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آمران حمله به مطهری نظامی بوده اند
وکیل علی مطهری گفت: چون آمران حمله در شیراز دارای سمت های نظامی بودند، بخش دوم این پرونده در دادسرای 
نظامی استان فارس تشکیل شده است. مصطفی ترک همدانی درخصوص آخرین وضعیت پرونده حمله به مطهری در شیراز 
عنوان کرد: بخش دوم این پرونده همچنان در دادسرای نظامی شیراز در حال رسیدگی است و منتظر هستیم تحقیقات 

مقدماتی توسط ضابط دادگستری صورت بگیرد و پرونده بعد از تکمیل به شعبه بازپرسی ارجاع داده شود. 
این وکیل دادگستری درخصوص بخش اول پرونده افزود: در بخش اول پرونده که برای متهمان حکم صادر شد، علیرغم 
آرای خفیف دادگاه ما به آنها بسنده کردیم و نسبت به رای صادره اعتراض نکردیم با همه اینها وکالی متهمان این پرونده 

نسبت به همین رای خفیف هم اعتراض کرده اند. وکیل مطهری با بیان اینکه در پرونده ای که به دادسرای نظامی استان فارس ارجاع شده است به اتهامات 
آمران حمله به موکلم رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در بازجویی هایی اولیه با اسناد و اظهارات متهمان اسامی آمران این حمله نیز مشخص شد. او 
یادآور شد: من امروز برای پیگیری این پرونده به شیراز سفر خواهم کرد. با توجه به مشخص شدن اسامی آمران حمله به علی مطهری تحقیقات در این بخش 
در مرحله مقدماتی دارد و نمی توانم در مورد جزئیات آن اطالعات بیشتری بدهم اما تنها این موضوع کفایت می کند که چون آمران حمله به علی مطهری در 
شیراز دارای سمت های نظامی بودند، بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی فارس تشکیل شده است. گفتنی است اواخر سال 93 علی مطهری برای 
ایراد سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در بدو خروج از فرودگاه و در حالی که سوار بر تاکسی بود مورد حمله قرار گرفت و مصدوم شد. 

با شکایت مطهری پرونده ای در این خصوص به جریان افتاد و با توجه به تاکید مطهری به دو بخش ضاربان و آمران تقسیم شد.

بستن پی ام دی موضوع کوچکی نبود
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز بعدازظهر مجلس و در پاسخ به تذکر حجت االسالم 
حمید رسایی نماینده مردم تهران گفت: فلسفه تحلیل مواد غنی شده طبق برجام این نبود که شما گفتید بلکه صحبت بر 
ســر این بود که طرف مقابل ممکن است کلک بزند و بنابراین این شد که در مقاطع متعدد این مواد تحویل آن ها شود. وی 
افزود: طرف غربی بیش از اتمام تحلیل مواد غنی شده کیک زرد الزم را به ایران تحویل داد و لذا آن مورد قانونی به نحو اکمل 
انجام شده اســت. رئیس مجلس ضمن اعالم موافقت با بخشی از تذکر رسایی درباره ضرورت ارائه گزارش توسط وزارت 
خارجه درباره اجرای تعهدات متقابل ایران و 1+5 به مجلس گفت: همه موارد را در برجام سیاه نشان ندهید.چرا که یکی از 

موفقیت های آن بستن پرونده پی ام دی بود. که موضوع کوچکی نبود. وی با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران پس از برجام به میزان یک میلیون و 700 
هزار بشــکه در روز خاطرنشان کرد: پیش از برجام روزنامه یک میلیون بشکه صادر می کردیم و برنامه طرف مقابل این بود که این میزان را به صفر برسانند 
اما نه تنها به صفر نرسید بلکه 700 هزار بشکه نیز افزایش یافت. وی لغو شدن قطعنامه های گذشته شورای امنیت را دستاورد دیگر برجام خواند و درباره 
تذکر رســایی درباره رویه غربی ها در اجرای تعهدات تصریح کرد: با این بخش موافقم و باید حواس ها در این باره جمع شود که مقابله به مثل صورت گیرد.  
حمید رسایی در تذکر شفاهی خود با یادآوری 15 مورد تحریم جدید به بهانه هسته ای و موشکی علیه ایران اظهار داشت: دولت مکلف است به بند 3 مصوبه 
مجلس عمل کرده و اقدامات خود را متوقف کند. البته ما چیزی برای متوقف کردن نداریم چون همه اورانیوم خود را داده ایم. رسایی همچنین گفته بود: 

همه اعضای هیأت نظارت بر اجرای برجام به جز آقای روحانی و حتی آقای ظریف گفتند که طرف مقابل تعهدات خود را لغو کردند.

 در حوزه دفاعی 
برجامی در کار نیست

وزیر خارجه کشــورمان تاکید کرد: در حوزه دفاعی 
برجامی در کار نیست. محمدجواد ظریف در نشست 
خبری با همتای خود از اســتونی در پاسخ به سوالی 
درارتبــاط با اظهارات اخیر جان کــری، وزیر خارجه 
آمریکا در ارتباط با فعالیت های موشــکی و دفاعی 
ایران و اینکــه وی گفته بود قدم بعدی در راســتای 
برجام محدود کردن فعالیت های دفاعی و موشکی 
ایران اســت، اظهار کرد: این قســمت از اظهارات 
ایشان در حدی بی اساس بود که وزارت خارجه آمریکا 
نیز آن را تکذیب کرد و ادعا کردند که چنین اظهاراتی 

بیان نشده است.
وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه آقای جان کری 
و وزارت خارجه آمریکا می دانند که بحث موشکی و 
توانمندی دفاعی ایران مورد مذاکره نیســت گفت: 
دولت آمریکا اگر واقعًا به دنبال این مباحث است باید 
فروش سالح خود را که در کشتار مردم بی دفاع یمن 
از آن استفاده می شود یا توســط رژیم صهیونیستی 
علیــه غیرنظامیان بــه کار می رود، متوقــف کند و 

فروش سالح خود را کاهش دهد.
ظریف با تاکید بر اینکه آمریکایی ها می دانند بحث 
دفاعی ایــران مورد مذاکره و مورد معامله نیســت و 
در حوزه دفاعی برجامی در کار نیســت، ادامه داد: 
موضوع فعالیت های موشــکی ایــران یک موضوع 
جداگانه از برجام اســت و خود وزارت خارجه آمریکا 

نیز این موضوع را رسمًا اعالم کرده است.
وزیــر خارجه کشــورمان در مورد بخــش دیگری از 
اظهارات جان کری که ایــران را متهم به حمایت از 
تروریســم کرده بود، گفت: این ســخنان نیز آن قدر 
بی اســاس اســت که دنیا مورد توجه قرار نمی گیرد. 
وی با بیان اینکه تروریســم و افراطی گری به عنوان 
خطر اصلی کشورهای منطقه و بعضًا جهان را تهدید 
می کند، خاطرنشان کرد: این موضوع زائیده حضور 
و اشــغالگری عراق توسط ایاالت متحده است. این 
خطری اســت که ما قبــل از حمله آمریــکا به عراق 
پیش بینی کــرده بودیم و آن را اعــالم کرده بودیم و 
گفته بودیم که اشــغال عراق باعــث افراطی گری و 

تروریسم در منطقه می شود.
ایــن دیپلمات عالی رتبه کشــورمان در ادامه با بیان 
اینکه امروز مردم عراق، ســوریه و منطقه آثار شــوم 
سیاســت تهاجمــی و خطرناک ایــاالت متحده در 
دوران ریاســت جمهوری جورج بوش را مشــاهده 
می کنند، گفت: امــروز خطر داعش و افراطی گری 
توســط برخی که فقط به منافع کوتاه مدت خود نگاه 
می کنند و حتی نگران منافع درازمدت خود نیستند، 

دامن زده می شود.
وزیر خارجه تصریح کرد: آقای کری باید از متحدان 
خود سوال کند که نفت داعش را چه کسانی می خرند؟ 
اسلحه داعش از کجا آمده و آثار عتیقه سوریه و عراق 
که توســط داعش ربوده شده اســت به کجا فروخته 
می شود؟ ظریف تاکید کرد که مقامات آمریکایی به 
جای مطرح کردن این ادعاها و ســخنان نخ نما باید 
جدی تر به مســائل منطقه نگاه کننــد و بیش از این 
خود را درگیر اینگونه سیاست ها و ادعاها نکنند. وزیر 
خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به سوال دیگری 
در ارتباط با بحران قره بــاغ و تالش های ایران برای 
حل این بحران گفت: سیاســت جمهوری اسالمی 
ایران حل و فصل این مســائل اختالف آمیز براساس 
حقوق بین الملل است. سیاســت ما این است که در 
منطقه درگیری جدیدی آغاز نشود و اگر درگیری ای 
آغاز شــده هرچه زودتر حل و فصل شــود و به پایان 
برســد. در مورد قره باغ نیز سیاست ما اینگونه است و 

آن را اعالم کرده ایم.

بازگشتبهعصراحمدینژاد
آیا اصولگرایان بار دیگر به رئیس دولت نهم و دهم رو می آورند؟

مرد کاشپن بهاری که دو سال تمام را در ســکوت مطلق خبری می گذراند، در 
اولین روزهای بهار امسال برگشته اســت تا در تیتر رسانه ها باشد. حاال و بعد از 
شکســت اصولگرایان در انتخابات مجلس بار روزی نیست که حرفی یا خبری 
یا عکسی از احمدی نژاد را نبینیم. او ســفرهای استانی اش را آغاز کرده است 
و در همایش ها و بزگداشــت ها شرکت و ســخنرانی می کند. او به سوال های 
خبرنگاران مبنی بر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 96 مثل همیشه جواب 
های مبهم می دهد تا جذابیت همیشگی اش برای رسانه ها دو چندان شود و 
گمانه زنی ها درخصوص آینده سیاسی او بیشتر. تیم رسانه ای او هم این روزها 
بیش از همیشــه مشغول اند. از تهیه پوســتر برای »آمدن« او تا خبر یارانه 250 

هزرا تومانی تا تایید و تکذیب های اظهارات منتسب به او. 
در این میان تحلیلگران در حال تحلیل اند کــه آیا قصد احمدی نژاد انتخابات 
ریاســت جمهوری 96 اســت یا نه. از اصالح طلبان و منتقــدان احمدی نژاد، 
گروهی می گویند او تایید صالحیت نخواهد شــد، برخی دیگر می گویند اصال 
رای نخواهد آورد و عــده ای دیگر از بالهایی می گویند که دوره احمدی نژاد بر 
این مملکت وارد کرد. اصولگرایان اما در این روزها ســاکت اند. آن ها که زمانی 
تیغ تیز انتقادات خود را در ماجرای خانه نشینی احمدی نژاد و نیز نزدیکی مشایی 
بــه احمدی نژاد متوجه او کرده بودند، حاال که در مجلس قافیه را باخته اند و در 
ریاست جمهوری نیز کاندیدایی ندارد، بی شک راهی به جز بازگشت به احمدی 
نژاد ندارند. هرچند حاال نوبت احمدی نژاد است که ناز کند و این گونه است که 

اعالم کرده است اگر بیاید مستقل می آید.  

انگیزه احمدی نژاد چیست؟ 
در حالی که عده ای می گویند احمدی نژاد سودای بازگشت به قدرت و شرکت 
در انتخابات ریاســت جمهــوری 96 را دارد، برخی انگیزه احمــدی نژاد را چیز 
دیگری می دانند. امیر محبیان تحلیلگر اصولگرا انگیزه احمدی نژاد و تیمش 
از تبلیغات این روزهایشــان را با دو رویکرد مجزا می خواند، یکی تطهیر و شبهه 
زدایی از احمدی نژاد و دولت او و دیگری برجســته ســازی اشکاالت و نواقص 
دولت حسن روحانی. محبیان درخصوص انتخابات 96 می گوید: فکر می کنم 
محمود احمــدی نژاد؛ اصولگرایان را واجد ظرفیت هــا ایجابی باال نمی داند و 
به عبارتی اصولگرایان را فاقــد قدرت تهییج و جذب افکار عمومی می داند و بر 
توانمندی خود در این زمینه بیشــتر اعتماد دارد. حدس می زنم احمدی نژاد از 
قدرت خود برای مدیریت فضا و به میدان کشاندن اصولگرایان در میدان مورد 
نظر خود؛ برداشتی مبالغه آمیز دارد. البته وضعیت انفعالی اصولگرایان و اعتماد 

به نفس پایین آمده ممکن است دست احمدی نژاد را در این بازی بازتر کند.
بهروز نعمتی نماینده مجلس نهم دیگر شــخصیت اصولگرایی است که به این 
سوال پاسخ داده است. او در پاســخ به این سوال که چرا به تازگی تیم رسانه ای 
رئیس دولت های نهم و دهم در فضای مجازی فعال شده اند، گفت: من فکر 
می کنم تیم رســانه ای او بیشتر به دنبال این است که تفکر احمدی نژاد را احیا 
کنند و از او چهــره ای مثبت ارائه کنند. به گفته نعمتی تیم رســانه ای احمدی 
نژاد مــی خواهد رئیس دولت های نهــم و دهم را از چنین مســائلی دور کند تا 
بخواهند او را برای ریاســت جمهوری مطرح کنند. او می گوید: احمدی نژاد و 
هوادارانش از هر فرصت و موقعیت برای اظهارنظر و خبرســازی اســتفاده می 

کنند تا گذشته را پاک کنند.
روزنامه شرق نیز در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. این روزنامه با بیان 
اینکــه بر اینکه احمدی نژاد می داند دیگر نمی تواند به قدرت بازگردد تاکید می 
کند انگیزه او زنده نگه داشــتن گفتمانش و به قدرت رساندن فردی نزدیک به 
خودش اســت. این یادداشت می نویسد: او به   دنبال اســتحاله گفتمان خود و 
بازکردن راهی برای به قدرت رسیدن کسی اســت که برگزیده او است. وگرنه او 
بهتر از هرکسی می داند که خودش دیگر به قدرت باز نمی گردد. این یادداشت 
تاکید می کنــد: او برای موفقیت در این راه بایــد مخالفانش را وادار به واکنش 
کند و نشان دهد، رقیب و خطر جدی برای اعتدال گرایی است. او بدش نمی آید 

که تحلیلگران سیاسی و سیاست مداران »احمدی نژادهراسی« راه بیندازند.

آیا اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت خواهند کرد؟
صادق زیباکالم تحلیلگر اصالح طلب می گوید اصولگرایان چاره ای جز حمایت 
از احمدی نژاد ندارند. او با بیان اینکه در حال حاضر اصولگرایان با بحران عدم 
محبوبیت مواجه هســتند می گوید: ســوال مهمی که مطرح اســت این است 
که فــرض بگیریم روحانی خیلی در زمینه اقتصادی موفق نشــود، آنگاه نامزد 
اصولگرایان چه کسی می خواهد باشد؟ هیچ یک از شخصیت هایی که بتوانند 
نامزد اصولگرایان شوند از محبوبیت برخوردار نیستند و شاید بتوان گفت جدی 

ترین آنها قالیباف است. 
وی در ادامه می گوید: لذا اصولگرایان برای کســب قدرت هیچ چاره ای ندارند 
که به سمت احمدی نژاد بروند و ایشــان را نامزد اصلی خود بکنند؛ در غیر این 
صورت حتی اگر روحانی خیلی هم در زمینه اقتصادی موفق نباشد هیچ یک از 
چهره های مطرح اصولگرا پتانســیل رای آوری و رقابت با وی را ندارند. لذا می 
توان گفت با تداوم وضعیت کنونی اقتصاد، تنهــا فردی که می تواند روحانی را 

مورد چالش قرار دهد احمدی نژاد است و از این منظر تصمیم برای اصولگرایان 
دشوار و سرنوشت ساز خواهد بود.

زیباکالم در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان به دنبال احمدی نژاد خواهند 
رفت؟، می گوید: قدرت برای اصولگرایان مانند عســل، شــیرین است و بین 
شــیرینی قدرت و عدم انتخاب احمدی نژاد، آنها شیرینی قدرت را انتخاب می 
کننــد و غرور خود را زیر پا خواهند گذاشــت و ســراغ وی خواهند رفت؛ چون با 
انتخابات هفتم اسفند متوجه شده اند که نمی توانند در انتخابات 96 پیروز شوند. 
احمدی نژاد در میان اقشار و الیه های متوسط به پایین جامعه و افراد روستایی و 
سنتی از محبوبیت کاریزماتیک برخوردار است. خیلی از اصولگرایان هم حاضر 
نشــدند احمدی نژاد را محکوم کنند و به طور مثال جبهه پایداری خیلی راحت 

پشت سر احمدی نژاد قرار خواهد گرفت.
وی ادامه می دهد: لــذا اگرچه من معتقدم احمدی نــژاد همین االن حداقل 
10 میلیــون رای دارد اما این 10 میلیون نفر فقط به احمدی نژاد رای می دهند 
و حاضر نیســتند به فردی حتی شبیه او رای بدهند. بنابراین وقتی اصولگرایان 
علی رغم همه آن خاطرات تلخی که با احمــدی نژاد دارند به دنبال وی بروند، 
صدا و ســیما، ائمه جمعه و جماعات و ... پشت ســر وی قرار می گیرند و از آنجا 
که باالخره اصولگرایــان یک بدنه اجتماعی دارند بر تعــداد آن 10 میلیون نفر 

اضافه خواهد شد.
کوهکن عضو جبهه پیروان امــا نظر دیگری دارد. او دربــاره امکان همکاری 
جریان اصولگرایی با احمــدی نژاد در انتخابات آتی مــی گوید: آقای احمدی 
نژاد و برخی از مشاوران اعظم وی سال های سال است که از اصولگرایی تبری 
جســتند در نتیجه دیگر در اصولگرایان تمایلی به سمت و سوی او وجود ندارد. 
وی تاکید می کند: با اطالعاتی که از اشــخاص حقیقی تاثیرگذار دارم احتمال 

اینکه جریان اصولگرا به سمت احمدی نژاد سوق یابد یک درصد هم نیست.
ناصر ایمانی دیگر اصولگرایی اســت که در این خصوص سخن گفته است. او 
نسخه بازگشت به احمدی نژاد را یک اشتباه می خواند و به اصولگرایان توصیه 
می کند: این راهکار بســیار نادرستی اســت. البته تا جایی که من خبر دارم این 
دســت اخبار و اطالعات کامال غلط اســت و در بین اصولگرایــان اصال و ابدا 
بازگشت به سمت احمدی نژاد مطرح نیســت. ایمانی تاکید می کند: احمدی 
نژاد به خاطر عملکردی که در دوران خودش داشت، خصوصا بحث 11 روز خانه 
نشینی و مشایی همواره از طرف اصولگرایان مورد نقد قرار گرفته است. در نتیجه 
بسیاری از اصولگرایان به دلیل این که احتمال می دهند احمدی نژاد دوباره این 

دست اقدامات را مجدد انجام دهند تمایلی ندارند که وی بازگردد. 

واکنش روزپیگیری روز

توان عملیاتی و انگیزه های معنوی نیروهای مسلح باید تقویت شود 
رهبر انقالب در دیدار عیدانه فرماندهان ارشــد نیروهای مســلح، با اشــاره به وجود دو گروه از نیروهای مسلح با دو هویت خاص در بیشتر کشــورهای جهان، گفتند: در برخی کشورها ارتش، نیروی 
نظامِی تشــریفاتی، زینتی، ویترینی و بدون توان عملیاتی و فقط برای حفظ حکومت و امنیت حاکمان است. آیت الله خامنه ای به گروه دوم از ارتش های جهان اشاره کردند و افزودند: این ارتشها در 
ظاهر توان عملیاتی و نظامی باالیی دارند اما در میدان عملیات فقط نظامی گری ِصرف، و بی منطقی و بی رحمی در دســتور کار آنها اســت. ایشان عملکرد ارتش امریکا در عراق و افغانستان را نمونه 
بارز ارتشــهایی با هویت نظامی گری ِصرف برشمردند و خاطرنشان کردند: چنین نیروهای مسلحی اگر در میدان عملیات کم بیاورند، ابایی در استفاده از نیروهای جنایتکار حرفه ای همچون »بلک 
واتر« ندارند. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: تنها نیروی مسلح جهان که هم »مکتبی« است و انگیزه های معنوی دارد و هم »کارایی« دارد و در کشوری برخوردار از »استقالل سیاسی« عمل می 
کند، نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران هســتند. آیت الله خامنه ای افزودند: نظامی گری در جمهوری اسالمی ایران نه یک جایگاه تشــریفاتی و زینتی است، و نه یک عملیات بی مهار، بی 

منطق، بی مالحظه و بی جهت. 

سیاسی


