
اوباما بداند ایران نه کوباست نه شوروی
حسام الدین آشنا در صفحه فیس بوک خود با بیان اینکه آقای اوباما می تواند قبل 
از نوامبر آخرین بقایای جنگ سرد را نه فقط در کوبا که در خاورمیانه نیز پایان دهد 

نوشت: اوباما باید بداند ایران کوبا نیست؛ فیدل و رائولی هم در کار نیست. ایران 
شوروی نیست؛ گورباچف و یلتسینی هم در کار نیست. آشنا با تاکید 
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عربستان نگذارد حج به 
روابط سیاسی پیوند بخورد

مهمترین محورهای مطرح در اجالس امنیت هسته ای واشنگتن

جهان، نگران »داعش هسته ای«!
شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، طی دو روز اخیر میزبان چهارمین اجالس امنیت هسته ای بود که در آن، رهبران چندین کشور از سرتاسر دنیا 

گرد هم آمده و درباره مسائل مربوط به امنیت و ایمنی هسته ای به گفت و گو و تبادل نظر پرداخته اند. همان گونه که انتظار می رفت، توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+5 که تابستان سال گذشته حاصل شده و بحث درباره روند اجرایی شدن و جزئیات این توافق، یکی از محورهای 

اصلی مباحث اجالس واشنگتن را تشکیل می داد و مقامات ارشد کشورهای مختلف، به ویژه آمریکا، جدیدترین مواضع خود را در این زمینه 
بیان کردند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از موفق بودن ساز و کارهای تدبیر شده در توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای سخن گفت و شی جین پینگ، همتای چینی وی نیز برجام را الگویی قابل توجه در زمینه دیپلماسی هسته ای دانست. اما به جز 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3موضوع ایران، یکی از مباحث امنیتی جدید که در اجالس اخیر مطرح شده و به شدت مورد توجه قرار داشت ... صفحه 2

نماینــده ولی فقیه درامورحــج و زیارت گفت: 
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قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب 
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شنبه 14 فروردین ماه 21395

رای زنجانی 16 فروردین ابالغ می شود
وکیل مدافــع بابک زنجانی از ابــالغ رأی ۲۳۰ صفحه ای موکلش در روز ۱۶ فروردین ماه توســط دادگاه خبر داد. رســول 
کوهپایــه زاده اظهار کرد: ۱۶ فروردین ماه برای یادداشــت بــرداری از رأی ۲۳۰ صفحه ای زنجانی بــه دادگاه می رویم و 
یادداشت برداری از رای آغاز می شود. وی افزود: قطعا این امر زمان بر خواهد بود و دادگاه مساعدت الزم را خواهد داشت 
تــا ما بتوانیم رأی صادره را به صورت کامل مطالعه و یادداشــت کنیم و پس از ابــالغ رأی به صورت کامل، ۲۰ روز فرصت 
داریم تا اعتراض خود را تقدیم دادگاه کنیم. کوهپایه زاده یادآور شد: قطعا الیحه اعتراضی خود را تقدیم دادگاه می کنیم و 

مرجع تجدیدنظر نیز دیوان عالی کشور است. او همچنین یادآور شد موکلش در تعطیالت نوروز به مرخصی نیامده است.
گفتنی است پرونده بابک زنجانی در سال 94 در دادگاه انقالب مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور حکم اعدام برای سه متهم این پرونده شد که البته 
رای صادره قطعی نشده است. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی االرض 
از طریق اخالل در نظام اقتصادی کشور، کالهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲4 فقره اسناد بانکی و صورت 

حساب های بانکی، جعل حواله های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک ها. 
محســنی اژه ای در نشست خبری خود در ۱۶ اسفندماه ســال 94 اعالم کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه 
شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی االرض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه دادگاه عالوه 

بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد
موسوی الری وزیر کشور در دوره اصالحات درخصوص ابطال آرای مینو خالقی منتخب این دوره از مجلس در اصفهان 
گفت چنین امری امکان پذیر نیست و پیش از این نیز اتفاق نیفتاده است. موسوی الری گفت: بعد از برگزاری انتخابات و 
تأیید صحت انتخابات، اگر کاندیدایی مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان یا هیأت های نظارت و اجرائی نمی توانند ورود 
پیدا کرده و رسیدگی کنند. مکانیسم قانونی در این باره بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس است و در نهایت رأی سایر 
منتخبان در مجلس به اعتبارنامه دیگر منتخبان است که تعیین کننده است.  وی تصریح کرد: درواقع بعد از تأیید سالمت 
انتخابات، نامزدی که رأی آورده، منتخب مردم است. نه شورای نگهبان می تواند وارد شود و نه دولت باید زیر بار این روند 

و مسیر برود. الری با بیان اینکه وزارت کشور باید طبق وظایف قانونی خود اعتبارنامه همه منتخبان و ازجمله خانم خالقی را به مجلس بفرستد، تاکید کرد: 
اصاًل امکان ابطال آرای ایشان وجود ندارد. مگر می شود در صندوقی که در کنار نام ایشان، نام پنج نامزد دیگر نوشته شده است، رأی عده ای سالم و رأی 
یک نفر را باطل اعالم کرد.  موسوی الری با اشاره به اینکه اصاًل بحث فراتر از موضوع خانم خالقی است، یادآور شد: موضوع این است که بعد از برگزاری 
انتخابات نمی شــود آرای فردی را باطل کرد. روی حرف ما فقط خانم خالقی نیست که بخواهد وارد مجلس بشود یا نشود، حرف ما درباره این روند از منظر 
قانون است؛ بنابراین باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبارنامه این خانم را به مجلس بفرستد و بگذارد که همه چیز مسیر قانونی خود را 
طی کند. او در ادامه تاکید کرد: همه کســانی که به برگزاری یک انتخابات نظام مند معتقد هستند، نباید از این رویداد تلقی به قلیل کنند. همه هم وزارت 

کشور، هم کانون وکال و هم حقوق دانان باید وارد عمل شوند. نباید تنها بحث فرد مطرح باشد. بلکه باید این رفتار از حیث قانونی مورد توجه قرار بگیرد.

به جای افتادن به جان هم، 
در مقابل اجانب هم صدا 

شویم
علی الریجانی ظهر امروز در دیدار نوروزی با کارکنان 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در زمان اعمال 
تحریم ها، مســائل و مشــکالتی به ویژه باال رفتن 
هزینه تولیــد و بروز برخی مشــکالت دیگر در حوزه 
تولید ایجاد شد، گفت: در مذاکرات هسته ای هدف 
اصلی این بود که تحریم ها برداشته شده، این مسئله 
سنگی بود که غربی ها بر سر راه ملت ایران انداختند 
و خوشبختانه در سال گذشــته همه همت کردند تا 

این سنگ برداشته شد.
الریجانی با اشــاره بــه امکان اعمــال تحریم های 
جدید ادامه داد: ما می توانیــم آمریکایی ها را از در 
بیرون کنیــم، اما آنها به دنبال وارد شــدن از پنجره 
هســتند تا از راه های دیگری تحریم ها را علیه ملت 
ایران اعمال کنند که این مســئله نشان دهنده لزوم 
 اهمیت هوشــیاری، رصــد و مراقبــت از اقدامات 

آنها است.
رئیس قوه مقننه کشــورمان تاکید کرد: در شــرایط 
کنونــی همــدل و یکصدا بــودن در داخل کشــور 
در مقابــل دشــمنان امــر مهمی اســت و این بدان 
معناســت که به جای آنکــه افراد به جــان یکدیگر 
بیفتند باید در مقابل اجانب همصدا باشند، از این رو 
این ایســتادگی و یکصدا بودن موجب شد که غربی 
ها در مذاکرات هســته ای عقب نشــینی کنند. در 
شــرایط کنونی نیز غربــی ها مدام به دنبــال ایجاد 
ماجراهای جدیدی هســتند که قطعًا ما برای مقابله 
 با این اقدامات به همدلی، ایســتادگی و اســتقامت 

نیاز داریم.
الریجامــی در واکنــش بــه اظهــارات و ادعاهای 
کشــورهای غربــی درخصوص مســئله موشــکی 
کشــورمان افــزود: غربــی هــا در چنــد روز اخیر 
ادعاهایی را مطرح و اعالم کرده اند که آزمایشــات 
موشــکی ایــران باید در شــورای امنیــت مطرح و 
بررسی شــود که این نشــان دهنده آن است که در 
این اقدامات ســوءنیت وجــود دارد. رئیس مجلس 
شــورای اســالمی افزود: ادعاها و مســئله سازی 
جدید غربی ها نشــان دهنده آن اســت کــه آنها یا 
تازه از خواب بیدار شــده یــا به دنبــال بهانه گیری 
جدیــد هســتند، زیــرا هیچکدام از موشــک های 
بالســتیک تولید شــده از ســوی ایران، برای حمل 
کالهک هســته ای طراحی نشــده انــد، بنابراین 
ماجراجویــی هــای جدید غربــی ها هیــچ مبنای 
 حقوقی نداشته و تنها یک جنجال آفرینی تبلیغاتی 

است.
وی با بیان اینکه در شــرایط کنونی با توجه به اینکه 
غربی ها بــه دنبــال ماجراجویی در رابطــه با ایران 
هستند تصریح کرد: باید حواس ها را بسیار جمع کرد 
و دقت نظر بیشتری داشته باشیم تا دشمنان نتوانند 

از پنجره وارد شوند. 
رئیس مجلــس در ادامه با تاکید بر اقتصاد مقاومتی 
گفت: در مجلس نیز باید مســئله اقتصاد مقاومتی 
و درون زا اولویــت نخســت کارها و اقدامات باشــد 
و در ایــن رابطه باید حواشــی را کاهــش دهیم. وی 
تاکید کــرد: در این خصــوص نماینــدگان محترم 
در مجلس نهــم و دهم باید اولویــت تصمیم گیری 
هــای کالن را روی اقتصاد در کشــور قــرار دهند و 
مســائل دیگر کنار گذاشته شــود. البته در کشوری 
که مســائل مختلف در آن وجود داشــته و هر کدام 
از آنهــا در جــای خود ارزشــمند اســت و همچنین 
درگیــری هــای مختلــف در منطقــه و صحنه بین 
 الملل باید یک دسته بندی و اولویت بندی در کارها 

صورت بگیرد.

مذاکره، موشک و اقتصاد مقاومتی
مروری بر بیانات نوروزی رهبر انقالب اسالمی

رهبر انقالب اســالمی در دو ســخنرانی خود در تعطیالت عید نوروز، مســائل 
مهمی را بیان کردند. آیت الله خامنه ای در ســخنرانی خود در روز اول فروردین 
در جمع مردم مشهد از برنامه آمریکا برای پیگیری برجام های ۲ و ۳ گفتند و در 
این خصوص هشدار دادند. ایشان همچنین در سخنرانی دیگری در روز یازدهم 
فروردین در جمع مداحان طرح این موضوع که روزگار موشــک گذشته است را 
گاهی یا خیانت خواندند و آن را شبیه به اظهارات اعضای دولت موقت  نتیجه ناآ

در اوایل انقالب خواندند. 

آمریکا به دنبال برجام های بعدی است
آیت الله خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در اولین روز از سال نو در اجتماع زائران 
و مجاوران حرم مطهر رضوی)ع(، گفتند: در مقطع کنونی، امریکاییها به دنبال 
تزریق تفکر خاصی در میان نخبگان جامعه و سپس افکار عمومی کشور هستند 
مبنی بر اینکه ملت ایران بر سر یک »دو راهی« قرار دارد و چاره ای جز انتخاب 
یکی از این دو راه ندارد! ایشان خاطرنشان کردند: براساس این تفکر خاص، با 
دولتی همچون امریکا باید کنار آمد و با قبول تحمیل های آن، از برخی »مواضع، 

اصول و خطوط قرمز« صرف نظر کرد.
رهبر انقالب اسالمی با بیان اینکه در توافق اخیر هسته ای نیز که مورد تأیید قرار 
گرفت و مذاکره کنندگان کشورمان نیز مورد قبول بودند، همین اتفاق افتاد و در 
مواردی، وزیر محترم امور خارجه به من گفت: »ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز 
را حفظ کنیم«. افزودند: این یعنی وقتی طرف مقابل دولتی مثل امریکاســت، 
کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی مســائلی است که انسان به 
آنها پای می فشارد. ایشان با تأکید بر اینکه عده ای نیز در داخل کشور این تفکر 
خطرناِک وجود دو راهی دروغین را قبول دارند و به دنبال قبوالندن آن به دیگران 
هستند، گفتند: این افراد می گویند همانطور که توافق هسته ای، »برجام« نام 
گرفت، گفتگو با امریکا در موارد دیگر و حتی موضوع قانون اساســی کشور می 
تواند »برجام های ۲ و ۳ و 4« باشــند تا با ایــن گفتگوها و توافق ها، مردم راحت 

زندگی کنند و مشکالت آنان حل شود.
آیت اللــه خامنه ای با تأکید بــر اینکه در صورت قبول ایــن تفکر خاص، زیاده 
خواهی های امریکا و عقب نشــینی در مقابل او در این حد نیز متوقف نخواهد 
شد، افزودند: در ادامه این روند تدریجی، جمهوری اسالمی ایران طبعًا باید به 
امریکاییها توضیح دهد که چرا ســپاه پاسداران و نیروی قدس را تأسیس کرده 
است، چرا باید سیاستهای داخلی با موازین شــرع تطبیق داده شوند، چرا باید 

سه قوه براساس شریعت اسالمی عمل کنند و چرا شورای نگهبان قوانین مغایر 
با شرع را تأیید نمی کند؟ ایشان افزودند: بر مبنای این »تحلیل و تفکِر دشمن 
خواســته«، اگر ملت ایران بخواهد از شــر امریکا راحت شــود باید از محتوای 

جمهوری اسالمی، مفاهیم اسالمی و امنیت خود دست بردارد.

آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند
رهبر انقالب اســالمی بعد از تبیین ابعاد مختلف این تحلیل خاص، به آسیب 
شناسی آن پرداختند و خاطرنشــان کردند: از مواردی که در این تحلیل نادیده 
گرفته می شود این است که هرگونه توافق با امریکا به معنای ناگزیر بودن ایران 
به انجام تعهدات و بد عهدی و خدعه و تقلب امریکا در انجام تعهدات این کشور 

است که این مسئله را اکنون به عینه می بینیم و این یعنی »خسارت محض«.
آیت الله خامنه ای در اثبات این مســئله به توافق هسته ای به عنوان یک نمونه 
اشاره کردند و گفتند: در همین توافق نیز امریکاییها به آنچه وعده داده بودند، 
عمل نکردند و به تعبیر وزیر محترم امور خارجه، بر روی کاغذ تعهداتی را انجام 
دادند اما در عمل و از طریق راههای انحرافی مانع از تحقق آن تعهدات شدند. 
ایشان افزودند: اکنون با وجود توافق هسته ای، همچنان معامالت بانکی ما 
دچار مشکل است و پولهای ایران نیز بازگردانده نشده است زیرا کشورهای غربی 

و کشورهای تحت تأثیر آنها، از امریکاییها هراس دارند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: »رژیم مستبد و طاغوتی پهلوی« مهمترین سنگر 
امریکا در ایران بود اما انقالب اسالمی، حکومت پادشاهی و حاکمیت شخصی 
را ریشه کن کرد و بجای آن سنگر مستحکمی به نام »حاکمیت مردم« را بنا نهاد. 
ایشان خاطرنشان کردند: امریکاییها اکنون با برنامه ریزی و با استفاده از ابزار 
دیپلماسی، به دنبال آن هستند تا سنگرهایی را که تخریب شده بود، ترمیم کنند 
و سنگرهای انقالب را از بین ببرند. رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان 
منظور صریح خود را از کلمه دشمن »امریکا« دانستند و افزودند: سیاستمداران 
امریکایی و وزارت خزانه داری این کشور از یک طرف تحریم را با روشهای خاص 
و پیچیده، عماًل حفظ می کنند و با دشــمنی محض از تهدید به تحریم ســخن 
می گویند و از طرف دیگر در کاخ سفید سفره هفت سین می اندازند و با روشهای 

»بچه گول زن«، در پیام نوروزی برای اشتغال جوانان ما دلسوزی می کنند!
آیت الله خامنه ای افزودند: چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، 
نامزدهای انتخابات، با یکدیگر در بدگویی به ایران، مسابقه گذاشته اند، ضمن 
اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی به همین تعهدات اندک برجام 

هم پایبند باشد، آن وقت هر گاه از دشمنی امریکا سخن گفته می شود عده ای 
در داخل پریشان و مضطرب می شوند.

چطور می گویید روزگار موشک گذشته است؟
آیت الله خامنه ای صبح روز چهارشــنبه ۱۱ فروردین در سالروز میالد حضرت 
فاطمه زهــرا )س( در دیدار جمعی از مداحان و ذاکران، با اشــاره به اســتفاده 
دشمنان انقالب از همه ابزارهای قدیمی و پیشرفته برای خصومت با ایران تأکید 
کردند: آنها از »گفتگو، مبادالت اقتصادی، تحریم، تهدید نظامی و هر وسیله 
دیگر« برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند و ما نیز باید در همه این زمینه 

ها، توان مقابله و دفاع داشته باشیم.
ایشان، توان نظامی را بیشترین تکیه گاه مستکبران برای زورگویی به ملت ایران 
خواندند و با طرح یک سئوال اساسی افزودند: در این اوضاع جنگل وار جهانی، 
اگر جمهوری اســالمی صرفًا به دنبال مذاکره و مبادله اقتصادی و حتی علم و 
فناوری برود اما توان دفاعی نداشته باشد آیا حتی دولت های کوچک نیز به خود 

اجازه تهدید ملت ایران را نخواهند داد؟
آیت الله خامنه ای با انتقاد شدید از کسانی که روزگار و دنیای فردا را دنیای مذاکره 
می دانند و نه موشک خاطرنشــان کردند: روزگار، روزگار همه چیز است وگرنه 
به راحتی و به صراحت حق ملت را خواهند خورد. ایشان افزودند: اگر این حرف 
گاهی باشد  گاهی گفته شــده باشد یک مسئله اســت اما اگر از روی آ از روی ناآ
خیانت است. رهبر انقالب، نمایش موشکهای پیشرفته و دقیق سپاه پاسداران 
را موجب خرسندی ملتهایی خواندند که از امریکا و رژیم صهیونیستی، دلشان 
خون اســت اما کاری از دستشان بر نمی آید. ایشان افزودند: دشمنان مدام در 
حال تقویت توان نظامی و موشکی خود هستند در این شرایط چطور می گوییم 

روزگار موشک گذشته است؟
آیــت الله خامنه ای این حرفها را شــبیه حرفهای برخــی اعضای دولت موقت 
دانســتند که اوایل انقالب می گفتند جنگنده های اف – ۱4 را که خریده ایم به 
امریکا پس بدهیم، به دردمان نمی خــورد! رهبر انقالب افزودند: در آن موقع 
ایستادگی و افشاگری کردیم و چندی بعد که صدام به ایران حمله کرد معلوم شد 
چقدر به این ابزارهای دفاعی نیاز داریم. رهبر انقالب با تأکید مجدد بر موافقت 
خود با ابزار دیپلماسی و مذاکره سیاسی بجز چند استثنا افزودند: طوری تبلیغ 
نکنند که انگار با گفتگو مخالفیم، ما می گوییم باید قوی و هوشیار مذاکره کرد 

تا سرمان کاله نرود. 

واکنش روزپیگیری روز

عربستان نگذارد حج به روابط سیاسی پیوند بخورد
نماینــده ولــی فقیــه درامورحــج و زیارت گفــت: مقام های ســعودی در روزهــای آینــده در مورد ســفرهیات حج ایــران به عربســتان تصمیم گیــری کنند. قاضی عســکر سرپرســت حجــاج ایرانی با 
بیــان اینکــه بعثه مقام معظــم رهبری و ســازمان حج و زیارت براســاس رســالت خود تاکنــون تمام تــالش خود را بــکار برده اند تــا حج امســال در زمان مقرر انجام شــود، اظهــار کرد: اما متاســفانه 
تاخیر ایجاد شــده توســط عربســتان بــرای انجام مذاکــرات مقدماتی و فراهم شــدن مقدمــات حج مانند آمــوزش ، تامین مســکن ، حمــل و نقل ، تغذیــه و غیره به معنای آن اســت که نمــی خواهند 
 حــج انجام شــود. وی بااشــاره بــه اینکــه وزیرخارجه عربســتان اعالم کرده اســت مســئله حــج از روابط سیاســی دو کشــور جداســت افــزود: آنچــه در عمل مشــاهده می شــود مغایر با ایــن گفته 

سعودی ها است. 
قاضی عسکر خاطرنشان کرد: اگر در روزهای آینده گفت وگو های طرفین انجام نشود، شرایط برای برگزاری حج مطلوب بسیار دشوار خواهد شد. وی اضافه کرد: درحج امسال مشکل از طرف مقابل است، 

ما در چند سال گذشته تالش کرده ایم حج به روابط سیاسی دو کشور پیوند نخورد و آنها نیز پذیرفته بودند و حج هم بخوبی انجام می شد اما شرایط در سال جاری به عکس آن تبدیل شده است.

سیاسی
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اوباما بداند ایران نه کوباست نه شوروی

حســام الدین آشنا در صفحه فیس بوک خود با بیان اینکه آقای اوباما می تواند قبل از نوامبر آخرین بقایای جنگ ســرد را نه فقط در کوبا که در خاورمیانه نیز پایان دهد نوشت: اوباما باید بداند ایران 
کوبا نیست؛ فیدل و رائولی هم در کار نیست. ایران شوروی نیست؛ گورباچف و یلتسینی هم در کار نیست.

آشــنا با تاکید براینکه ایران چنان قدرتمند اســت که تمام انتخابات روسای جمهوری آمریکا از کارتر تا کنون به گونه ای تحت تاثیر ایران بوده است یادآور شد: ایران از النه تا طبس کار دست کارتر 
داد و از تهدیدهای بوش تا تحریم های اوباما را پشت سرگذاشت.

مشــاور فرهنگــی رئیــس جمهــوری در ادامــه خطــاب بــه اوبامــا متذکر شــده اســت: اگــر اســتراتژی جنگ ســرد از هــراس افکنــی تــا هزینــه تراشــی در رقابت هــای نظامی 
 بــرای فروپاشــی شــوروی موفق بــود، اما ایــران در ســایه رهبــری حکیمانــه خــود اجــازه نخواهــد داد "محاســبات در ذهن مســئولین عوض بشــود و در مشــت دشــمن 

قرار بگیرد" .

اصولگرایان احمدی نژاد را نمی خواهند
ناصــر ایمانی تحلیلگــر اصولگرا نســخه 
بازگشت به احمدي نژاد را یک اشتباه خواند 
و به اصولگرایان توصیــه کرد: این راهکار 
بسیار نادرستی است. البته تا جایی که من 
خبر دارم این دست اخبار و اطالعات  کامال 
غلط است و در بین  اصولگرایان اصال و ابدا 

بازگشت به ســمت احمدي نژاد مطرح نیســت. در واقع بحث  برگشت به 
سمت احمدي نژاد تحلیل چندان درستی نیست.  ایمانی گفت: استدالل 
احمدي نژادي ها این اســت که در صورت حضــور ما همه چیز در صحنه 
مهیا اســت اما ایــن نگاه درســتي نخواهد بود و یــک خودمحوري کامال 
سیاسي به حساب می آید. در مجموع طیف احمدي نژاد در سراسر کشور 
مقبولیت پاییني پیــدا کرده و حتي در این راســتا اصولگرایان نیز خواهان 

بازگشت وي نیستند.

نمی خواهند الریجانی را از دست بدهند
قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی 
درباره رویکرد حامیان دولت در مجلس آینده 
برای ریاســت اظهار داشت: برای حامیان 
دولت بهینه اســت که از یــک اصولگرا که 
مواضع متعادل تری نســبت بــه دولت دارد 
برای ریاست مجلس استفاده کند. سروری 

در همین باره تصریح کرد: حامیــان دولت چون می دانند اصالح طلبان در 
مجلس آینده اکثریت ندارند، حاضر نخواهند بود که علی الریجانی را از دست 
بدهند در این صورت، عارف هم نمی تواند با ظرفیت صرفا اصالح طلبان که 
اقلیت ضعیفی منهای اعتدال هستند، حائز اکثریت آرا برای ریاست شود.   
وی همچنین با اشــاره به نتایج انتخابات مجلــس گفت: دولت های بعد از 
انقالب، همیشــه توانســته بودند  نیروهایی از جنس جریان خودشان وارد 
مجالس کنند اما این بار چنین اتفاقی برای دولت تدبیر و امید رخ نداده است.   

اهمیت دیپلماسی دفاعی و سیاسی
حقیقت پــور عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس گفــت: منافع ملی کشــور برای ما 
قابل مذاکــره نخواهد بــود و تــا زمانی که 
تهدیدات نامشروع آمریکا ادامه داشته باشد 
توان نظامی کشــور را تقویت خواهیم کرد. 
منصور حقیقت پور با اشاره به سخنان مقام 

معظم رهبری درباره به کارگیری همزمان دیپلماســی و تقویت توان دفاعی 
کشور، اظهار داشت: دیپلماسی دفاعی و سیاسی برای نظام ما دو بال اصلی 
محسوب می شود و اگر یکی از این بال ها را قطع یا ناتوان کنیم، نمی توانیم 
حرکت کنیم. وی تصریح کرد: اگر مذاکره و دیپلماســی را تقویت کنیم، اما 
همزمان توان دفاعی کشور را تقویت نکنیم، دچار آسیب خواهیم شد. امروز 
برای اینکه در ســطح منطقــه ای و بین المللی به اوج برســیم نیاز به تقویت 

همزمان مذاکره و تقویت توان نظامی کشور داریم.

 شرایط حذف یارانه
24 میلیون پردرآمد

محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه 95 از مشــخص شــدن اولویت های حذف 
یارانه ۲4 میلیــون پردرآمد خبــر داد و گفت: دولت 
مجوزهای الزم برای شناســایی وضعیت درآمدی، 
هزینه و دارایی افــراد را در اختیار دارد. پورابراهیمی 
افزود: براســاس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق 
گیرد که بــا میزان درآمــد آنها تناســب دارد اما این 
موضوع در دولت گذشــته و کنونی رعایت نشد. وی 
تصریــح کرد: براســاس مصوبه کمیســیون تلفیق 
بودجه 95، دولت مکلف شــد نسبت به حذف یارانه 
۳دهک بــاالی درآمدی اقدام کنــد و منابع آن باید 
صرف اشتغالزایی در کشور شود. به گفته او ۳ دهک 
باالی درآمدی حدود ۲4 میلیون نفر از خانوار ایرانی 
را شامل می شــود که منابع آزاد شده از محل حذف 
یارانه این افراد، صرف اشتغال با اولویت افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد.
 ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجــه 95 در مورد 
معیارهای حــذف یارانه ۲4 میلیــون خانوار پردرآمد 
ایرانی با بیــان اینکه بخش عمده حــذف یارانه این 
افــراد با تمرکز بر درآمد اســت، آن هــا را گروه های 

ذیل عنوان کرد:
گروه اول: کلیه تجار و صاحبان مشــاغل آزاد که 

درآمد سالیانه آنها حداقل ۳5 میلیون تومان است.
 گروه دوم :نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
قضــات ، اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها  و 
موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، 

پزشکان و دندانپزشکان .
گروه سوم: کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، 
شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات 
عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و 
بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق بگیران 
و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه 
دریافت کنندگان حقوق و مســتمری بخش دولتی 
و غیردولتی که دریافتی ســالیانه آنها از ۳5 میلیون 

تومان بیشتر است.
 گروه چهــارم: کلیــه مدیران و اعضــای هیئت 
مدیره و بازرسان شــرکت های دولتی و غیردولتی و 
وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه 
مدیران و اعضــای هیئت مدیره و روســا و معاونین 
مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی 
و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی 
و غیردولتی که دریافتی ســاالنه آنها بیشــتر از ۳5 

میلیون تومان است.
 گروه پنجم: کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز 

از دریافت یارانه منع شدند.
 گروه ششــم: کلیه کسانی که در ۳ دهک باالی 
درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند.
 سخنگوی کمیسون تلفیق در ادامه گفت: شفافیت 
اطالعاتی در اقتصاد کشــور، امری کامال ضروری 
است و ما نمی توانیم کشــوری باشیم که اطالعات 
اقتصادی خانوارها وجود نداشته باشد. وی افزود: 
در تمــام کشــورهای توســعه یافته ریــز اطالعات 
اقتصادی افراد و خانوارها وجود دارد و یکی از شرایط 

پیشرفت اقتصادی وجود این اطالعات است.
 پورابراهیمی تاکید کرد:  دولت مجوزهای الزم برای 
شناســایی وضعیت درآمدی، هزینــه و دارایی را در 
اختیار دارد، مدل های مختلفی کــه می تواند افراد 
و خانوارها را طبقه بندی کند. بــه گفته او اطالعات 
نظام بانکی در اختیار دولت هاست اما هیچوقت این 
اطالعات افشا نمی شــود و در اختیار کسی هم قرار 
نمی گیرد. این اطالعات برای برنامه ریزی اقتصادی 

الزم است و »سرک کشیدن« محسوب نمی شود.

رویداد 24 نوشت: احمدی نژاد با یارانه 250 هزارتومانی چقدر شانس انتخاباتی دارد؟
بر اساس آنچه که خبرگزاری های در هفته گذشته عنوان کرده اند که رییس دولت دهم در تکاپوی انتخابات ریاست جمهوری 9۶ بوده و 

در صدد آن است که این بار با شعار یارانه ۲5۰ هزار تومانی رقیب جدی حسن روحانی باشد

 روز نو نوشت: قانون گرایي در احراز یا سلب صالحیت
بر مبناي قانون اساسي، اظهارنظر درباره صالحیت نامزدهاي سمت هاي مربوط به مجلس شوراي اسالمي یا ریاست جمهوري، با 

نهادهاي مختلفي از جمله هیات نظارت و شوراي نگهبان است که پس از استعالم از نهادهاي چهارگانه مبادرت به اظهارنظر مي کنند.

 عصر ایران نوشت: اسفند 94؛ "نه" به رادیکال ها، اردیبهشت 95؛ کسب اکثریت مجلس دهم
به دست آوردن اکثریت مجلس دهم یعنی پایان سوال ها، استیضاح ها و حضور بی مورد و بی فایده وزرا و رئیس جمهور در پارلمان. اکثریت یک 
مجلس می توانند رئیس را مشخص کنند، برنامه های مجلس را مشخص کنند و طرح ها، لوایح و قوانین را بر اساس نگاه اکثریت تصویب کنند.

 صراط نیوز نوشت: ذوق زدگی حامیان توافق پس از یک سانسور
گاهانه سانسور کرده اند تا از این طریق، نتیجه مورد نظر خود را به  واقعیت آن است که این حامیان توافق با غرب، اظهارات شریعتمداری را آ

دست آورند.

 تسنیم نوشت: مواضع اشتباه و انحرافی هاشمی رفسنجانی، غفلت است یا خیانت؟
چهار مورد مواضع قابل تامل و دشمن شادکن از سوی هاشمی رفسنجانی اظهار شده که رهبری انقالب با هدف صیانت از انقالب اسالمی 

از تریبون عمومی به آن پاسخ داده و خط انحرافی هاشمی را برای افکار عمومی تبیین و نتایج سوء آن را به هاشمی تذکر داده اند.

عکس روزسایت نگار

دیدار نوروزی رئیس 
جمهور با جمعی از 
کارگزاران قوا و مدیران 
دستگاه های اجرایی

خبرنامه

روحانی چرا به وین نرفت؟
همه گمانه زنی ها درباره لغو یک سفر

چهارشنبه گذشته قرار بود حسن روحانی رئیس جمهور در صدر هیئتی سیاسی 
و اقتصادی سفری دو روزه به وین پایتخت اتریش داشته باشد، سفری که به یک 
باره از ســوی ایران لغو شــد و این موضوع واکنش ها و حاشیه هایی را در سطح 
داخلی و نیز از سوی طرف مقابل در پی داشت. مقامات اتریشی می گویند ایران 
به دلیل مســائل امنیتی سفر را لغو کرده است و برخی علت را عدم مقابله دولت 
اتریش با تظاهرات ضد ایرانی در این کشــور می خوانند. در این بین گمانه زنی 
های دیگری درخصوص علت این تصمیم همچون اختالفات داخلی در ایران 

و نیز موضوع باز نشدن سوییفت مطرح شده است. 

از مسائل امنیتی تا اختالفات داخلی
دفتر ریاست جمهوری اسالمی ایران در اولین موضع گیری نسبت به این اتفاق 
اعالم کرد: این سفر با توافق طرفین و به منظور انجام هماهنگی های بیشتر و 
برای تامین شــرایط مطلوب تر در خصوص برنامه و توافقات مورد نظر دو کشور 

با هماهنگی میزبان، در زمان مناسب انجام خواهد شد.
پس از آن رویترز خبر داد دولت اتریش اعالم کرده است رئیس جمهور روحانی 
تصمیم گرفت به دالیل امنیتی، ســفرش به وین را به تاخیر بیاندازد. خبرگزاری 
رسمی اتریش هم نوشت: سفر فردا چهارشنبه روحانی به وین به دالیل امنیتی 
به تعویق افتاد. این رسانه ها مدعی شده اند که علت لغو سفر روحانی به اتریش، 
مسائل امنیتی در پی حوادث تروریستی اخیر در اروپا و به خصوص حوادث اخیر 

در بروکسل پایتخت بلژیک و الهور پاکستان بوده است. 
فیشر رییس جمهوری اتریش از لغو سفر روحانی به این کشور ابراز تاسف کرد و 
درخصوص موضوع امنیت این سفر گفت: بر این باورم که این دیدار برای اتریش 
و ایران، دیدار مهم و ارزشمندی بود و بنابراین از تعویق آن متاسفم. آنچه برای من 
مشخص و واضح است، اگر مسئله نگرانی های امنیتی باشد، این به خود ایران و 
تصمیمش بازمی گردد. ارزیابی من آن است که مخاطرات امنیتی وجود نداشت. 
رئیس جمهور اتریش در پاســخ به این ســئوال که آیا طرح وجــود دغدغه ها و 
مالحظات امنیتی )از سوی ایران( مساله ای قابل درک است و مگر چارچوبها 
و شرایط الزم تمهید نشده بودند و خالصه همه چیز از سوی طرف اتریشی مهیا 
نشده بود؟ ابراز داشت: من کارشناس امنیتی نیستم اما پلیس اتریش به صراحت 
اعالم کرد همه اقدامات الزم را با در نظر گرفتن تدابیر بســیار شــدید امنیتی و 
اســتانداردهای مدنظر، مطابق دیدارهای روسای جمهور روسیه، چین و حتی 
چند سال قبل، کنفرانس اروپا و آمریکا که با شرکت جرج بوش، رئیس جمهور 
پیشین آمریکا در اتریش برگزار شد، تدارک دیده شده بود. به همین خاطر برایم 
محرز است که شــرایط امنیتی ممتاز و از بوته آزمون درآمده ای برای این سفر 

پیش بینی شده بود. 
از ســوی دیگــر یــک پایــگاه خبــری اتریشــی مدعی شــده علت لغو ســفر 
رئیس جمهوری اسالمی ایران به این کشور رد درخواست تهران برای جلوگیری 
از برگزاری تجمع ضدایرانی در وین بوده اســت. دلیلی که البته نمی تواند دلیل 
اصلی و قانع کننده  ای برای لغو برنامه سفر باشد.  روزنامه »دی پرس« در شماره 
روز چهارشــنبه ۱۱ فروردیــن خود و به نقــل از منابع دیپلماتیــک گزارش داده 
که دولت ایران از دولت اتریش خواســته بود تا از برگــزاری یک تظاهرات علیه 

جمهوری اسالمی همزمان با سفر  روحانی به وین ممانعت کند. اما دولت اتریش 
اعالم کرده که نمی تواند مانع حق اشــخاص و گروه ها برای برپایی تظاهرات و 

تجمع صلح آمیز شود و با این درخواست مخالفت کرده است.
روزنامه پرســه، چاپ اتریش اما علت را اختالفات داخلی در ایران عنوان کرده 
اســت. این روزنامه در گزارشــی از همایــش اقتصــادی ایران-اتریش که روز 
پنجشنبه در اتریش برگزار شد، نوشت که در این همایش این سخن زیاد شنیده 
می شد که روحانی در آخرین لحظه و در فرودگاه سفر خود را لغو کرده است، زیرا 
بیم داشته که در حالی که با نیمی از کابینه خود در اتریش مشغول تعمیق روابط 
اقتصادی اســت، در غیاب او در داخل، تندروها به سیاســت و اقدامات منفی 

خود شدت ببخشند.
در کنار این دالیل، برخی از مصاحبه هاینتس فیشر، رئیس جمهوری اتریش با 
خبرگزاری صدا و سیما در آستانه سفر حسن روحانی به اتریش و ناخرسندی دولت 
از برخی از سخنان او در مورد لغو سوئیفت به عنوان یکی از دالیل لغو سفر دوروزه 
روحانی به اتریش یاد می کنند. فیشر در این مصاحبه اختصاصی در پاسخ به این 
پرسش که چه زمانی تحریم ها و به عنوان مثال مشکل ارتباط از طریق سوئیفت 
علیه ایران لغو خواهند شــد با اشاره به مشــخص نبودن زمان اتصال مجدد به 
سوئیفت تاکید کرد: اتریش و اروپا به تنهایی نمی توانند تحریم های سوئیفت را 
لغو کنند. موضوع لغو تحریم های سوئیفت در حال حاضر در جامعه بین الملل به 
ویژه در آمریکا در حال بررسی و گفت وگو است. با این حال نمی توانم پیش بینی 

کنم که به چه مدت زمان نیاز دارد.

وقتی مسئله امنیت هم بازیچه انتقاد از دولت می شود
اما موضوع لغو ســفر رئیس جمهور در میان رسانه های منتقد دولت نیز پررنگ 
بود و آن ها به گونه ای هم ســو با سخنان فیشر تاکید می کردند که این سفر در 
حالی لغو شده است که مشکل امنیتی در میان نبوده است. موضع گیری هایی 

که با واکنش وزیر بهداشت روحانی روبه رو شد. 
هاشمی وزیر بهداشــت دولت روحانی در یادداشتی تلگرامی نوشت: با اطالع 
دقیق از جزئیــات رویداد، اعالم می کنــم که رئیس جمهوری شــجاعانه و از 
موضع عزت، حکمت و مصلحت یک تصمیم انقالبی گرفت. تا از این پس، همه 
میزبانان نماینده ملت رشید و عزیزمان بدانند که عزت و اقتدار ایران و ایرانی از 
چه درجه اهمیتی برخوردار اســت. وی ضمن انتقاد از یک برنامه پخش شده از 
رسانه ملی درباره لغو سفر رییس جمهوری به اتریش، آن را در راستای تضعیف 
منافع ملی دانست و نوشت: متحیرانه برنامه ای دیدم که آشکارا رویکرد رییس 
جمهور اتریش و مقامات آن کشور را بر موضع ریاست جمهوری خودمان ترجیح 
می داد. اینکه گویی » امنیت در حد اعال برقرار بوده، تدابیر شدید امنیتی درست 
شــبیه سفر رؤسای جمهور روســیه، چین و آمریکا در نظر گرفته بوده« و ... لذا 

اطالعیه دفتر رییس جمهوری ایران بی اساس است!
هاشــمی همچنین نوشت: دلم می سوزد. مدت هاســت طیفی از رسانه ها در 
خصوص مســایل مهم سیاســت خارجی و عملکرد دولت، نه تنها حرف رئیس 

جمهــور اتریش را بر بیانیه رســمی دفتر رییس جمهــور خودمان ترجیح می 
دهند؛ بلکه اظهار نظر و تحلیــل و گاه خیالپردازی مقامات غربی؛ و خیلی 

اوقات نیز افراد دست چندم و غیر مسئول آمریکایی را از سخن رییس جمهوری 
و مدیران ارشــد کشورمان مستندتر می دانند و مداوما به بازتاب آن می پردازند. 
به راســتی چرا و به چه قیمت؟  امروز نیز علی الریجانی رئیس مجلس تصمیم 
رئیس جمهور مبنی بر لغو سفر به اتریش را درست خواند و از رسانه های داخلی 
هم ســو با رئیس جمهور اتریش انتقاد کرد. علی الریجانی گفت: گاهی اخبار 
شفاف و روشنی در برخی امور توسط رسانه ها منتشر نمی شود که نمونه اخیر آن 

لغو سفر رییس جمهور به اتریش بود.
نماینده مردم قم در مجلس نهم با اشاره به بی توجهی دولت اتریش به درخواست 
تیم حفاظتی رییس جمهور مبنی بر لغو مجوز راهپیمایی گروهک تروریســتی 
منافقین در جریان ســفر دکتر روحانی به این کشــور گفت: بنده قبل از سفر در 
جریان مسائل بودم. وی افزود: رییس جمهور به درستی تصمیم بر لغو سفر به 
اتریش گرفت، اما برخی رسانه ها با طرح مسائل ابهام آمیز و غیرشفاف موضوع 
را جور دیگری جلوه دادند. رییس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رسانه هایی 
که ســخن رئیس جمهور اتریش مبنی بر »نبود مخاطرات امنیتی در سفر دکتر 
روحانی به این کشــور« را بر ســخنان مســئوالن و منابع داخلی ترجیح دادند، 
گفت: معتقدم اگر در جایی مشــکلی بوجود می آید باید توســط رسانه ها برای 
افکار عمومی باز شود تا مسائل حاشیه ای بوجود نیاید. لغو سفر رییس جمهور به 
اتریش نمونه این مسئله است. براساس اخبار دریافتی زمینه سفر از نظر امنیتی 
وجود نداشــت، ولی در داخل برخی رسانه ها با استناد به سخنان رییس جمهور 
اتریش گفتند »مشکل امنیتی« در این کشور وجود نداشت. الریجانی ادامه داد: 

البته شاید منظور رییس جمهور 
اتریش فقــدان ناامنی از 

ناحیــه داعــش در این 
کشور بوده باشد، ولی 
برخی در داخل مسئله 
را طور دیگری مطرح 

کردنــد و موجــب تاثیر 
منفــی بر افــکار عمومی 

داخلی شــدند در حالی که 
اصلی ترین وظیفه رسانه 
عالوه بر اعــالم خبر باید 

صحت و درســتی آن باشد 
تــا در داخلــی ابهامی 

بوجود نیاید.
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رصدخانه

جهان، نگران »داعش هسته ای«!
مهمترین محورهای مطرح در اجالس امنیت هسته ای واشنگتن

شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، طی دو روز اخیر میزبان چهارمین اجالس 
امنیت هســته ای بود که در آن، رهبران چندین کشــور از سرتاسر دنیا گرد 
هم آمده و درباره مســائل مربوط به امنیت و ایمنی هســته ای به گفت و گو 
و تبادل نظر پرداخته اند. همان گونه که انتظار می رفت، توافق هســته ای 
ایران و گروه ۱+5 که تابستان سال گذشته حاصل شده و بحث درباره روند 
اجرایی شدن و جزئیات این توافق، یکی از محورهای اصلی مباحث اجالس 
واشنگتن را تشــکیل می داد و مقامات ارشد کشــورهای مختلف، به ویژه 
آمریکا، جدیدترین مواضع خود را در این زمینــه بیان کردند. باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا، از موفق بودن ســاز و کارهای تدبیر شــده در توافق 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای سخن گفت و شی جین 
پینگ، همتای چینی وی نیز برجام را الگویی قابل توجه در زمینه دیپلماسی 
هسته ای دانست. اما به جز موضوع ایران، یکی از مباحث امنیتی جدید که 
در اجالس اخیر مطرح شــده و به شــدت مورد توجه قرار داشت، موضوع 
»تروریسم هسته ای« و خطرات دستیابی احتمالی گروه های تروریستی به 

مواد و تسلیحات هسته ای بود.
از جمله مهمترین محورهای مورد توجه اجالس واشنگتن، مواضع اوباما 
در قبال مســائل مختلف مربوط به امنیت هسته ای بود. وی در بخشی از 
سخنرانی خود، به موضوع اجرای توافق هسته ای ایران پرداخت و با اشاره به 
مباحث مربوط به برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران، بازگشت ایران 
به روند اقتصاد جهانی را فرایندی زمان بر دانست. در عین حال، وی تأکید 
کرد که طی ماه های آتی، شــرکت های مختلف بین المللی به این اعتماد 
خواهند رسید که مبادالت با ایران ریسک و بار حقوقی در بر نخواهد داشت. 
اوباما در ادامه ضمن »تاریخی« خواندن توافق هســته ای اظهار داشت: 
»حتی اگر ایران تقلب کند، یک سال زمان خواهد برد تا بتواند سالح اتمی 
بسازد«.  رئیس جمهور آمریکا همچنین اشاره کرد که بنا بر گزارش های ارائه 
شده از ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران طبق گام های اجرایی 
تعیین شده عمل کرده است و در نتیجه، کلیه تحریم های مربوط به برنامه 

هسته ای ایران لغو شده است. 

رئیس جمهــور چین نیز در ســخنرانی خود در اجالس امنیت هســته ای 
واشنگتن به موضوع توافق هسته ای ایران اشاره کرد و این توافق را الگویی 
برای حل و فصل دیگر موضوعات مهم جهانی دانست. شی جین پینگ 
با بیان اینکه موضوع توافق هسته ای شش قدرت بزرگ دنیا با ایران نباید 
به فراموشی سپرده شــود و باید همواره به آن توجه داشت، افزود، همواره 
باید مد نظر داشــت که گفت و گو و مذاکره می تواند بسیاری از مشکالت را 
حل کرده و اختالفات را کاهش دهد. وی توافق هسته ای ایران را زیربنایی 
برای حل جامع بســیاری از مسائل دیگر دانســت و تأکید کرد، هرگز نباید 
اجازه داد نفوذ از بیرون، باعث بروز مشکل در اجرای توافق شود و الزم است 
همه طرف ها به تعهدات سیاسی خود عمل کرده و توافق را به نحو احسن 
اجرا کنند. شی همچنین در ســخنرانی خود به نقش چین در دستیابی به 

این توافق اشاره کرد.
اما همان گونه که اشــاره شد، بحث تروریسم هســته ای و خطر دستیابی 
تروریست ها به مواد و سالح های هسته ای نیز از جمله محورهای برجسته 
اجالس واشنگتن بود. در همین راستا، اوباما در بخشی دیگر از سخنرانی 
خود، نسبت به خطر تروریسم هســته ای و به ویژه احتمال دستیابی گروه 
تروریســتی داعش به سالح هسته ای هشــدار داد. رئیس جمهور آمریکا، 
خطر دستیابی گروه های تروریستی به مواد هسته ای را از بزرگترین تهدیدات 
پیش روی امنیت جهانی برشــمرده و گفت کشورها باید همه تالش خود را 
جهت اقدام برای حفظ امنیت مواد هسته ای در دسترس و آسیب پذیر به کار 
گیرند. وی اشاره کرد، حدود دو هزار تن مواد هسته ای در سرتاسر جهان در 
تأسیسات نظامی و غیرنظامی ذخیره شده است که برخی از این مواد، ایمنی 

مناسبی ندارند. اوباما همچنین مدعی شد، آمریکا با به اشتراک گذاشتن 
اسناد مربوط به تمهیدات امنیتی ارتش آمریکا در حفاظت از مواد هسته ای، 

دیگر کشورها را در تأمین و بهبود امنیت هسته ای کمک خواهد کرد.
در همین راستا، روزنامه »تلگراف« امروز نوشت که دیوید کامرون، نخست 
وزیر انگلیس نیز نسبت به احتمال استفاده گروه ترویستی داعش از پهپادها 
برای آلوده کردن شهرهای کشورهای غربی به مواد رادیواکتیو و استفاده 
از »بمب کثیف« هشدار داده است. کامرون در ادامه اظهارت خود هشدار 
داده که احتمال دستیابی داعش به مواد هسته ای، بسیار جدی است. این 
روزنامه اشاره کرد که به تازگی تصاویری منتشر شده که نشان می دهد داعش 
توانســته پهپادهایی در اختیار بگیرد و خطر مربوط به این جریان تا آن حد 
جدی شده که در یک اقدام نادر، رهبران کشورهای مختلف جهان تصمیم 
گرفته اند مانورهایی برای واکنش نشــان دادن به ایــن تهدید برگزار کنند. 
یکی از سناریوهایی که در این زمینه از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده 
و در اجالس امنیت هسته ای در واشنگتن نیز مورد بحث قرار گرفت، این 
احتمال را مطرح می کند که برخی عناصر »نفوذی« در مؤسساتی که با مواد 
رادیواکتیو سر و کار دارند، این مواد را خارج کرده و به تروریست ها بفروشند. 
افزون بر این، گزارش ها حاکی از آن اســت که داعش در جریان اشــغال 
موصل عراق در ســال ۲۰۱4، توانســته مقداری اورانیوم با درصد پایین از 
دانشگاه این شهر به دست بیاورد. البته میزان مذکور، نمی تواند به تنهایی 
برای انجام حمله ای جدی و رساندن آسیب مورد استفاده قرار گیرد و بیشتر 
جنبه تهدیدزای آن مورد توجه اســت. گفتنی اســت که در همین حال، در 
همین حال، در اروپا نیز برخی اقدامات که به تازگی برای نفوذ به تأسیسات 
هســته ای کشــورهای مختلف صورت گرفته، نگرانی هــا را در این زمینه 
افزایش داده است. همین نگرانی هاست که سبب شد نخست وزیر انگلیس 
در جریان اجالس واشــنگتن، بحث حمله رادیواکتیو از سوی داعش را در 
حکم یک احتمال جدی مطرح کند. به این ترتیب، آن گونه که مشــخص 
اســت، جنبه ای جدید و بســیار تهدیدآمیــز به موضوع امنیت هســته ای 

بین المللی افزوده شده که نگرانی جهانی درباره آن بسیار جدی است. 

ادعاهای وزیر خارجه بحرین علیه ایران
وزیر خارجه بحرین مدعی شــد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مقابله با ایران جدی هستند و تهران باید تغییری اساسی در سیاست خارجی خود ایجاد کند. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، روز جمعه اعالم کرد 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مقابله با ایران در ارتباط با سیاست خارجی آن، جدی هستند و تهران باید از حمایت از سازمان هایی خاص در خاورمیانه دست بردارد. شیخ خالد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سعودی »العربیه« گفت: 
»ما به ایران و به همه حامیان آن پیام می فرستیم که ما اینک برای مقابله با آن جدی هستیم و هیچ تردیدی در دفاع از دولت هایمان، ملت هایمان، منافعمان و برادرانمان در منطقه نداریم؛ زیرا این موضوع برای ما مسئله ای حیاتی است«. 
وی در جایگاه وزیر خارجه یک کشور کوچک عربی اعالم کرد: »بحرین و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای گشودن صفحه ای جدید با ایران آماده هستند. اولین و مهم ترین گام این است که ایران باید تغییری ریشه ای در سیاست 
خارجی خود در قبال دولت های منطقه صورت دهد و این تغییر شــامل متوقف کردن حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه ها است«. وزیر خارجه بحرین درباره اظهارات اخیر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در گفت وگویش با مجله 
»آتالنتیک« که در آن ایران و عربستان را به همکاری فراخوانده است، گفت: »هیچ تغییری در سیاست ها نمی بینم«. وی در عین حال منکر هرگونه اختالف نظر با آمریکا درباره این موضوع شد و گفت: »روابط با آمریکا تاریخی و مستحکم 
است«. اوباما، ماه گذشته در گفت وگو با مجله آتالنتیک متذکر شد، رقابت منطقه ای میان عربستان و ایران، به تغذیه کشمکش ها دریمن، عراق و سوریه منجر شده و عربستان باید مشارکت رقیب سرسخت خود را در اداره منطقه بپذیرد.

اعتراض کارگران کارخانه فوالد در فرانسه.

سقوط پل در کلکته هند.

شکوفه های درختان گیالس در طبیعت بهاری توکیو.

ساخت ربات متحرک به شکل »اسکارلت 
جوهانسون« بازیگر آمریکایی در چین.

  ادامه تنش دیپلماتیک 
میان آلمان و ترکیه

تنش دیپلماتیک میان ترکیه و آلمان در پی پخش برنامه ای طنز 
از یکی از شبکه های تلویزیونی آلمانی ابعاد گسترده ای به خود 
گرفته است. در پی پخش این برنامه از شبکه تلویزیونی آلمانی 
»ان.دی.آر« درباره رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، 
این کشور مارتین اردمان سفیر آلمان در ترکیه را احضار کرد.در 
برنامه »اکسترا ۳« شــبکه تلویزیونی »ای.آر.دی« که هفدهم 
مارس پخش شد، آوازی که حدود ۲ دقیقه  طول کشید، خوانده 
شد که در آن  گفته می شد: »اردووی، اردو، اردوغان« این برنامه 

در تلویزیون »ان.دی.آر« هم پخش شد.

درگیری جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان در قره باغ

جمهوری آذربایجان و ارمنستان گزارش دادند که در منطقه مورد 
مناقشه قره باغ خشونت و درگیری صورت گرفته و دو کشور یکدیگر 
را به استفاده از ســالح گرم و آغاز درگیری متهم می کنند. وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه ای گزارش داد: »در ۲4 ساعت 
گذشته نیروهای مسلح ارمنستان ۱۲7 بار آتش بس در منطقه مورد 
مناقشــه در قره باغ را نقض کردند. همچنین ارتش ارمنستان از 
خمپاره و سالح خودکار استفاده کرده است«. وزارت دفاع جمهوری 
ارمنســتان نیز در بیانیه ای به تیراندازی از سوی ارتش جمهوری 

آذربایجان در منطقه مورد مناقشه قره باغ اشاره کرد.

  هشدار آمریکا 
به سرکرده داعش

پنتاگون هشــدار داده که رهبــر داعش نیــز در نهایت »طعم 
عدالت« را می چشــد چون ارتــش آمریکا به هــدف قرار دادن 
روســای ارشــد این گروه تروریســتی ادامه می دهد. سرهنگ 
اســتیو وارن، ســخنگوی پنتاگون گفت: »ما به دنبال ابوبکر 
البغــدادی، رهبر داعش هســتیم و او را نهایتًا پیــدا می کنیم. 
همانطــور که اســتاد او ابومصعب الزرقــاوی را یافتیم و از پای 
درآوردیم؛ همانطور که اســامه بن الدن، رهبر سابق القاعده را 
پیدا کردیم و کشتیم. البغدادی را هم می یابیم و طعم عدالت را 

به او می چشانیم«.

 تالش پنتاگون برای مهار روسیه 
در اروپا

لکســاندر نئو، سیاســتمدار آلمانی، گفت هــدف طرح جدید 
وزارت دفــاع آمریــکا برای افزایــش نیروهای این کشــور به 
بهانه سیاســت تهاجمی روسیه، مهار این کشور و وادار کردن 
مســکو به پیروی از دســتورات واشنگتن اســت. وی درباره 
طرح پنتاگون برای افزایش حضور نظامی خود در اروپا برای 
ســال ۲۰۱7 گفت: »انتظار می رود آمریــکا تیپ های زرهی 
بیشتری را به کشــورهای شــرق اروپا و منطقه بالتیک اعزام 
کرده و پیشرفته ترین ســخت افزارهای نظامی خود را در این 

منطقه مستقر کند«. 

بین الملل


