درستی ندارند بتوانند فعالیت کنند؟ بنده جزو افرادی
هستم که این چنین فکر نمیکنم و معتقد هستم باید بستر این کار را فراهم کرد و اتفاقا دولت وقتی میتواند ادعای آزادی کند که به مخالفان خود اجازه
اعتراض بدهد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم
تحلیف رئیسجمهوری ونزوئال حضور یافت.
به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به
نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران
در مراسم تحلیف «نیکالس مادورو» رئیس
جمهوری ونزوئال که در دادگاه عالی قضایی
این کشور برگزار شد ،حضور یافت .وزیر دفاع
کشورمان همچنین در حاشیه این مراسم با «اوو مورالس»
رئیسجمهوری بولیوی دیدار و گفتوگو کرد .در این دیدار که هیئت همراه
وزیر دفاع و وزیر خارجه بولیوی نیز حضور داشتند ،طرفین در خصوص
تحوالت بینالمللی و منطقهای و همچنین روابط دو جانبه گفتوگو کردند.
امیر حاتمی همکاریهای دو کشور در سطح بینالملل و دو جانبه را
دوستانه و در راستای تامین منافع همه ملتهای انقالبی و مستقل ارزیابی
و بر توسعه آن تاکید کرد .مورالس نیز از مواضع و خدماتی که ایران در
حفظ صلح و امنیت بینالملل بهویژه مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا
داشته ،تقدیر و بر لزوم توسعه همکاریهای دو جانبه تاکید کرد.

