
ترافیک»میانجیگران«!
هنوز مدت زیادی از اعالم خبر میانجی گری کویت میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به 
ویژه عربستان سعودی نگذشته که وزیر خارجه عراق نیز از انجام تالشی مشابه برای بهبود روابط تهران و 
ریاض سخن گفت. وزیر امور خارجه عراق درباره میانجی گری این کشور در روابط ایران و عربستان گفت: 
»این اقدامات از سال گذشته ادامه دارد و من پیام هایی میان دو کشور ردوبدل کرده ام«. ابراهیم جعفری در 

صفحه۴گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما دربارۀ روابط عراق و عربستان گفت ...
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بهزودی130تناورانیوم
واردکشورمیشود

ما درباره برجام مذاکره مجدد نمی کنیم و اگر کسی تصمیم دارد آن را پاره کند انتخاب با اوست

عراقچی:صداوسیمادبهکرد
سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در نشست خبری خود به مناسبت اولین سالگرد 

اجرایی شدن برجام گفت: چهارمین گزارش ما درباره اجرای برجام امروز به کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس ارایه می شود. وی به سفر هیات های مختلف خارجی به ایران و موقعیت 

سیاسی کشورمان در جهان اشاره کرد و گفت: شورای امنیت در آخرین قطعنامه خود 
نقش ایران را در سوریه به عنوان بازیگر مورد توجه قرار داد. االن شورای امنیت برنامه 

هسته ای ایران را به عنوان برنامه ای مشروع به جهان معرفی می کند. عضو تیم 
صفحه3صفحه3صفحه3مذاکره کننده هسته ای خاطرنشان کرد: برنامه هسته ای  ... صفحه۲

رییس ســازمان انرژی اتمی گفت: با موافقت 
اعضای کمیســیون مشــترک برجام معادل 
130 تن اورانیوم به زودی وارد کشور می شود. 
علی اکبر صالحی در مراســم سالگرد شهید 
مصطفی احمدی روشــن و رضا قشقایی که 
روز شنبه در سایت غنی سازی نطنز برگزار شد 

صفحه3گفت: پیش تر هم حدود  ...

حجت االسالم غالمرضا مصباحی 
مقدم در مراسم بزرگداشت مرحوم 

آیت اهلل هاشمی ...

حســین میرمحمد صادقی، درباره 
شخصیت مرحوم آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی، گفت ...

علی اکبر جوانفکر درباره فایل صوتی 
منتشر شده از سوی فردی به نام م-م 

اظهار داشت ...

آن ها که به 
هاشمی اهانت 

کردند توبه کنند

ناطق  می تواند 
یکی از گزینه ها 

باشد

فایل صوتی 
منتشر شده، 

بی اساس است

پاسداشتآیتاهلل
صفحه۲

مراسم هفتم ارتحال آیت اهلل هاشمی با حضور گسترده مردم و مسئوالن برگزار شد
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وزیر اقتصاد اذعان کرد: 

 بدهی دولت 
به 700 هزار میلیارد تومان 

افزایش یافت
علی طیب نیــا، وزیر امور اقتصــادی و دارایی در 
نشســت هیــات نماینــدگان اتاق بازرگانــی ایران 
اظهــار داشــت: زمــان روی کار آمــدن دولــت 
بدهی هــای دولت 150 هزار میلیــارد تومان بود 
و هنــگام مطرح کردن آن پشــیمان شــدم و بعد 
از آن نیز ســوال در ذهن ایجاد شــد کــه آیا گفتن 
بدهی های دولت در جامعه مناســب است یا خیر 

زیرا اینها آثار و نتایجی دارد. 
وزیــر اقتصادگفــت: اصال برای دولــت وضعیت 
بدهی هــا اهمیتــی نداشــت و دفتری بــرای این 
موضــوع ایجاد نشــده بــود، بعدا دفتــر مدیریت 
بدهی هــا درســت کردیــم. وزیر امــور اقتصادی 
هــزار   700 تــا   600 االن  گفــت:  دارایــی  و 
 میلیــارد تومــان بدهــی دولــت و شــرکت های 

دولتی است. 
وی ادامــه داد: ســاالنه 20 تا 30 هــزار میلیارد 
تومان طــرح عمرانی اجرا می شــود اما نمی دانم 
چرا 42 هزار میلیارد تومــان یارانه نقدی پرداخت 
می شود. درآمد حامل های انرژی 31 هزار میلیارد 
تومان اســت و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال 
می شــود اگر صــرف طرح های عمرانی می شــد 
اوضــاع بهتر بــود و می توانســتیم 10 تا 15 هزار 
میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی 
را برای افزایش توان تسهیالت بانک ها و صادرات 
قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود. طیب نیا افزود: 
15 تــا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از 

طریق اوراق تامین شده است. 
طیب نیــا با بیــان اینکــه امــروز در عرصه جنگ 
اقتصادی قرار داریــم،  گفت: کاهش قیمت نفت 
و طــول مدت ایــن کاهش و همچنیــن تحریم ها 

شــرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد.  
وی بــا بیان اینکه ســاختارهای غلــط اقتصادی 
را از گذشــته بــه ارث برده ایــم،  گفــت: موضوع 
ســهام عدالت به گونه ای انجام شــد که بخشــی 
از بنگاه هــای اقتصــادی را بــا چالــش مدیریت 

مواجه کرد.  
وزیر امور اقتصادی و دارایــی بیان کرد: تنگنای 
مطالبــات  و  بانکــی  نظــام  مالــی، مشــکالت 
بانکــی از دولــت از جملــه مشــکالت جــدی و 
تنگناهــای مالــی به شــمار مــی رود. وی افزود:  
ایــن روزها در هــر محفلی فعــاالن اقتصادی به 
حق مشــکالت کمبــود مالی را مطــرح می کنند 
بانک هــا نســبت  از آن  طــرف هــم عمــوم  و 
 پرداخت تسهیالتشــان به سپرده هایشــان باالتر 

است. 
وی بیان داشــت: هدف از ایــن کار اول کمک به 
تأمین مالی بخش خصوصی و انتشار اوراق در بازار 
سرمایه برای فعاالن اقتصادی بود و دومین هدف 
ســاماندهی بدهی  دولت بــود.  وی تصریح کرد:  
درســت اســت که بدهی دولت نســبت به گذشته 
بیشتر شده، اما نســبت به GDP هنوز عدد قابل 
مالحظه ای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته 

دنیا نیست. 
طیب نیا با بیان اینکه نگرانی ما در مورد بدهی های 
دولت به نابســامان بــودن آن برمی گردد،  گفت: 
هنــوز تحریم هــا در عمل بعد از برجــام در بعضی 
از حوزه ها ادامــه دارد، علیرغــم اینکه در بعضی 
از بخش هــا از برجام بهره بــرداری کامل صورت 

گرفته است. 

پاسداشت آیت الله
مراسم هفتم ارتحال آیت اهلل هاشمی با حضور گسترده مردم و مسئوالن برگزار شد

ســخنران مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با استناد 
به حضور باشــکوه مردم در مراسم هایی که در گرامیداشت رییس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برگزار شد ، آن را نشانگر عزیز بودن آن مرحوم در نزد 
مردم دانست . حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری که در حرم امام خمینی 
)ره( به مناســبت هفتمین روز درگشــت آیت الله هاشــمی رفسنجانی سخن 
می گفت، با تســلیت به عفت مرعشی )همسر آیت الله هاشمی (اظهارکرد: به 
شما ملت وفادار هوشیار و بیدار ایران نیز تسلیت عرض می کنم از خداوند بزرگ 
برای آن شخصیت کم نظیر اگر نگویم بی نظیر علو درجات را خواستارم، وقتی 
قرار شد در این مجلس با شکوه سخنران باشم فکر می کردم چه آیه ای از آیات 
قران را که مناســب این مجلس و این شخصیت است را انتخاب کنم . به قرآن 
مراجعه کردم. دیدم چندین آیه آمد که اگر انســان کمترین دقت را داشته باشد 

می تواند بگوید مرحوم هاشمی مصداق این آیات است.
ناطق نوری با طرح این ســوال که  آیا آیت الله هاشــمی رفســنجانی  با تاریخ 
درخشــان زندگی اش مصداق السابقون و انصار نیست؟ ،گفت: هاشمی زنده 
است همانطور که امام فرمود هاشمی زنده است تا نهضت زنده است. ایشان با 

زندگی،  روش رفتار ،منش حتی با فوتش آموزه هایی برای ما گذاشت .
رییس دفتر بازرســی مقام معظم رهبری ادامه داد: من از سال 42 تا کنون که 
53 سال می شود با آیت الله هاشمی بودم و در طول دوران مبارزه در قم، زندان 
و پیروزی انقالب هم با ایشان بودم، پس آن صفاتی که درباره ایشان می گویم، 
مشــاهدات یقینی من است. وی تاکید کرد:آیت الله هاشمی از ریا، دوچهره و 
چند چهره بودن و دوگانه ســخن گفتن تنفر داشت، اما در جامعه االن ما هزار 

چهره هم وجود دارد هر طرف باد بیاد می چرخند و اینها بد آدمهایی هستند.
ناطق نوری همچنین یادآورشد:درس دیگر آیت الله هاشمی رفسنجانی  درس 
مقاومت و صبوری است، من گاهی می ماندم که علی رغم تهمت ها نامالیمات 
و در حالی که کوهی از مشــکالت وجود داشت صبح میامد و در جلسه مجمع 
تشــخیص آرام و با لبخند حضور پیدا می کرد و این را دوســتانی که در مجمع 

بودند نیز تصدیق می کنند.
وی در ادامه به ماجرای رد صالحت آیت الله هاشــمی رفســنجانی در جریان 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 92 اشــاره کرد و گفت: زمانی که صالحیت 
ایشــان را برای انتخابات ریاســت جمهوری به هر دلیلی رد کردند که البته به 
مخیله مــا هم خطور نمی کرد که این اتفاق بیفتد، در حال آماده شــدن برای 
رفتن به ســفر بودم که با شــنیدن این خبر، سفرم را لغو کردم و بازگشتم ، دیدم 
این بی معرفتی است که به سفر بروم. به دیدار ایشان به خانه اش رفتم و دیدم 
کــه او با خنده به اســتقبال من آمد. به من گفت وقتــی برای ثبت نام به وزارت 
کشور رفتم و استقبال و اشک شوق مردم را دیدم احساس کردم بار سنگینی بر 
دوش من است، اما وقتی خبر رد صالحیتم اعالم شد، آرام ترین شب زندگی ام 
بود؛ چرا که باری از دوش من برداشته شد و وظیفه ام را هم انجام دادم. من از 
آیت الله هاشــمی پرسیدم حاال می خواهی چه کنی و ایشان پاسخ داد مردم را 
به پای صندوق رای دعوت می کنم زیرا انقالب و نظام است که اهمیت دارد.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مراســم تشییع پیکر 
مرحوم هاشــمی درس های زیادی داشــت یادآور شد: من وقتی برای مراسم 

تشــییع رفتم نزدیک سردار بزرگمان  حاج قاسم سلیمانی نشسته بودم و گوش 
می دادم که در پاســخ خبرنگاری چه می گوید . من به ســردار سلیمانی ارادت 
داشتم ، دارم و خواهم داشت و این پاسخ او عالقه من را دو چندان کرد. سردار 
سلیمانی خیلی متین و پخته درباره هاشمی گفت که هاشمی تا پایان همان بود 
کــه از اول بود. او تا آخر بر اصول پایبند بود حتی اگر بعضی اوقات تاکتیک ها 
را تغییر می د اد. تاکتیک هاشمی تغییر می کرد اما استراتژی اش همان بود.

وی ادامه داد: مرحوم هاشمی وفادار به انقالب و رهبری بود. در شرایط سختی 
که در کشــمکش های ســال های اخیر پیش می آمد بعضی می آمدند و می 
گفتند این همه تهمت به شــما زده شده بچه های شما این گونه شده به صبیه 
شــما در شهر ری توهین شده خب یک کاری بکنید. او که رحمت خدا بر او باد 
می گفت که ســر دو چیز با شــما معامله نمی کنم و خط قرمزهای من اســت. 
یکی انقالب و دومی شــخص مقام معظم رهبری . اگر کسی توقع دارد در این 

جاها کوتاه بیایم نیستم و هر کسی می خواهد برود، برود.
 ناطق نوری با اشــاره به درســی که می توان از تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی 
گرفت گفت: این انقالب ، ایران ، اســالم و نظام قطعا دشــمن داشته، دارد و 
خواهد داشــت. در هشت ســال دفاع مقدس که این مرد بزرگ فرمانده جنگ 
بود همه این دشــمنان ، غربی ها و بعضی کشــورهای عربی به صدام کمک 
کردند. پس حواسمان باشد که دشمن دشمن است. من در مصاحبه ای گفتم 
که نفوذ را قبول ندارم ولی بد تعبیر شــد. منظور من این بود که نه اینکه نفوذی 

نداریم بلکه باید خودمان قبل از همه مواظب خودمان باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد: در این مدت بعضی ها و برخی شــبکه های خارجی 
مــدام تبلیغ کردند و حیا نکردند البته باید از برادری که به صورت تلفنی  پاســخ 
دندان شــکنی به آن ها داد تشکر کنم. این هاشمی فرمانده جنگ از ارکان به 
وجود آورنده انقالب، شــورای انقالب، اولیــن رئیس مجلس و عضو مجلس 
خبرگان قانون اساســی بود و نقــش اول را بعد از رحلت امــام )ره( در انتخاب 
رهبر آینده داشــت و تا آخر ایستاد و خط قرمز اش هم انقالب و رهبری بود. به 
دشمان می گویم باید بدانید هاشمی اپوزیسیون نبود بلکه رکن این انقالب بود 
و مراســم تشــییع پیکرش را ببینید و بدانید مردم ایران فرزندانشان را این گونه 

بدرقه می کنند. این حضور تمام معادالت دشمن را به هم ریخت.
رئیس دفتر بازرســی مقام معظم رهبری در ادامه عنــوان کرد: من از برادران 
وخواهران ایرانی ام به عنوان یک طلبه کوچک خواهش می کنم از چپ و راست 
تا اصــالح طلب ، اصولگرا و اعتدال گرا این اجتماعــی که کردید را همچنان 
داشــته باشید و این اجتماع با تفکرات ، عقیده ها و گروه های متفاوت منافات 
ندارد. در مشترکات با هم باشید و در جایی که اختالف نظر وجود دارد بنشیند و 
اختالفات را حل کنید. اگر هم قانع نشدید تهمت نزنید. همه باید از این وحدت 
بــه وجود آمده اســتفاده کنیم و قدر انقالب و رهبــری را بدانیم. آن هم در این 
منطقه که دور مان آتش اســت اما ایران یک کشــور امن به حساب می آید که 
گاهی اســت. به همین دلیل  این معلول وجود مردم ایران و رهبر هوشــمند و آ

همه باید یک ید واحده بشوید و بایستید.
ناطق نوری افزود: خیلی بد اســت که تا وقتی شــخصیت ها هســتند به آن ها 
توهین کنیم و وقتی رفتند بر ســر خود بزنیم. بعد از انقالب هم که با بهشــتی 

آنگونه رفتار کردند به گونه ای به عنوان رئیس دیوان عالی کشــور از مشــهد تا 
تهران هیچ جا به  جز یک شــهر راهش ندادند تا ســخنرانی کند ولی وقتی به 
شهادت رسید شهید مظلوم شد. آخرین این شخصیت ها هم مرحوم هاشمی 

است و حاال باید ببینید بعد از آن نوبت چه کسی می رسد.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با یادآوری خاطرات خود از مرحوم 
هاشمی رفسنجانی  خاطر نشان کرد: پیش از انقالب زمانی که خدمت حضرت 
امام )ره( در نجف مشرف شد شرایط تهران و ایران شرایط خفقان و دستگیری 
بود. امام )ره( به او فرمود که حاال به تهران نروید و بمانید، ولی هاشمی به امام 
)ره( گفــت کــه نهضت انقالب و مبارزه االن به حضور مــن نیاز دارد حتی اگر 

بروم و مرا دستگیر کنند.
وی اضافه کرد: وقتی جنگ تمام شد آن هم در زمانی که فرماندهی جنگ در 
شرایط ســخت و بحرانی بود، در رابطه با قطع نامه امام )ره( با هوشمندی باال 
تمام زوایا را برای ما مجلســی ها نوشت و حاج احمد آقا در جلسه غیر علنی آن 
را خواند. امام )ره( در آن نامه فرمود که فرمانده ســپاه آمده و گفته برای ادامه 
جنگ این مقدار سالح،  تانک و نیرو می خواهیم و از رئیس دولت خواسته شده 
که بگوید چقدر می تواند اینها را تامین کند. که می گوید خزانه با مشکالت روبرو 

است. امام )ره( این شرایط را در آن نامه به ما گفت.
ناطق نوری ادامه داد: در چنین شــرایطی هاشــمی بــه حضرت امام )ره( می 
گوید که اگر احساس می کنید آسیب می بینید و شرایط کشور، جنگ و منطقه 
اقتضی می کند آتش بس را بپذیریم اگر این کار برای شما مشکل است من به 
عنوان فرمانده جنگ اعالم کنم و قطع نامه را بپذیرم و شــما به عنوان فرمانده 
کل قوا دستور بدهید مرا دستگیر، محاکمه و اعدام کنند اما این انقالب بماند.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکــه مقاومت و صبوری 
منش دیگر مرحوم هاشمی بود، اظهار کرد: من گاهی اوقات می ماندم که او 
چگونه فشارها، مشکالت، نامالیمات،  برخوردها و تهمت ها را تحمل می کند، 
اما بعد از همه فشــارها صبح شنبه با کوهی از مشکالت وارد مجمع می شد و 
آرام و با خنده پشــت صندلی می نشســت و مدیریت می کرد. اعضا مجمع می 
دانند که هر جا بحث می شــد می گفت خدمت رهبری بودم و ایشان این گونه 
فرمودند و باید این طور پیش برویم و حتی یک سانتیمتر آن طرف تر نمی رفت.
ناطق نوری با تاکید بر اینکه دور اندیشی بلند همتی و در نظر گرفتن منافع ملی 
خصلت دیگر هاشــمی بود،  افزود: او به دنبــال ایرانی آباد و مقتدر در منطقه و 
دنیا بود. ببینید وقتی رئیس جمهور شــد شرایط کشور چگونه بود. هشت سال 
جنــگ ویرانی های جنگ، جنــگ زده ها، مردمی که گرفتار شــهرها و آواره 
شدند و زیرساخت های کشور هم بمباران شده و از بین رفته بود.  مردان بزرگ 
تصمیم های بزرگ می گیرند و نمی ترسند و خودشان را فدای هدفی که دارند 
می کنند. هاشمی ریســک پذیر بود. ناطق نوری در پایان گفت: هاشمی روی 
اصول اســالم و انقالب پافشاری داشت. او ضمن روشن، آزاد و رک بودن هنر 
این را داشت که روی اصول انقالب با هیچ کس معامله نمی کرد. متاسفانه بر 
اثر تبلیغات مســموم یک عده نافهم برخی از مردم کمتر متوجه این امور شــده 
اند. در حالی که روی اصول انقالب، اســالم،  ایران تا زمانی که زنده بود و بعد 

از امام )ره( روی رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ایستاد.

علیاکبرصالحی:بهزودی130تناورانیومواردکشورمیشود
رییس ســازمان انرژی اتمی گفت: با موافقت اعضای کمیســیون مشــترک برجام معادل 130 تن اورانیوم به زودی وارد کشــور می شــود. علی اکبر صالحی در مراســم ســالگرد شــهید مصطفی احمدی روشــن و رضا قشقایی که روز 
شــنبه در ســایت غنی ســازی نطنز برگزار شــد گفت: پیش تر هم حدود 220 تن از این مواد وارد کرده بودیم که در مجموع با 130 تن مورد اشــاره حدود 350 تن از این مواد را در اختیار داریم که با توجه به این که ذخایر بســیار خوبی 
محســوب می شــود ما را در موقعیت بســیار خوبی قرار می دهد.  رییس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشــان کرد: البته ما برای صنعتی شــدن نیاز به منابع بیش تری داریم به همین علت هم در داخل کشــور کار اکتشــاف و استخراج را 
بــا اولویــت پیگیــری می کنیم.  وی از ســاخت دو نیروگاه هســته ای خبر داد و گفت: احداث ایــن دو واحد نیروگاهی حدود 10 میلیارد دالر هزینه خواهد داشــت.  صالحی خاطرنشــان کرد: با تکمیل این دو واحــد، حدود 5 تا 6 درصد 
از ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور، از طریق انرژی اتمی تأمین خواهد شــد.  وی هم چنین از قراردادهای چند میلیــارد تومانی در زمینه های نفت، صنعت و بهداشــت و درمان خبر داد و گفت: این صنعت بایــد معنای اقتصادی پیدا کند. 
 رییس ســازمان انرژی اتمی در ادامه از انعقاد تفاهم نامه همکاری ســه  جانبه بین شــهرداری تهران، ســازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشــت برای ســاخت بزرگ ترین مرکز آموزشــی، درمانی و پژوهشــی فوق تخصصی هســته ای 

با عنوان والیت خبر داد.

سیاسی
1395 مــاه  26 دی   یکشــنبه 

پاسخ به برخی شبهات درگذشت آیت اهلل هاشمی
حجت االســالم هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه ضمن تسلیت درگذشت یار دیرین امام و رهبری آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی پیرامون شبهات پیش آمده مطالبی را در جمع نمازگزاران ســتاد قوه قضاییه مطرح کرد. معاون 
فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه رهبری در این پیام تسلیت شان در مقام تجلیل از شخصیت آقای هاشمی هستند، 
افزود: از این رو رهبری بیان می فرمایند که نتوانست در محبت شخصی او نسبت به این حقیر خللی ایجاد کند، برخی 
از صداهای بیگانه می گویند چرا ایشــان خودش را محور قرار داده اســت؟ جواب روشن است چرا که در مقام تجلیل از 
یار دیرین حسن وی را بیان می کنند و ایشان محبت خود را در صدر پیام اظهار می دارند. معاون فرهنگی دستگاه قضا 

با بیان اینکه اســتفاده ابزاری از فوت آقای هاشــمی رفسنجانی در مساله اصل مرگ، رفت و آمدها، محل دفن، امام جماعت و ... مشهود بود، گفت: 
در نمازی که برگزار شد یک جماعت قلیلی از جمعیت میلیونی، قصد داشتند استفاده ابزاری کنند که باید گفت به هر جهت وقتی صد نفر فریاد بزنند 
صدایشان شنیده می شود.  این تعداد اندک در نماز نیز شرکت نکردند گفت: این افراد قلیل در جلوی درب دانشگاه تهران ایستادند تا نماز تمام شود. گو 
اینکه اگر بخاطر آقای هاشــمی آمده بودند الاقل برای ثوابش در نماز شــرکت می کردند، پس صادق نیستند و راست نمی گویند و استفاده ابزاری می 
کنند. آن فرد کینه توزی که تا می تواند از هر چیزی دشمنی می آفریند و به نماز رهبری شبهه وارد کرده و می گوید چرا ایشان برخی از اذکار مستحبی را 
در نماز قرائت نفرمودند بداند که رهبری جمله "انا النعلم منه اال خیرا" را بدان جهت نخواندند که از سر صداقتی که دارند و اطالعاتی که در اختیار دارند، 
گاهی داشته که خیر نیست این جمله در نماز میت قرائت شود و در صورت اطالع و خواندن این جمله دروغ گفته اند و رهبر عادل نباید دروغ بگویند. آ

قوه قضائیه باید تابع کارگروه تعیین مصادیق باشد
 نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی ورود قوه قضاییه به موضوع رفع فیلتر شبکه های اجتماعی را موجب حاکمیت 
دوگانــه عنوان و تاکید کرد که قــوه قضاییه در این مورد باید تابع کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر 
مطبوعات باشد. علی مطهری درباره اظهارات معاون دادستان کل کشور مبنی بر مجاز بودن قوه قضاییه برای ورود 
به موضوع رفع فیلتر شــبکه های اجتماعی، گفت: اگر قرار باشــد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع 
فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و سایت ها و وبالگ ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در 
فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند و در واقع قانونگذار با تأسیس این دو نهاد کار عبثی انجام 

داده است و باید اختیارات این دو نهاد را به قوه قضائیه می داد. به عبارت دیگر طبق نظر ایشان، در دو حوزه جرایم رایانه ای و مطبوعات، در کشور ما 
حاکمیت دوگانه برقرار است. وی افزود: مثال کارشناسان حاضر در کارگروه تعیین مصادیق یا کارشناسان حاضر در هیأت نظارت بر مطبوعات پس 
از ســاعت ها کار کارشناســی و مشورت، درباره موضوعی تصمیمی می گیرند و بعد قوه قضائیه کار خودش را می کند. این یعنی بی اعتنایی به تصمیم 
و تحقیر شــخصیت این کارشناسان. توسل به مواد و تبصره های قانونی هم این تناقض را حل نمی کند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه 
داد: هر عقل ســلیمی حکم می کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشــد و تنها اگر شــکایتی وجود داشت حق ورود دارد. 
کار مطبوعات و ســایت های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات اســت و کار شــبکه های اجتماعی و وبالگ ها با کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی. مطهری خاطرنشان کرد: همین نگاه و روّیه بوده است که مشکالتی برای کشور ایجاد کرده است. 
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معــاون امــور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: تاکنون هیچ منعی برای حضور زنان در انتخابات ریاســت جمهوری نبوده و آنان می توانســتند برای این انتخابات ثبت نام کنند. شــهیندخت موالوردی روز یکشــنبه در حاشــیه 
نشســت هم اندیشــی امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با مدیران کل امور بانوان و خانواده اســتانداری های کشور، اظهارکرد: سوالی پرسیده شــد که آیا طرح این موضوع اکنون فرصت است یا تبلیغ که باید در جواب گفت که این 
یکی از سیاســت های ملی انتخابات اســت که به تمام کشــور ابالغ شده اســت. وی خاطرنشان کرد: سخنگوی شــورای نگهبان اعالم کردند که زنان می توانند برای انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کنند. موالوردی ادامه داد: 
به طور کلی اکنون شــاخصه های رجل سیاســی را بررســی و به صورت شــفاف اعالم می کنند تا کمتر با حرف و حدیث هایی که وجود دارد مواجه باشــیم. وی اضافه کرد: در دوره هایی که زنان برای انتخابات ریاســت جمهوری ثبت 
نام کردند، حتی اگر زنان رد صالحیت می شــدند به خاطر زن بودن آنها نبوده اســت اما مهم این اســت که باید ببینیم که در مراحل بررســی های چه اتفاقی رخ خواهد داد. موالوردی در ادامه از تقســیم بندی کار در حوزه آســیب های 
 اجتماعی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق که افتاد جایگاه آســیب های اجتماعی بســیار تضعیف شــده اســت به ویژه در چهار آســیب اعتیاد، طالق، حاشــیه نشــینی و مفاسد اخالقی که در حوزه زنان اســت و این موضوع در دستور کار 

شورای اجتماعی است.

آن ها که به هاشمی اهانت کردند توبه کنند
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم در 
مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی، 
اظهار کرد: در تشییع پیکر مرحوم هاشمی 
مردم زیادی بــه خیابان ها آمدند که خدا به 
قدم هایشان خیر بدهد اما تعارف که نداریم 
بعضی از آن ها شعارهای عوضی می دادند 

و می خواســتند هاشــمی را از مقام معظم رهبری جــدا کنند در صورتی که 
هاشــمی لحظه ای خود را از آیت الله خامنه ای جدا نکرد و تا روز آخر گفت 
که عشــق من آیت الله خامنه ای است. آن ها که به مرحوم هاشمی اهانت 
کردند توبه کنند و آن ها که قصدشــان حذف هاشــمی از نظام بود هم توبه 
کنند. ببینید مشــی رهبر معظم انقالب چیست. آن هایی که آقای هاشمی 
را در مقابل حضرت آقا علم می کنند هم توبه کنند چرا که هاشــمی را نباید 

مقابل رهبری علم کرد و برایش علمی جدا برپا کرد.

ناطق  می تواند یکی از گزینه ها باشد
حسین میرمحمد صادقی، درباره شخصیت 
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، گفت: 
ایشان جزو شــخصیت هایی بود که جامع 
بســیاری از جهات بود؛ هم از جهت سوابق 
انقالبی فردی بود که کامال شــناخته شده 
بود و هم روحیه اعتدالی ایشان ستودنی بود 

و از همان ابتدا در برهه هایی که تندرویی و افراط حاکم بود، ایشــان ســعی 
می کرد که روحیه اعتدال و میانه روی خود را داشــته باشــد. این حقوقدان 
گفت: کسی نمی تواند جای آیت الله هاشمی رفسنجانی را  پر کند؛ زیرا باید 
فردی باشد که هم سابقه انقالبی خوبی داشته باشد و هم از روحیه اعتدالی 
مثل وی برخوردار باشد و بتواند جلسات مجمع را اداره کند و انتخاب هم در 
این زمینه با مقام معظم رهبری است، اما به نظرم فردی مانند ناطق نوری 

می تواند به خوبی جلسات مجمع را اداره کند.

فایل صوتی منتشر شده، بی اساس است
علــی اکبــر جوانفکــر درباره فایــل صوتی 
منتشــر شــده از ســوی فردی به نام م-م 
اظهار داشــت: مطالب مطرح شده در این 
نــوار صوتی به حدی ســخیف و فاقد ارزش 
است که تا کنون نیازمند اظهارنظر و تکذیب 
نبوده است اما از آنجا که طی روزهای اخیر 

به عنوان دســتمایه ای مورد بهره برداری سوء شبکه رسانه ای ضد انقالب 
قرار گرفته است، اینجانب مطالب مطروحه در فایل صوتی مزبور را به طور 
کامل تکذیب می کنم. وی افــزود: تهیه کننده این فایل صوتی ادعاهایی 
را در خصوص مالقات دکتر احمدی نژاد با رهبر معظم انقالب در شهریور 
ماه گذشته مطرح کرده و در آن به نام اینجانب و آقای بقایی نیز اشاره کرده 
اســت که به نظر می رســد هدف از آن، صحنه پردازی طنز آمیز در فضای 

رسانه ای باشد. 

بهروز کمالوندی: 

برای مقابله با بدعهدی های 
آمریکا طراحی های الزم 

انجام شده است
بهــروز کمالوندی بــا حضور در شــبکه خبر درباره 
تعهدات انجام شــده از سوی سازمان انرژی اتمی 
در جریان اجرای برجام،  اظهار کرد: مهمترین تعهد 
ما در برجام این بود که در فعالیت های هسته ای در 
سطح و مقدار غنی سازی خود اقداماتی انجام دادیم 
که موجب کاهش شــود و بســیاری از این کارها در 
روزها و ماه های اول انجام شــد. وی با بیان این که 
»در روزهای ابتدای برجام ســانتریفیوژهای فعال 
ایران از 9 هزار به شــش هزار کاهش یافت«، با رد 
ادعاهای مطرح شده درباره تعداد سانتریفیوژهای 
ایــران، گفــت: برخالف ادعاهای مطرح شــده از 
ســوی طــرف مقابل فقط 9 هــزار ســانتریفیوژ در 
مراکز هسته ای کشور فعالیت می کرد که این تعداد 
هم اکنون نیز وجود دارند اما شــش هزارتای آن ها 
مشــغول به فعالیت هستند.وی در ادامه در ارزیابی 
از عملکــرد یک ســاله آمریکا در اجــرای برجام با 
بیــان اینکه تعارض ما با آمریکا تعارضی اساســی و 
ایدئولوژیک و اســتراتژیک دائم است، تاکید کرد: 
این تلقی که قرار بوده با برجام مســائل ما با آمریکا 
برطرف شــود تلقی غلطی اســت چرا که از ابتدا نیز 
قرار نبود مشــکالت ما بــا آمریکا تمامــا در برجام 
حل شــود اما بــا توجه به اینکه عمــده تحریم ها به 
ویژه قطعنامه های شــورای امنیت به بهانه برنامه 
هســته ای جمهوری اسالمی ایران انجام شده بود 
ما با طرف مقابل در این زمینه به مذاکره نشســتیم. 
کمالوندی اظهار کرد: طرف مقابل مدعی بودند که 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال سالح هسته ای 
اســت که این ادعا توسط آژانس بررسی شد و نهایتا 
بر اســاس گزارش منتشر شده از سوی آژانس رفع 
ابهــام مورد نظر انجام شــد. وی با تاکیــد بر اینکه 
برجام قرار نبوده که مشــکالت اقتصادی کشور را 
برطــرف کند، افزود: باید اقدامــی برای رفع موانع 
در جهت توســعه اقتصادی کشور انجام می شد به 
همین جهت چنانچه این موضوع را در نظر داشــته 
باشــیم طبیعتــا برجام به اهداف خود دســت یافته 
است. کمالوندی با بیان اینکه آمریکا مایل به انجام 
وظایف خود در برجام نیســت، گفت: همانطور که 
رییس جمهور آمریکا نیــز اظهار کرده آنها چنانچه 
می توانســتند پیــچ و مهره های صنعت هســته ای 
ایران را نیــز باز می کردند چرا که آنها غنی ســازی 
صفر را در ایران می خواســتند امــا امروز جمهوری 
اسالمی ایران توانست خواسته های خود را به طرف 

مقابل تحمیل کند.
کمالونــدی در رابطــه بــا بدعهدی هــای آمریــکا 
خاطرنشــان کرد: ما قطعا با آمریکا مشکل داشته 
و داریــم و بــرای مشــکالت بیشــتر نیــز طراحی 
کرده ایم. آنها نیز می دانند که جمهوری اســالمی 
ایران دســتش بســته نیســت و چنانچه قرار باشد 
جمهوری اســالمی ایران به شــرایط قبل باز گردد 
حتما با ســرعت به گذشته خود باز می گردد و حتی 

از آن نیز فراتر می رود.
وی تاکید کرد: آنچه که مهم اســت این اســت که 
نتیجــه کار چندین ســاله در مذاکــرات جمهوری 
اســالمی ایران با قدرت های جهانی بــه نفع همه 
است که باید حفظ شود و از طرف جمهوری اسالمی 
ایــران نیز حتما بر نحوه اجرای این تعهد از ســوی 
کشــورهای مختلف نظارت وجود خواهد داشــت 
و گزارش هــای مربوطه نیز به هیــات نظارت ارائه 

خواهد شد. 

نامهنیوزنوشت:
بالفاصله که خبر درگذشت هاشمی منتشر شد اذهان به سمت موضوعی خاص رفت که شاید بعد از رحلت آیت الله، بیشترین دغدغه را 

برای جریان ها و شخصیت های سیاسی ایجاد کرده بود. اینکه بعد از آیت الله چه می شود و دوران پسا هاشمی به کجا منتهی خواهد شد؟ 
نه مردم و نه مسئوالن هیچکدام انتظار درگذشت هاشمی را در این بازه زمانی نداشتند و همین اتفاق سبب شد تا ناگهان گمانه زنی ها بر 

سر جایگزین او و الزامات ادامه مسیرش فضای کشور رافراگیرد. هر چه از روز درگذشت هاشمی دور شدیم، گمانه زنی ها نیز شدت گرفت 
و برخی مدعی شده بودند که بعد از آیت الله هاشمی دیگر جریان اعتدال و اصالحات بامشکالت فراوانی روبه خواهند شد و این موضوع به 

حرکت آنها برای آینده ضربه وارد خواهد کرد.
عصرایراننوشت:

به نظر نمی رسد تا پایان مجلس دهم ندایی مشکل ساز از این پارلمان در خصوص برجام برخیزد. ترکیب کمیسیون امنیت و رویکرد کالن 
پارلمان دهم به برجام به گونه ای است که با هماهنگی دولت در این خصوص حرکت می کند. مگر آن که در آن سوی آب ها در نقض برجام 

کار را به جایی برسانند که دیگر کار از فراکسیون و غیر فراکسیون در مجلس ایران بگذرد و همه یک دست دلواپس منافع ملی شوند!
فردانیوزنوشت:

اینکه سیستم حمل و نقل کشور و به تبع آن ناوگان هوایی فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارد نکته ای است که هیچ عقل سلیمی بر آن 
تردید وارد نمی کند، اما شناخت اولویت ها، مکانیزم نوسازی، چگونگی واردات و نوع هواپیماهای انتخابی موضوعی است که به نظر می 

رسد به درستی از سوی دولت بدان توجه نشده است. نکته اساسی در نحوه انتخاب هواپیما و شناخت اولویت ها از سوی طرف خریدار 
است. به طور مثال ایرباس A380 که به عنوان هواپیماهای غول پیکر و قاره پیما شناخته می شوند در این برهه از زمان تا چه اندازه الزم و 

ضروری است؟ هواپیماهایی که فقط برای مسیرهای پروازی باالی 19 ساعت کاربرد دارد پاسخگوی نیاز چند درصد از مردم است؟

عکس روزسایت نگار

»دیتمیر بوشاتی« وزیر 
امور خارجه آلبانی که 
در صدر هیات سیاسی 
و تجاری به ایران سفر 
کرده است، روز یکشنبه 
با حجت االسالم 
والمسلمین حسن 
روحانی رئیس  جمهوری 
در محل نهاد ریاست 
جمهوری دیدار و گفت و 
گو کرد.

خبرنامه
1395 مــاه  26 دی   یکشــنبه 

عراقچی: صدا و سیما دبه کرد
ما درباره برجام مذاکره مجدد نمی کنیم و اگر کسی تصمیم دارد آن را پاره کند انتخاب با اوست

سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در نشست خبری خود به مناسبت 
اولین ســالگرد اجرایی شــدن برجام گفت: چهارمین گزارش ما درباره اجرای 
برجام امروز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارایه می شود. 
وی به سفر هیات های مختلف خارجی به ایران و موقعیت سیاسی کشورمان در 
جهان اشاره کرد و گفت: شورای امنیت در آخرین قطعنامه خود نقش ایران را در 
سوریه به عنوان بازیگر مورد توجه قرار داد. االن شورای امنیت برنامه هسته ای 

ایران را به عنوان برنامه ای مشروع به جهان معرفی می کند.
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای خاطرنشان کرد: برنامه هسته ای ایران االن 
یک برنامه مشــروع اســت و به مســیر خود با قوت ادامه می دهد. کار ما روی 
ماشین های پیشرفته دارد انجام می شود و تحقیق و توسعه در حال انجام است. 
ما به غنی سازی صنعتی خواهیم رسید و همکاری های صلح آمیز هسته ای با 
دیگر کشورها در حال انجام است. عراقچی گفت که فضایی که در مقابل برنامه 
هسته ای صلح آمیز ما باز شده قابل مقایسه با گذشته نیست. وی درباره تحریم ها 
نیز گفت: ما در طول یک ســال گذشته با بدعهدی ها، تعلل ها، سیاست های 
تاخیری و خصومت آمیز ازسوی آمریکا و برخی کشورها در برجام مواجه بودیم. 
در طول مذاکرات با این ترفندها مقابله می کردیم و بعد از مذاکرات آمریکایی ها 
و هم پیمانانشان برای ایجاد فضای مخرب و دور کردن سرمایه گذاران تالش 
کردند، اما ما با این بدعهدی ها مقابله کردیم. آمریکایی ها و غربی ها تا توانستند 
سنگ اندازی کردند ولی ما با تک تک این سنگ اندازی ها مقابله کردیم و سعی 

کردیم موانع را برطرف کنیم.

اگربرجامراپارهکنندماهمآنراآتشمیزنیم
وی در ادامــه در پاســخ به ســوال خبرنگاری مبنی بــر اینکه آیا بــا تیم جدید 
وزارت امــور خارجه آمریــکا تماس هایی برقرار کرده اید، خاطرنشــان کرد: ما 
جز مســایل فنی اجرای برجام مذاکــره ای با آمریکایی هــا نداریم. در مبحث 
بازگشــت تحریم ها و تبــادالت بانکی و موضوعات دیگــر مذاکره می کنیم اما 
بــا آمریکایی ها مذاکــره دیگری حتی دربــاره آینده برجام نداریــم. مذاکرات 
دوجانبه ای که در حاشــیه کمیسیون مشــترک برجام انجام می شود در سطح 
کارشناســی و در زمینه نقض برجام با تمدید قانون تحریم های آمریکا بود. وی 
گفت:  ما برای مذاکره با آمریکا و بررسی مسایل اجرای برجام طبق مکانیزمی 
که در برجام آمده اســت عمــل می کنیم. عراقچی دربــاره احتمال پاره کردن 
برجام و یا انجام اقداماتی که ایران را به ســمت خروج از برجام بکشــد، اظهار 
کرد: برجام یک تعهد بین المللی اســت. اگر کشــوری بخواهــد برجام را کنار 
بگذارد تصمیم خودش اســت. ما درباره برجــام مذاکره مجدد نمی کنیم و اگر 
کســی تصمیم دارد آن را پــاره کند انتخاب با اوســت؛  عکس العمل ما هم در 
برابر این اقدام روشــن است. ما هم آن را آتش می زنیم و این به معنی آن است 
 کــه هیچ مذاکره مجددی نخواهیم داشــت و پرونده هســته ای ایران مجددًا 

باز نمی شود. 
وی درباره برخی اقدامات احتمالی برای اجرای ســختگیرانه برجام از ســوی 
آمریکا، خاطرنشــان کرد: برخی به ترامپ توصیه می کنند که برجام را به طور 
سختگیرانه اجرا کند تا به این شکل ایران خودش اقدام به خروج از برجام کند. 

اما امروز شــاهد هســتیم که حتی مخالفان برجام در آمریکا به ترامپ توصیه 
می کنند که برجام را پاره نکند و یا آن را کنار نگذارد بلکه با تحریم های بیشــتر 

در حوزه های دیگر کاری کند که ایران خودش کنار بکشد.

صداوسیمادبهکرد
عراقچی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره لغو حضورش در تلویزیون که 
قرار بود شنبه شب برای ارائه گزارش اجرای برجام در یک سال گذشته حاضر 
شــود گفت:  دوستان صدا و ســیما مدتها متقاضی حضور من در صدا و سیما 
هســتند و حداقل از سه شبکه درخواست کردند که در جلسه ای حاضر شوم و 
خود آن ها پیشنهاد کردند که تنها من حضور یابم. اما دیروز گفتند شرایط عوض 
شده است بنابراین می توانم بگویم صدا و سیما یک قراری گذاشت و بعد هم دبه 
کرد. وی خاطر نشان کرد: در هیچ جای دنیا این گونه نیست که یک مقام رسمی 
را در حالیکه می خواهد گزارش کار خود را ارائه کند در کنار منتقد بنشانند. ما از 

مناظره و گفت وگو ابایی نداریم . من از ابتدای مذاکرات هســته ای در جلسات 
خصوصــی با منتقدان صحبت کرده ام و در وزارت خارجه این جلســات برگزار 
می شد. البته برخی منتقدان هیچ وقت نیامدند اما در کل جلسات مفیدی بود. 
معتقدم وقتی سربازی بر می گردد به خانه می خواهد گزارش کار بدهد گذاشتن 
یک منتقد کنارش کار قشــنگی نیست. این مقام وزارت خارجه در پاسخ به این 
پرسش که آمریکایی ها در مذاکرات برای لغو تحریم های آیسا به طور شفاهی 
قول داده بودند گفت:  آمریکایی ها قانون آیسا را به خاطر برجام متوقف کردند و 
اوباما و یا رئیس جمهور بعدی آمریکا باید دستور توقف این قانون را همواره اعالم 
کنند در غیر این صورت نقض فاحش برجام صورت گرفته است. وی گفت:  از 
نظر ما مهم اســت که قانون مورد تمدید قرار گرفته با دستور رئیس جمهور ؛ هر 
رئیس جمهوری باشــد متوقف شود. عراقچی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر 
این که اگر به مذاکرات برگردید چه بخشی از برجام را بازنگری می کنید؟ گفت: 

احتماال همان روندی که طی شد را ادامه می دهیم.



4

رصدخانه

ترافیک »میانجی گران«!
پس از کویت، عراق هم از میانجی گری میان ایران و عربستان سخن گفت

هنوز مدت زیادی از اعالم خبر میانجی گری کویت میان ایران و کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس، به ویژه عربســتان سعودی نگذشته که وزیر 
خارجه عراق نیز از انجام تالشی مشابه برای بهبود روابط تهران و ریاض 
سخن گفت. وزیر امور خارجه عراق درباره میانجی گری این کشور در روابط 
ایران و عربســتان گفت: »این اقدامات از ســال گذشته ادامه دارد و من 
پیام هایی میان دو کشــور ردوبدل کرده ام«. ابراهیم جعفری در گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما دربارۀ روابط عراق و عربستان 
گفت: »تالش می کنیم روابط دو کشور بهبود یابد«. وی افزود: »روابط ما 
با کشورهای همسایه بر اساس واقعیت های منطقه و احترام به حاکمیت 
ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تعریف شــده است و امیدواریم 

این روابط با احترام به حقوق یکدیگر گسترش یابد.« 
وزیر امور خارجه عراق همچنین در مورد میانجی گری این کشور در روابط 
ایران و عربستان اظهار داشت: »این اقدامات از سال گذشته ادامه دارد 
و من پیام هایی میان دو کشور رد و بدل کرده ام، زیرا عربستان و ایران در 
غرب و شرق عراق قرار دارند و هرگونه بحران در روابط ایران و عربستان، 
عــراق را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد و نزدیکی روابط این کشــور ها به 
نفع عراق نیز خواهد بود«. وی در مورد اینکه آیا در این ســفر حامل پیامی 
از جانب دولت عربســتان بوده اســت یا خیر گفت: »پیام کتبی، خیر؛ اما 
من پیام هایی شــفاهی را طی ماه های اخیر میان مسئوالن این کشور ها 
ردوبدل کرده ام و تالش خواهیم کرد مواضع آن ها را به هم نزدیک کنیم«. 
جعفری همچنین دربارۀ جوســازی رسانه ای علیه روابط دوستانۀ ایران و 
عراق اظهار داشــت: »این مســئله حاصل کار رسانه های مغرض است 
که تالش می کنند روابط دوســتانۀ دو کشــور را به عنوان تهدید شیعه در 

منطقه جلوه دهند«.
این اظهارات در شــرایطی بیان می شود که روزنامه »رای الیوم« نیز دیروز 
در مطلبی به بررســی میانجی گری کویت میان کشورهای عربی و ایران 
بــرای حل اختالفات طرفین پرداخت. رای الیوم در این باره می نویســد: 
در روزهای اخیر »خالــد الجارالله« وزیر خارجه کویت به صورت ناگهانی 

و بدون اعالم قبلی عنوان کرد که حامل پیامی از طرف 6 کشور عربی به 
مسئوالن ایران برای حل اختالفات فیمابین است و با مقامات ایرانی برای 
نحوه گفتگو و زمان آن رایزنی کرده اســت. همچنان مضمون این پیام از 
سوی کشــورهای حاشیه خلیج فارس به صورت دقیق مشخص نیست؛ 
اما در هر صورت، نشانگر تمایل آن ها برای گفتگو است. بر همین اساس 
نیز کشور کویت از سوی شورای همکاری خلیج فارس،   مامور شده است 
تا برای کاهش میزان تنش ها بین ایران و کشورهای عربی میانجی گری 
کند. از جمله این تنش ها، ممانعت ســعودی ها از حضور حجاج ایرانی در 

مراسم حج امسال است. 
آنچه که مشــخص اســت، ســعودی ها پس از بازپس گیری شهر حلب 
توسط ارتش سوریه و همچنین پیوستن ترکیه به محور روسیه، در سوریه 
شکســت خورده اند. از سوی دیگر تجاوز سعودی ها به یمن در حال ورود 

به سال سوم است اما باز هم چیزی عاید سعودی ها نشده است. کویت از 
این میانجی گری حمایت می کند و احتمال دارد که این کشــور در جریان 
نشست شورای همکاری خلیج فارس که در ماه گذشته در منامه پایتخت 
بحرین برگزار شــد، به سعودی ها توصیه این میانجی گری را کرده است. 

در همین زمینه باید مواضع سعودی ها در چند ُبعد بررسی کرد؛ 
1- ســعودی ها از ارسال پیام تســلیت به دولت ایران برای درگذشت آیت 
الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق این کشور، خودداری کردند. 
این در حالی اســت که مرحوم رفسنجانی، دوست عربستان و رابط مهمی 
میان سعودی ها و ایران بود. تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس به غیر از 
سعودی ها به ایران تسلیت گفتند. مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس 
همیشه با سعودی ها مطابق نیست. زیرا زمانی که سعودی ها سفارت خود را 
در تهران بستند، دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس چنین کاری نکردند. 

2- مقامات ســعودی، هیأت ایرانی در امور حج و زیارت را برای بررســی 
مســتلزمات حضور در مراســم حج ســال آینده دعوت کردند و »قاضی 
عســگر« نماینده ولی فقیه در امور حج ایران نیز اعالم کرد که این دعوت 
را دریافــت کرده و یک هیأت ایرانی روز 23 ژانویه به ریاض ســفر خواهد 
کرد تا با مقامات ســعودی درباره حضور حجاج ایرانی در مراسم حج سال 
آینده رایزنی کنند. بیش از 60 کشــور برای مراسم حج سال آینده دعوت 
شــده اند و سعودی ها می توانستند از ایران چشم پوشی کنند اما این کار را 
نکردند؛ موضوع حائز اهمیت در این راستا عدم تمایل سعودی ها به تداوم 

بحران و تنش ها در روابط طرفین است. 
3-میشــل عون رئیس جمهور لبنان در اولین سفر خود از زمان روی کار 
آمدنش، به ریاض پایتخت عربستان رفت و مورد استقبال گرم سعودی ها 
قرار گرفت. این در حالی اســت که میشــل عون، به محور ایران و سوریه 

نزدیک است و متحد قوی حزب الله لبنان محسوب می شود. 
به نظر می رسد که سعودی ها به گفتگو با ایران از طریق کویت تمایل دارند 
و این موضوع را درک کرده اند؛ سعودی ها در حوزه نفتی در سازمان اوپک 
نیز، کاهش بیش از نیم میلیون بشکه نفت در روز را پذیرفتند اما بر کاهش 
تولید نفت از سوی ایران پای فشاری نکردند. سعودی ها همانند گذشته در 
موضع و جایگاهی قوی قرار ندارند تا بتوانند شــروط خود را تحمیل کنند. 
زیرا از یک طرف درآمدهای نفتی آن ها کاهش یافته و از ســوی دیگر نیز 
ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در صدد است تا در مقابل حمایت امریکا 
از کشورهای حاشــیه خلیج فارس بر این کشور ها، هزینه ای تعیین کند. 
ترامپ همچنین به دنبال این اســت که ســعودی ها را به اتهام تروریسم 
مورد پیگــرد قضایی قرار دهد. موفقیت میانجی گری کویت یا شکســت 
این کشــور،   در وهله نخست به میزان انعطاف پذیری سعودی ها و تعامل 
دولت ایران با این کشــور بستگی دارد. در صورتی که میانجی گری کویت 
به نتیجه موفقیت آمیز منجر شود، شــاهد گشایش هایی در پرونده های 
منطقه از جمله ســوریه و یمن و حضور حجاج ایرانی در مراسم حج سال 

آینده خواهیم بود.

نیروهاینظامیآمریکاییواردلهستانشدند
روز گذشته بیاتا زودلو، نخست وزیر لهستان، با برگزاری مراسمی رسمی، از نیروهای نظامی آمریکا در خاک کشورش استقبال کرد. وی این روز را »روزی بزرگ« خواند که به تضمین امنیت لهستان کمک خواهد کرد. اعزام حدود چهار 
هزار نیروی آمریکایی به لهســتان، در قالب طرح پنتاگون برای گردش نیرو در اروپا صورت می گیرد که هدف از آن، تقویت روابط با متحدان آمریکا در ناتو و ارســال پیامی روشــن برای روســیه عنوان شده است. نخست وزیر لهستان در 
مراسم استقبال از نیروهای آمریکایی گفت: »امروز روز بزرگی است که ما می توانیم اینجا در زاگان، پذیرای سربازان آمریکایی باشیم که نماینده بهترین و بزرگ ترین ارتش جهان هستند«. پس از وی، پال جونز، سفیر آمریکا در لهستان 
نیز گفت، نیروهای اعزام شــده به لهســتان، توانا ترین نیروهای آمریکایی هســتند. گفتنی اســت، کاروان نیرو ها و تجهیزات نظامی آمریکایی روز پنجشنبه از طریق آلمان وارد خاک لهستان شدند. این نیرو ها که قرار است محل تجمع 
آن ها در لهستان باشد، بعد تر تقسیم شده و به هفت منطقه در اروپای شرقی اعزام خواهند شد تا کار آموزش متحدان اروپایی ناتو را انجام دهند. تیم ِری، جانشین فرمانده قرارگاه فرماندهی آمریکا در اروپا اظهار داشته که این اقدامات، 
بخشی از گردش نیروهای آمریکا در منطقه است که با هدف نشان دادن تعهد آمریکا به متحدان اروپایی خود در مقابل روسیه و مشخصًا پس از بحران اوکراین انجام می گیرد. به این ترتیب، اعزام این نیروهای نظامی آمریکایی را باید 

جدید ترین اقدام در چارچوب مجموعه اقداماتی دانست که ایاالت متحده با هدف افزایش حضور زمینی، دریایی و هوایی خود در اروپا انجام می دهد و هدف از این اقدامات، مقابله با »تجاوزگری روسیه« عنوان شده است. 

هوادار تیم کامرون در جام ملت های آفریقا

 اردوگان آوارگان 
در عراق

درخت یخ زده در آلبانی

 سخرانی اوالند 
در اجالس باماکو

استقرارگرانترینسالحدنیا
دراقیانوسآرام

روز دوشنبه، نخستین گروه جنگنده »اف 35« متعلق به نیروی 
تفنگداران دریایی آمریکا، ایالــت آریزونا را ترک کردند. به این 
ترتیب، اولین گام اســتقرار جنگنده هــای رادار گریز آمریکا در 
خارج از مرزهای این کشــور برداشــته شود. این جنگنده ها در 
پایگاه ایواکونی در جزیرۀ هونشــوی ژاپن مســتقر خواهند شد 
که در نزدیکی هیروشــیما قــرار دارد. دریادار کارولین فوت، از 
فرماندهان تفنگداران دریایی آمریکا در ژاپن، به سی ان ان گفت 
ارسال این جنگنده ها »نشان می دهد که آمریکا مصمم است با 
جدید ترین و نیرومند ترین تجهیزات خود از ژاپن حمایت کند«.

آلخلیفه
سهجوانمخالفرااعدامکرد

دادستانی کل جرائم تروریستی در بحرین اعالم کرد که صبح 
امروز )یکشــنبه( حکم اعدام سه محکوم درخصوص حمله به 
نیروهای پلیس در سال 2014 اجرا شد. این در حالی است که 
بحرین شــاهد تظاهرات گســترده در مخالفت با اجرای حکم 
اعدام این ســه تن بود. احمد الحمادی، دادستانی کل جرائم 
تروریستی در بحرین تصریح کرد حکم تیرباران سه محکوم به 
نام های سامی المشیمع، عباس السمیع، علی السنکیس که 
در پرونده هدف قــرار دادن نیروهای پلیس در منطقه الدیه در 

روز سوم مارس 2014 محکوم شده بودند، اجرا شد. 

کنایهترکیهبهآمریکا
دربارهمذاکراتسوریه

وزیر خارجه ترکیه از واشــنگتن خواست گروه تروریستی داعش 
را نیز به مذاکرات جاری برای حل بحران ســوریه دعوت کند! 
مولود چاوش اوغلو در واکنش به دعوت آمریکا از »حزب اتحاد 
دموکراتیک« ُکرد ها به مذاکرات سوریه، به طعنه گفت: در چنین 
شرایطی، باید واشنگتن، داعش را هم به مذاکرات دعوت کند! 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که باید حزب 
اتحاد دموکراتیک ُکرد سوریه هم در مذاکرات بلندمدت سیاسی 
این کشور جایی داشته باشد. ترکیه گروه های مسلح کرد سوری 
را هم پیمان حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( می داند. 

آغازعملیاتگسترده
آزادسازی»پالمیرا«

ارتش ســوریه و متحدانش عملیات نظامی گسترده ای را برای 
آزادســازی تدمر )پالمیرا( از اشــغال گروه تروریســتی داعش 
آغاز کرده اند. یک منبع میدانی در ارتش ســوریه در گفت وگو با 
خبرگزاری آلمان گفــت: 10 هزار نیرو در این عملیات نظامی 
مشــارکت می کننــد کــه اغلب از گــروه دفاع مدنــی و گردان 
صقور الصحرا و نیروهای سرلشــکر ســهیل حســن هستند. 
هدف این عملیات در مرحله نخســت آزادســازی چاه های گاز 
 و نفت در جزل، الشــاعر، مهــر و در مرحله نهایی آزادســازی 

تدمر است. 

بین الملل
1395 مــاه  26 دی   یکشــنبه 


