
  

2سیاسی

حواشی جلسه امروز مجمع تشخیص؛

»روحانی« نیامد، »رئیسی« باال نشین شد

دومین جلسه محمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست آملی الریجانی 
صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، احمدی نژاد در این جلسه برخالف جلسه گذشته 
حاضر شد و با ژست های همیشگی خود مورد توجه عکاسان قرار گرفت.

نکته قابل توجه اینکه در جلسه امروز احمدی نژاد و قالیباف در کنار یکدیگر 
نشستند.

در جلسه امروز همچنین محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان هم به عنوان 
میهمان حضور داشته است.

درحالیکه پیش از این و در زمان ریاست مرحوم هاشمی شاهرودی، آملی الریجانی 
و علی الریجانی اغلب در جلسات مجمع حاضر نمی شدند، تصاویر نشان می دهد پس 

از ریاست آملی بر مجمع، علی الریجانی هم مرتب در این جلسات شرکت می کند.
روحانی هم طبق روال در این جلسات شرکت نمی کند.

تصاویر نشان می دهد در جلسه امروز ابراهیم رئیسی قدری جایگاه و صندلی 
خود را تغییر داده و باالی جلسه در کنار آیت اهلل جنتی و نزدیک به صندلی رئیس 

مجمع نشسته است.

کدخدایی:

شایسته گزینی، شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان 
به ارتقا جایگاه مجلس می انجامد

عضو حقوقدان شورای نگهبان در توییتی، گفت: شایسته گزینی، شفافیت 
و نظارت بر عملکرد نمایندگان به ارتقا جایگاه مجلس می انجامد

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی در رابطه با اصالح قانون 
انتخابات و طرح استانی شدن انتخابات نوشت:

»نسبت به مصوبات مجلس، از جمله اصالح قانون انتخابات و طرح استانی شدن 
انتخابات نمی توان قضاوت پیشینی داشت. با وصول مصوبه، شورا نظر خواهد داد.

لیکن در خصوص کاهش مشارکت مردم و بروز مشکالت امنیتی باید دقت الزم 
انجام شود. شایسته گزینی، شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان به ارتقا جایگاه 

مجلس می انجامد.«

برای بررسی گرانی های مواد لبنی

»حجتی« به فراکسیون والیی می رود
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی از حضور 

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه فردا یکشنبه این فراکسیون خبر داد.
سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فراکسیون نمایندگان 
والیی فردا قبل از آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در نشستی میزبان آقای 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان و دامداران 

است.
به گفته وی در این جلسه موضوع گرانی های اخیر مواد لبنیاتی، گوشت و مرغ، 
قاچاق دام زنده و برنامه های این وزارتخانه برای مقابله با این مشکالت مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. همچنین راهکارهای تامین نهاده های دامی و حوزه دامداری و 

کشاورزی نیز بررسی می شود.

وزیر ورزش به فراکسیون مستقلین می رود
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی از حضور وزیر 

ورزش و جوانان در نشست یکشنبه این فراکسیون خبر داد.
مهرداد الهوتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: جلسه فراکسیون مستقلین والیی 
فردا )یکشنبه( صبح با حضور آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در محل 

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار می شود.
به گفته وی بررسی آخرین مسائل مربوط به حوزه ورزش و جوانان در دستور کار 

این نشست قرار دارد.

واعظی از آیت اهلل مومن عیادت کرد
رئیس دفتر رئیس جمهور به نمایندگی از رئیس جمهوری با حضور در یکی 

از بیمارستان های تهران، از آیت اهلل محمد مومن عیادت کرد.
به گزارش ایسنا ،  محمود واعظی در جریان این مالقات که عصر شنبه انجام شد، 
با توضیحات کادر درمانی و پزشک متخصص در جریان آخرین اقدامات پزشکی و 
روند درمانی این عضو فقهای شورای نگهبان قرار گرفت و همچنین در گفت و گو 

با خانواده آیت اهلل مومن، سالمتی ایشان را از درگاه خداوند متعال مسالت کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در این دیدار از زحمات کادر پزشکی و پرستاری معالج 

آیت اهلل مومن نیز قدردانی کرد.

اخبار
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 وزارت اطالعات: 618 کیلوگرم هروئین پیش از ارسال به اروپا کشف و ضبط شد
 وزارت اطالعات اعالم کرد که سربازان گمنام امام زمان )عج( محموله مواد مخدر حاوی 618 کیلو گرم هروئین را در یکی از بنادر جنوبی کشور کشف و ضبط کردند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات، بر اساس بررسی های انجام شده این محموله قرار بود به اروپا ارسال شود و به طرز ماهرانه ای در چهار کانتینر 40 فوتی و در بسته بندی کاالی ترانزیتی جاسازی شده بود.

محتشمی پور:

شعار »مرگ بر آمریکا« مظهر مبارزه با ُکفر است

یک فعال سیاسی:

تقویت احزاب، نگاه فرابخشی و افزایش نخبگی از مزایای انتخابات استانی است

عضو مجمع روحانیون مبارز ضمن اشاره به شخصیت امام 
خمینی)ره( گفت: رهبری امام بسیار گسترده و شامل بود. 
یعنی حتی غیرمذهبی ها هم در آن، جاذبه های خود را پیدا 

می کردند و مجذوب ایشان می شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه مطالعات تاریخ 
با  انقالب شکوهمند اسالمی،  تاریخچه  بازخوانی  ایران،  معاصر 
ناگسستنی  پیوندی  خمینی  امام  رهبری  ویژگی های  خوانش 
دارد؛ هم ازاین روی توجه موافق و مخالف در این عرصه پژوهش 
تاریخی، نخست به ویژگی های رهبری امام جلب شده است. در 
گفت وشنودی که پیش روی شماست، حجت االسالم والمسلمین 
سید علی اکبر محتشمی پور درباره این موضوع سخن گفته است.

جنابعالی در برخی از سخنرانی ها و مصاحبه های خود 
از حضرت امام به عنوان »مرد قرن ها« و بلکه »هزاره ها« 
یادکرده اید. چگونه به این تحلیل رسیدید و دالیل شما 

برای این تحلیل چیست؟
جهان اسالم سال های سال قدرت برتر جهان بود، اما به دلیل 
خیانت و بی مسئولیتی حاکمان و بی تفاوتی علمای اسالم، وضعیتی 
پیش آمد که استکبار و استعمار غرب توانست امپراتوری قدرتمند 
اسالمی را به کشورهای کوچک تبدیل کند و سپس بر تک تک 
آن ها مسلط شود و برای بیش از سه قرن، این کشورها را تحت 
سیطره خود بگیرد. حضرت امام با رهبری هوشمندانه خود این 
دور باطل را شکستند و آب رفته را به جوی بازگرداندند و عظمت 
اسالم و مسلمین را به آنان بازگرداندند. با وقوع انقالب اسالمی 
به رهبری حضرت امام، هویت و اصالت واقعی به احکام اسالمی 
بازگردانده شد و مساجد به عنوان پایگاه اسالم، مجد و شکوه دیرینه 
را بازیافتند. تا پیش از انقالب اسالمی و پس از عصر ائمه اطهار )ع(، 
مسلمانان رهبر حاضِر درصحنه ای نداشتند و لذا شاهد افول اسالم 
بودیم و تمام تعالیم و ارزش های اسالمی ــ که ضامن سعادت 
دنیا و آخرت هستند ــ فراموش شده بودند. امام توانستند غبار 
مهروموم های سال فراموشی را از چهره احکام اسالمی پاک و در 

جهان اسالم انقالب ایجاد کنند.
ویژگی های رهبری حضرت امام ازنظر شما کدام اند؟

مصداق  و  جهان  تاریخ  استثنایی  رهبران  جزء  امام  حضرت 
بارز این فرموده پیامبر )ص( هستند که »علما امتی افضل من 
انبیاء بنی اسرائیل«. رهبری امام گسترده و شامل بود؛ یعنی حتی 
غیرمذهبی ها هم در آن، جاذبه های خود را پیدا می کردند. رهبری 
امام درعین حال که در بین مردم عادی، جوانان، میان ساالن و 
پیرمردان مقبولیت داشت، طیف روشنفکر و تحصیل کرده را نیز 
جذب کرد و نه تنها در میان ملت ما که در بین سایر ملت ها هم 
جاذبه پیدا کرد. جالب اینجاست که حتی دشمنان کینه توز امام 
هم در برابر شخصیت بلند و مقبولیت عامه رهبری ایشان سر 

تعظیم فرود می آوردند.
یکی دیگر از ویژگی های رهبری حضرت امام نبوغ، قدرت فکری 
و تسلط ایشان بر مسائل جهان اسالم و دنیا بود. همین ویژگی 
یکی از عواملی بود که موجب پیدایش رهبری عام و شامل برای 

ایشان شد.
امام همان قدر که بر فقه و اصول و فلسفه و عرفان تسلط داشتند، 
درزمینه سیاست نیز از اطالعات وسیعی برخوردار بودند، جامعه 
را خوب می شناختند و ارتباطات و مناسبات اجتماع و جهان را 

می دانستند.
از طرف دیگر، امام تسلط عجیبی بر نفس خود داشتند و در 
اوج عظمت و قدرت، بسیار متواضع و فروتن بودند؛ به همین دلیل 
قشرهای مختلف اجتماع می توانستند با ایشان ارتباط برقرار کنند. 
امام برای مردم احترام خاصی قائل بودند و صادقانه و صمیمانه 
می گفتند: من خدمت گزار مردم هستم. بدیهی است جامعه ای که 
همه عزت و شرف خود را از امام می دانست، وقتی چنین جمله ای 
را از رهبر خود می شنید، عشق و محبت او را در دل می گرفت و 

آماده هر نوع جان فشانی درراه پیروی از فرمان ها ایشان بود. تسلط 
بر مسائل مختلف و توانایی در ایجاد رابطه نزدیک با مردم، دو 

ویژگی برجسته رهبری امام است.
حضرت امام هیچ گاه پیام خود را به محدوده جغرافیایی 
داشتند؛  جهان شمول  نگاهی  و  نکردند  منحصر  خاصی 

تحلیل شما از این ویژگی امام چیست؟
ایشان از لحظه ای که مبارزه خود را آغاز کردند، در کنار مبارزه 
با شاه و حتی باالتر از او، اسرائیل، آمریکا و جهان استکباری را 
نشانه گرفتند و در تمام مدت مبارزه، لحظه ای از ارتباط با سایر 
مسلمانان جهان غفلت نکردند. ایشان از ابتدای ورود به نجف 
اشرف، ارتباط مستمر و همه ساله ای با مناسبت حج داشتند و 
با طرح حکومت اسالمی در درس های دقیق و موشکافانه خود 
در حوزه علمیه نجف، درواقع راه را برای استقرار حکومت اسالمی 
در تمام کشورهای اسالمی باز کردند. ارتباط مستمر با روحانیان 
مبارز داخل و خارج از کشور و ارتباط دائمی با مردم ایران از طریق 
اعالمیه هایی که از نجف به ایران می رسید، از محورهای اصلی 
فعالیت امام در نجف بود. به همین دلیل هم بود که وقتی امام 
پس از پانزده سال از نجف به پاریس رفتند، رهبر ناشناخته ای 
نبودند و توانستند نه تنها با مسلمانان که با مردم سراسر دنیا ارتباط 

برقرار کنند.
به  اعتماد  امام  حضرت  برجسته  ویژگی های  از  یکی 
تشخیص و رأی مردم بود. این اعتماد و اتکا، چه مبنایی 

داشت؟
همین طور است؛ امام قدرت اسالم را در توجه و تشخیص عامه 
مردم و ارتباط وثیق و نزدیک اسالم با عامه مردم می دانستند. 
ایشان معتقد بودند مردم خیلی خوب تشخیص می دهند و معموالً 

هم بر تشخیص عامه مردم صحه می گذاشتند.
به شکل مصداقی در این زمینه خاطره ای دارید؟

بله؛ در محرم سال 1357 که تظاهرات میلیونی در تهران برگزار 
شد، کمیته ای که تظاهرات را سازمان دهی کرد، مانع از سردادن 

شعار »مرگ بر شاه« توسط مردم شد! این کار اعتراض مردم را 
در پی داشت و عده زیادی به پاریس تلفن زدند و از امام خواستند 
رأی و نظر خود را اعالم کنند. حضرت امام وقتی شنیدند که 
عده ای مانع شده اند که مردم شعار »مرگ بر شاه« بدهند، بسیار 
عصبانی شدند و فرمودند: »این ها چه کاره هستند که برای مردم 
تعیین تکلیف می کنند؟ تشخیص مردم بسیار دقیق تر از تشخیص 
این هاست و آنچه را که خداوند بر زبان امت اسالمی می آورد، حق 

است و باید قاطعانه دنبال کرد«.
شاید دلیل عقب ماندن دولتمردان و روشنفکران ما از 

مردم همین است...
دقیقاً؛ درحالی که آن ها خود را از مردم هوشیارتر و مطلع تر 
می دانند، مردم همیشه جلوتر حرکت کرده اند. مهندس بازرگان 
هم که به پاریس آمد، در یکی از جلسات گفت: ما در ایران باید 

بدویم شاید به مردم برسیم!
دفاع از مستضعفین یکی از اصول اولیه و بنیادین قیام 

حضرت امام است؛ تحلیل شما چیست؟
دفاع از محرومین و مستضعفین، ستون خیمه نظام آسمانی 
زیرا  است؛  امام  قیام حضرت  اولیه  اصول  از مهم ترین  و  اسالم 
تمام ادیان آسمانی آمده اند تا »قسط« را در سطح جامعه پیاده 
و از محرومین حمایت کنند و با مرفه بی درد و متکاثرین و ابر 
سرمایه دارها بجنگند. چنین نظامی هیچ گاه در معرض خطر قرار 
نمی گیرد؛ زیرا از حمایت توده های مردمی برخوردار است. اگر 
نظامی بر اساس میل و اراده سرمایه داران بگردد، آن ثروت موجب 
ً إِنَّ اْلِنَْساَن لََیْطَغی* أَْن َرآُه  طغیان و فساد خواهد شد؛ زیرا »کالاّ

اْسَتْغَنی«.1
تحلیل شما از شعار »مرگ بر آمریکا« و مقابله صریح و 
آشکار نظام اسالمی با آمریکا چیست؛ با عنایت به اینکه 
این فقره در سالهای اخیر، مکرر مورد خدشه و حمله برخی 

مسئوالن قرار گرفته است؟
حضرت رسول اکرم )ص( در صدر اسالم با شعار »ال اله اال اهلل« 

درواقع علیه بت پرستی و اصنام مبارزه کردند. حضرت امام هم با 
آمریکا که برای بیشتر کشورهای دنیا حکم بت را داشت و هنوز 
هم در بعضی از اذهان دارد، با شعار »مرگ بر آمریکا« وارد میدان 
شدند. همان گونه که »ال اله اال اهلل« در صدر اسالم مظهر کفر 
ستیزی مسلمانان بود، »مرگ بر آمریکا« نیز در جهان مدرن مظهر 
مبارزه با کفر، شرک و باطل، یعنی آمریکاست که سعی می کند 
بر همه جا حاکمیت خود را تحمیل کند و برخی از سردمداران 
هم  آب  آمریکا  اجازه  بدون  حاکمیت،  این  مقهور  کشورهای 
نمی خورند؛ لذا امام با تأسی از پیامبر اکرم )ص(، نفی بت جاهلیت 
قرن را جزء اولین وظایف خود داشتند و مسلمانان را به مقابله با 
»شیطان بزرگ« فراخواندند و فرمودند: »هرچه فریاد دارید بر سر 
امریکا بکشید« و »همه بدبختی های مسلمانان از امریکاست« و 
»رابطه ملت ها با امریکا رابطه ظالم و مظلوم یا گرگ ومیش است«.

اما درعین حال تعلیقی را هم تحت عنوان »... مگر آنکه 
آمریکا آدم شود« مطرح کردند…

بله؛ ولی این یک تعلیق به محال است! اگر در صدر اسالم بت ها 
به ماهیتی توحیدی تبدیل می شدند، آمریکا هم می تواند تغییر 
ماهیت بدهد و از گرگی خون آشام به انسان تبدیل شود. امام 
به عنوان رهبر مسلمانان جهان نمی خواستند حتی بر آمریکای 
جهان خوار هم راه توبه و بازگشت را ببندند، اما رفتارهای آمریکا 
در چهل سال پس از پیروزی انقالب نشان داده است که ظاهراً 
خوی استکباری آمریکا درمان پذیر نیست و تا جایی که بتواند، به 

ظلم و جور خود به مستضعفین و مظلومان جهان ادامه می دهد.
اشاره کردید امام به امور سیاسی جهان آگاهی کامل 

داشتند؛ این آگاهی چگونه حاصل می شد؟
روزنامه ها،  تمام  بودند  داده  دستور  ابتدا  همان  از  ایشان 
خبرگزاری ها، رادیوها و تلویزیون ها و کاًل رسانه ها بررسی شوند 
و هرروز خالصه ای از موضع گیری های آن ها، علیه یا له اسالم 
و انقالب به اطالع ایشان برسد. هرروز هم تمام این اظهارنظرها 
از  امام  اینکه  بر  را مطالعه و تجزیه وتحلیل می کردند. مضافاً 
هوش فوق العاده باالیی برخوردار بودند. ایشان همیشه یادآوری 
بررسی کنیم و  را دقیقاً  تبلیغات دشمنان  باید  ما  می کردند 
آن ها  دقیقاً خالف  تا  اوست  موردپسند  بدانیم چه چیزهایی 

عمل کنیم.
نمونه ای از برخورد امام با تبلیغات دشمنان زمانی بود که در 
پاریس همه نظر می دادند حاال وقت رفتن به ایران نیست. امام 
فرمودند اتفاقاً چون دشمن اصرار دارد حاال نباید رفت، معلوم 
می شود راه حق این است که بروم. کسی امید نداشت امام سالم 
به تهران برسند، ولی ایشان بااراده فوالدین خود تصمیم گرفتند 

بیایند و آمدند و انقالب هم پیروز شد.
تحلیل شما از مبارزات گروه های متعدد سیاسی پیش از 
انقالب چیست؟ آن ها در فرآیند عمومی مبارزات، تا چه 

میزان نقش داشتند؟
قبل از پیروزی انقالب حتی گروه ها و احزاب سیاسی مبارز هم، 
در سطح جوامع اسالمی و در کشور ما، امید و تفکر استقالل طلبانه 

نداشتند...
حتی اسالمی ها؟

تصور  داشتند  اسالمی  لعاب  و  رنگ  که  هم  آن هایی  حتی 
نمی کردند با تمسک به اسالم بشود کشور را اداره کرد و هر یک 
به نوعی، وابستگی فکری به شرق یا غرب داشتند. البته غرب گرایان 
بیشتر بودند؛ چون شرق آشکارا با دین و اسالم و خدا معارضه 
داشت، اما غرب علی الظاهر کاری به دین و مکاتب آسمانی نداشت؛ 
لذا بسیاری از افراد و گروه ها سعی می کردند با تکیه به غرب نظام 
جدیدی تشکیل بدهند. فقط حضرت امام بودند که با شعار »نه 
شرقی، نه غربی« اسالم ناب را مطرح کردند و به مسلمانان و ملل 
اسالمی فهماندند که می توان با اتکا به احکام اسالمی حکومت 

تشکیل داد و کشور را اداره کرد.

بیان  با  اسالمی  موتلفه  یک عضو شورای مرکزی حزب 
اینکه نقاط قوت طرح استانی شدن انتخابات از نقاط منفی 
آن بیشتر است، گفت: حضور عناصر نخبه تر در مجلس، 
وجود نگاه فرابخشی در قانون گذاری و تقویت احزاب از 

جمله مزایای این طرح است.
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا، درباره مزایا و معایب طرح 
استانی شدن انتخابات، بیان کرد: نقاط قوت این طرح از نقاط 
منفی آن بیشتر است و برخی اشکاالت را هم با قانون گذاری 
درست می توان از بین برد. با استانی شدن انتخابات عناصر نخبه تر 
که فعالیت های سیاسی بیشتری در سطح استان دارند و همچنین 
پشتوانه تشکیالتی و حزبی دارند، موفق تر خواهند بود. همچنین 
نگرش نمایندگان هم از یک نگرش بخشی به نگرش فرابخشی 
تبدیل می شود و نمایندگان به جای توجه به یک شهرستان خاص 

به استان توجه دارند. این نگرش در نظام تصمیم گیری کشور تاثیر 
گذاشته و منافع ملی را بیشتر مدنظر قرار می دهد.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: در انتخابات استانی 
افرادی می توانند رای بیاورند که از موقعیت و پشتوانه اجتماعی 
برخی  در  نمایندگان  حاضر  حال  در  باشند.  برخوردار  بهتری 
شهرستان ها می توانند با 1۰ الی 15 هزار رای به مجلس راه یابند، 
اما در انتخابات استانی میزان رای خیلی بیشتر است؛ بنابراین 

پشتوانه اجتماعی چنین نماینده ای هم بیشتر خواهد شد.
وی تاکید کرد: استانی شدن انتخابات به نفع تحزب در کشور 
است. هر نماینده ای که پشتوانه تشکیالتی و حزبی داشته باشد 
امکان بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد. در این طرح نقش 
و همچنین  انتخابات  قانون جامع  است. در  احزاب دیده شده 

سیاست های کلی انتخابات نیز به احزاب توجه شده است.

ترقی در تشریح معایب طرح استانی شدن انتخابات، گفت: 
تحقق توقعات مردم شهرستان ها مثل گذشته امکان پذیر نخواهد 
بود و ارتباط مردم با نمایندگان هم ضعیف می شود. از سویی 
در  مردم  مشارکت  کاهش  موجب  است  ممکن  انتخابات  این 
شهرستان ها و روستاها شود. همچنین افرادی که خواسته باشند 
برای اولین بار وارد انتخابات شوند، هزینه های بیشتری نسبت به 

نمایندگان فعلی خواهند داشت.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در پایان درباره این 
دغدغه که ممکن است با استانی شدن انتخابات مشارکت اقوام 
کاهش یابد، بیان کرد: در این طرح، ادیان مستثنی شده و آنها 
می توانند نماینده خود را داشته باشند. در برخی مناطق هم که 
اقوام اکثریت دارند، چنین استثناهایی وجود دارد و بنابراین مشکل 

کاهش مشارکت به وجود نخواهد آمد.

 جهانگیری:

حج نقش موثری در ارتقاء سطح روابط کشور های اسالمی دارد
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ایران خواهان روابط صمیمانه و 
دوستانه با همه کشور های همسایه است، گفت: حج نقش موثری در ارتقاء 

سطح روابط کشور های اسالمی دارد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه شورای 
عالی حج و زیارت عصر امروز - شنبه - به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار 

شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه موضوع حج و زیارت از موضوعات 
مورد توجه مردم ایران است، گفت: حج و زیارت در ارتقاء معنویت و اعتالی دینی 
جامعه نقش موثری دارد و باید تالش کنیم فرایند انجام این گونه برنامه های معنوی 
هر چه بیشتر برای مردم تسهیل شود. معاون اول رییس جمهوری افزود: در ایام حج 
دستگاه های متعددی در این موضوع دخیل هستند که انتظار داریم همه این دستگاه 
ها همکاری و هماهنگی الزم را با سازمان حج و زیارت انجام دهند تا مردم بتوانند به 

بهترین شکل ممکن در این مراسم شرکت کنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران خواهان روابط صمیمانه و 
دوستانه با همه کشورهای همسایه و منطقه است،  تصریح کرد: حج می تواند بعنوان 
دیپلماسی فرهنگی و دینی، نقشی موثر و سازنده در ارتقاء سطح روابط میان کشورهای 

اسالمی داشته باشند.

در این جلسه که وزاری امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، راه و 
شهرسازی، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، رییس جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران و رییس اورژانس کشور نیز حضور داشتند، رییس سازمان 
حج و زیارت گزارشی از جلسات برگزار شده و مذاکرات صورت گرفته با وزارت حج 
عربستان برای حج سال ۹8 ارائه کرد و گفت: در این مذاکرات در خصوص همه 
موضوعات نظیر تغذیه، تدارکات، حمل و نقل و اسکان زوار بحث و تبادل نظر شد 

و تفاهم نامه ای میان دو کشور به امضا رسیده و توافقات الزم صورت گرفته است.
رشیدیان همچنین با اشاره به گشایش مجدد و آغاز بکار دفتر نمایندگی سازمان حج 
و زیارت در عربستان، خاطر نشان کرد: همه مسائل و موضوعات مرتبط با حجاج ایرانی 
از طریق این دفتر پیگیری خواهد شد و این موضوع نقش موثری در بهبود شرایط 

حجاج ایرانی در ایام حج خواهد داشت.
در ادامه این جلسه موضوع تشکیل کمیسیون دائمی شورای عالی حج و زیارت و 

آیین نامه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
بودجه  سال ۹8،  برگزاری حج  نیاز  مورد  مالی  منابع  تامین  چگونگی  موضوع 
اختصاصی سازمان حج و زیارت، نظارت بر دفاتر خدمات زیارتی و تعیین حسابرس 
سازمان حج و زیارت در سال ۹8 از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی 

قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.


