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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 24 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 
3دهک بــاالی درآمدی اقدام کنــد و منابع آن باید 
صرف اشتغالزایی در کشور شود. به گفته او 3 دهک 
باالی درآمدی حدود 24 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 24 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 35 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 35 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 35 

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

از دریافت یارانه منع شدند.
 گروه ششــم: کلیه کسانی که در 3 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 96 بوده و 

در صدد آن است که این بار با شعار یارانه 250 هزار تومانی رقیب جدی حسن روحانی باشد

 روز نو نوشت: قانون گرایي در احراز یا سلب صالحيت
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 نيوز نوشت: ذوق زدگی حاميان 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.

 تسنيم نوشت: مواضع اشتباه و انحرافی هاشمی رفسنجانی، غفلت است یا خيانت؟
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 امنيتی 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 امنيت 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.


