
تعطیلی جلسات مجمع تا تعیین رئیس جدید
دکتر محسن رضایی روز دوشنبه با نمایندگان خبرگزاری ها، سایت های خبری و شبکه های تلویزیونی 
نشست خبری برگزار کرد و به تشریح کارنامه 20 ساله مجمع، وضعیت و فعالیت های مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پس از درگذشت رئیس فقید این نهاد و سایر موضوعات داخلی و جهانی پرداخت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 
صفحه ۳مشخص شدن ریاست جدید مجمع از سوی مقام معظم رهبری تشکیل نمی شود، گفت ...
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جمهوری اسالمی در پی 
سقوط آل سعود نیست

فشارهای رسانه ای درمورد اعتصاب غذای یک زندانی بی تاثیر است

عقب نشینی نمی کنیم
رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی فضاسازی های رسانه ای پیرامون رسیدگی های دستگاه قضایی 

از جمله برجسته سازی برخی اقدامات نظیر اعتصاب غذای متهمان یا محکومان و مواردی از این 
دست تاکید کرد که این فضاسازی ها و فشارهای رسانه ای عالوه بر اینکه وصف مجرمانه دارد، 

هیچ تاثیری بر کار قوه قضاییه در رسیدگی عادالنه به دعاوی نخواهد داشت. آیت اهلل آملی الریجانی 
در جلسه مسئوالن عالی قضایی، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع تظلمات و 

شکایات مردم است و رسیدگی عادالنه به شکایات و دعاوی، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است که 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳ایفای این وظیفه به مقدماتی نیاز دارد. رییس قوه قضاییه ادامه داد ... صفحه ۲

دریابان علی شــمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری در شــورای عالی امنیت ملی با اشاره 
به وجود طرح هایی از سوی کشورهای غربی 
برای تجزیه منطقه یادآور شــد: کشورهایی 
مانند ترکیه و عربســتان سعودی باید تکلیف 
خودشان را روشــن کنند، آیا از روند تجزیه در 

صفحه ۲سوریه و کشورهای اسالمی ...

مســیح مهاجری مدیرمســئول 
روزنامه جمهوری اسالمی بابیان 

این که ...

سردار سیدمسعود جزایری سخنگوی 
ارشد نیروهای مســلح گفت: هیچ 

رابطه ای ...

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس 
شــورای اســالمی گفت: قدرت ما 

کشورهای ...

 هاشمی 
جمع اضداد 

بود

رابطه ای بین 
برجام و امور 
دفاعی نیست

غرب از امتیازاتی 
 که داده، 

عصبانی است

کنفرانسِ کدام صلح؟!
صفحه 4

نشست صلح خاورمیانه در پاریس با اختالف نظر پایان یافت
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 به جای حمله 
به عهدشکنان، بر 

مذاکره کنندگان می تازند
معاون اول رئیس جمهور گفت: جمهوری اسالمی 
ایــران از برجــام حفاظــت و حمایــت می کنــد، اما 
عــده ای به جای انتقاد از کســانی کــه نمی گذارند 
 برجام پیش بــرود به تیم مذاکره کننــده تاخت و تاز 

می کنند.
اســحاق جهانگیری در بیســت و دومین جشنواره 
تحقیقاتــی علوم پزشــکی رازی که با حضــور وزیر 
بهداشــت و درمان آموزش پزشــکی  برگزار شــد با 
اشــاره به سالگرد امضای توافقنامه برجام بین ایران 
و گروه 1+5 گفت: طی سال های گذشته فشارهای 
سنگینی به ملت ایران وارد شد. عمق این فشارها در 
سال های آخر عمر دولت قبل با تحریم های ظالمانه 
ای که به ایران وارد می شــد، درک شد. ایران هم در 
نظــام بانکی و پولی که بدون آن نمی شــد با اقتصاد 
جهانــی ارتباط برقرار کرد تحریــم بود و هم در حوزه 
هایــی مثل نفت، صادرات، کشــتیرانی، بیمه های 
حمایــت کننده و حمل و نقل بــا تحریم های جدی 

روبرو شده بود.
وی افــزود: هرآنچــه که بــه آن تحریم هوشــمند 
می گفتنــد علیه ما انجام دادند و در آخر هم به جایی 
رسیدند که به هر ایرانی صرفا به دلیل ایرانی بودنش 
فشــار وارد می کردند. در چنین شــرایطی مهمترین 
هدفشــان تضعیــف ایــران بــود. می خواســتند به 
کشورهای جهان ســوم بگویند تا سقفی که برایتان 

مشخص شده باید حرکت کنید.
جهانگیری در همین راســتا خاطر نشــان کرد: در 
حالــی این فشــارها را به ایــران وارد مــی کردند که 
می دانســتند رژیم صهیونیســتی بــدون عضویت 
در آژانــس بین المللی انــرژی اتمی دارای کالهک 

هسته ای است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم 
می دانســت که با گفت وگو قادر به حل مساله هسته 
ای اســت، گفت: کار بسیار ســختی بود. همانطور 
که در حوزه های علمی دارای کارشناســان زبده ای 
هستیم، زبده ترین مذاکره کنندگان هم برای این امر 
انتخاب شــدند، آقای  ظریف  به عنوان مرکز اصلی 
مدیریت این مذاکرات  مشغول به کار شدند. 18 ماه 
مذاکره نفس گیری صورت گرفت. آن شش کشور را 
هم مــا انتخاب نکردیم از قبل بنای مذاکره با آن ها 

بود؛ اما این دفعه واقعا مذاکره می شد.
وی ادامه داد: با کشورهایی مذاکره کردیم که قدرت 
های سیاسی و اقتصادی بودند و سازمان های ملل 
و انرژی اتمی را هم در کنارشان داشتند. ما فکر می 
کنیــم در کار توافق و مذاکره ایران کاری اســتثنایی 

انجام داده است.
جهانگیری با اشــاره به دســتاوردهای توافق برجام 
تصریح کــرد: میزان صادرات نفت و میعانات گازی 
ایــران امروز بــه باالترین حــد خود  بعــد از انقالب 
اســالمی رسیده اســت. یعنی هم موفق شدیم چاه 
های نفت متوقف شــده را با مدیرانی موفق باز به راه 

بیندازیم و هم بازارش را پیدا کردیم.
معاون اول رئیــس جمهور یادآور شــد که واردات و 
صادرات جمهوری اســالمی ایران از لحاظ وزن به 

باالی 100 میلیون تن رسیده است.
وی با اشــاره بــه بدعهدی برخــی از طرفین مذاکره 
کننده برجام اظهار کرد: عده ای در بین قدرت های 
بزرگ نمی خواهند که ایران پیشرفت کند. آمریکایی 
 ها ســعی می کننــد نگذارند برجام پیش بــرود. آنها 
بدعهدی می کنند اما یک عده به جای اینکه به آنها 
حمله کنند، به تیم مذاکــره کننده خودمان تاخت و 

تاز می کنند.

عقب نشینی نمی کنیم
فشارهای رسانه ای درمورد اعتصاب غذای یک زندانی بی تاثیر است

رییــس قــوه قضاییه با اشــاره به برخــی فضاســازی های رســانه ای پیرامون 
رســیدگی های دســتگاه قضایی از جمله برجسته ســازی برخی اقدامات نظیر 
اعتصاب غذای متهمان یا محکومان و مواردی از این دســت تاکید کرد که این 
فضاســازی ها و فشارهای رسانه ای عالوه بر اینکه وصف مجرمانه دارد، هیچ 
تاثیری بر کار قوه قضاییه در رسیدگی عادالنه به دعاوی نخواهد داشت. آیت الله 
آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی قضایی، تصریح کــرد: طبق قانون 
اساسی، قوه قضاییه مرجع تظلمات و شکایات مردم است و رسیدگی عادالنه به 
شــکایات و دعاوی، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است که ایفای این وظیفه به 
مقدماتی نیاز دارد. رییس قوه قضاییه ادامه داد: نکته ای که همه ما می دانیم این 
است که گاهی در مسیر رسیدگی های قضایی یا اجرای احکام، تالش می کنند 
موانعی ایجاد کنند که در دوران ما یکی از بزرگترین این تالش ها، دخالت های 
اصحاب قدرت و کشــورهای بیگانه از طریق رسانه ها، سازمان ها و نهادهایی 
است که در واقع همچون ابزارهایی برای کشورهای استکباری عمل می کنند.

 فضاسازی رسانه ای اگر موجب اخالل 
در رسیدگی قضایی شود جرم است

آملی الریجانی با بیان اینکه رســانه ها امروز نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا می 
کنند، اظهار کرد: یکی از نقش های منفی برخی رسانه ها دخالت های نابجا در 
مسیر رسیدگی به پرونده های قضایی است که این فضاسازی ها در صورتی که 
موجب اخالل در رسیدگی قضایی شود، جرم است. رئیس قوه قضاییه افزود: 
متاسفانه از آنجا که کشورهای غربی اینگونه تاثیرات رسانه ای را در کشورهای 
مختلف مشــاهده کرده اند، تالش دارند که همین تجربه را در مورد جمهوری 
اسالمی نیز به کار گیرند و بر همین اساس از ابتدا هجمات زیادی علیه ارکان 
و نهادهای مهم نظام همچون قوه قضاییه و شــورای نگهبان بعمل آورده اند. 
آملی الریجانی، گمان کشــورهای غربی و رسانه های وابسته به آنها مبنی بر 
تاثیرپذیری دســتگاه قضایی جمهوری اســالمی از این قبیل فضاسازی ها را 
اشتباهی فاحش توصیف کرد و گفت: قوه قضاییه همواره نشان داده است که 
قاطعانه، شــجاعانه و بدون توجه به دخالت های بیرونی عمل می کند. تاکید 
موکد اینجانب به همه کسانی که به نحوی درگیر رسیدگی های قضایی هستند 
از جمله روسای محترم دادگستری ها، دادستان های محترم و قضات شریف 
این است که در جریان رسیدگی ها هیچ اعتنایی به فضا سازی های رسانه ای 
نداشته باشند و کار خود را صرفًا بر مدار قانون، شرع و تقوای الهی انجام دهند.
رییــس قوه قضاییه تاکید کرد: ما نباید به کســانی که گمان می کنند با فشــار 
رســانه ای می توانند منویات خود را اعمــال کنند مجالی بدهیم. گاهی تصور 
می کنند که با فضاسازی گسترده و وسیع پیرامون اعتصاب غذای یک زندانی 

یا مواردی از این دست می توانند در روند رسیدگی های قضایی و یا اجرای حکم 
تاثیــر بگذارند در حالی که چنین اقداماتی نه وجهة قانونی دارد و نه در مســیر 

رسیدگی نیز تاثیری خواهد داشت.

 مسئوالن عالی قضایی 
به هیچ عنوان اهل مجامله و عمل منفعالنه نیستند

آملی الریجانی با اشاره به استانداردهای دوگانه برخی مدعیان حقوق بشری در 
این زمینه اظهار کرد: همان کسانی که برای اعتصاب یک زندانی این هجمه 
ها را علیه قوه قضاییه و سایر نهادهای نظام روا می دارند برایشان هیچ اهمیتی 
ندارد که در حال حاضر ده ها و صدها انســان بــی گناه اعم از زن و کودک زیر 

آتش جنایات جنایتکاران سعودی کشته می شوند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به ایســتادگی دستگاه قضایی در برابر اقداماتی که 
ظاهری حقوق بشــری دارند، اما در باطن، سیاســی و علیــه نظام جمهوری 
اســالمی هســتند، خاطرنشــان کرد: در این میان نهادهایی که مورد هجمه 
هستند باید هوشیاری بیشتری داشته باشند. به هر حال دستگاه قضایی در فتنه 
88 به میدان آمد، در برخورد با جاسوسان محکم ایستاد و علیه کسانی که می 
خواهند راه را برای نفوذ غرب به کشور باز کنند اقدام می کند. همین اقدامات 
موجب شــده است تا هدف هجمه های بسیار ناجوانمردانه قرار بگیریم اما قوه 

قضاییه به فضل الهی با اقتدار این مسیر را ادامه خواهد داد.
آملــی الریجانی افزود: من به همه  مســئوالن محترم قضایی عرض می کنم 
که اگر در پی فشــارها و هجمه هــا کوچکترین قدمی به عقب برداریم، آنها به 
این نتیجه می رســند که با فشار رســانه ای می توانند موجب عقب نشینی قوه 
قضاییه شــوند و بر همین اســاس قطعا هجمه های بیشتری خواهند داشت؛ 
زیرا کشــورهای غربی با صرف میلیون ها دالر به دنبال بازده مطلوب هستند، 
ولی ما نباید مجال بدهیم که به این هدف دســت پیدا کنند. رییس قوه قضاییه 
با تشکر از مقام معظم رهبری به دلیل فرمایش اخیرشان مبنی بر اینکه »همه 
باید قدردان یک قوه قضاییه قاطع و شــجاع باشــیم«، این ســخنان را دلگرم 
کننده خواند و اطمینان داد که دســتگاه قضایی در همین مسیر عمل خواهد 
کرد. آملی الریجانی با تاکید بر اینکه قضات شــجاع و مسئوالن عالی قضایی 
بــه هیچ عنوان اهل مجامله و عمل منفعالنه نیســتند، گفت: افتخار همه ما 
همواره خدمت به مردم است و هیچ گاه بر سر منافع مردم کوتاه نخواهیم آمد.

مهندسی دیپلماسی ما باید منهای آمریکا طراحی شود
آملی الریجانی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره بــه تمدید »قانون 
اضطرار ملی آمریکا« علیه ایران در واپســین روزهای ریاست جمهوری باراک 

اوباما، تصریح کرد: اوباما در روزهای آخر ریاست جمهوری خود مدام مقرراتی 
را علیه ایران تمدید می کند که خیلی از آنها نقض برجام نیز محسوب می شود. 
این اقدامات نشــانگر آن است که آمریکا بر خالف تصورات بسیاری که گمان 
می کردند با یک عهد و مقاوله بین المللی رفتارش عوض خواهد شــد، همان 
مســیر قدیمی خود را که مقابله با جمهوری اســالمی است ادامه می دهد و با 
وجود اینکه  اجرای برجام اقتضائاتی دارد، مرتکب اعمالی می شــود که الاقل 
با روح برجام در تضاد است. رییس قوه قضاییه، مجموعه این اتفاقات را نشان 
دهنده پیش بینی  صحیح رهبر معظم انقالب مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن 
آمریکا دانست و تاکید کرد: ما قطعا باید سیاست خارجی فعالی داشته باشیم اما 
مهندسی دیپلماسی ما باید منهای آمریکا طراحی شود. متاسفانه آمریکا در هیچ 
کجا قابل اعتماد نبوده است؛ چنان که در جریان سوریه نیز شاهد بودیم مکررا با 
روس ها بر سر برخی امور توافق کردند اما نشان دادند که قابل اعتماد نیستند.
آملی الریجانی با بیان اینکه جمهوری اســالمی باید به نیروها و سرمایه های 
درونی خود اعتماد کند، بر لزوم اجرای صحیح سیاست های مربوط به اقتصاد 
مقاومتی تاکید کرد و افزود: تنها راه برون رفت از اضطراب ناشی از عهد شکنی 
هــای آمریکا و غرب، اتکا بــه توان داخلی و تدبیــر و مدیریت صحیح نیروها، 

ظرفیت ها و سرمایه های درونی کشور است.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی ســخنان خود، شهادت سه جوان بحرینی 
معتــرض به اقدامــات ظالمانه آل خلیفه را محکوم کرد و با تبریک و تســلیت 
شــهادت این سه جوان گفت: شهادت خط روشــنی است که شیعیان در طی 
آن طریق به ائمه معصومین)ع( اقتــدا کرده اند. موالی ما حضرت اباعبدالله 
الحســین)ع( نمونه بی نظیری از شــهادت را به منصه ظهور در آوردند و امام 
اول ما علی بن ابیطالب )علیه السالم( نیز در سجده عشق و محراب عبادت به 
شــهادت رسید. سایر ائمه اطهار نیز به شهادت رسیده اند و این نشان می دهد 
که شیعه مذهبی عقالنی، منطقی و قابل دفاع است و در مقابل ظلم ایستادگی 

می کند و امروز اعمال آل خلیفه در بحرین مصداق بارز ظلم است.
آملــی الریجانی با بیان اینکه رژیم بحرین حتی حــق رای را که کمترین توقع 
حقوق بشری در جهان امروز است از مردم دریغ می کند، ایستادگی مردم بحرین 
را آزمونی بزرگ برای کشــورهای مدعی حقوق بشر دانست و اظهار کرد: چرا 
نداهای حقوق بشــری در مورد بحرین به گوش نمی رسد؟ مردم کوچه و بازار 
در مرئا و مسمع این مدعیان و با سالح های آنها به شهادت می رسند اما هیچ 
صدایی بلند نمی شــود. بر اســاس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون 
پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
جمهوری اسالمی ایران در دستور کار مسئوالن عالی قضایی قرار داشت و در 

ادامه جلسه مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

جمهوری اسالمی در پی سقوط آل سعود نیست
دریابــان علــی شــمخانی نماینــده مقــام معظم رهبــری در شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره بــه وجود طرح هایی از ســوی کشــورهای غربی بــرای تجزیه منطقه یادآور شــد: کشــورهایی مانند ترکیه و عربســتان ســعودی باید 
تکلیــف خودشــان را روشــن کننــد، آیــا از روند تجزیه در ســوریه و کشــورهای اســالمی اســتقبال می کنند؟ آیا عربســتان از شــعله ور شــدن آتــش تجزیــه در منطقه مصون اســت؟ وی ادامــه داد: با وجــود برخــی از تصورات، 
جمهــوری اســالمی ایــران نــه تنها در پی ســقوط آل ســعود نیســت، بلکه مایــل به مهار تالش ها برای ســرنگونی حکومت عربســتان اســت. ســقوط آل ســعود هیچــگاه به معنــای جایگزینی یــک حکومت مطلــوب نخواهد 
بــود. در پــی ســقوط آل ســعود، بــه احتمــال قریب به یقین عربســتان تجزیــه و تفکر منحط افراطی داعشــی بــر بخش های مهمــی از این کشــور حاکم خواهد شــد. دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان گفــت: جمهوری 
اســالمی ایــران همــواره در برابــر رشــد افراطی گری ایســتادگی کرده و از وحدت ســرزمینی کشــورهای منطقــه دفاع می کند چراکــه تجزیه کشــورها را زمینه ســاز حاکمیت تفکر تروریســتی بر ســرزمین های اســالمی می داند 
 کــه ایــن رخــداد بــا منافع راهبردی جهان اســالم در تعارض اســت. وی افزود: متأســفانه در مقابل شــاهدیم کــه پیامد سیاســت های منطقه ای حاکمان ســعودی در ســوریه و یمن عماًل تقویــت گروه های تروریســتی و یارگیری 

از میان آنها است.

سیاسی
1395 مــاه  27 دی   دوشــنبه 

واکنش روز

پلمب دفتر یاسر هاشمی و مشاوران آیت اهلل هاشمی اداری بوده و رفع می شود
در حالی که صبح امروز خبرهایی مبنی بر پلمب دفتر یاســر هاشمی و تعدادی از مشاوران آیت الله هاشمی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منتشر شد، روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم 
کرد این موضوع طبیعی و اداری بوده و برطرف می شود. غالمرضا فروزش معاون اجرایی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفت و گو با »انتخاب« اعالم کرد که دفتر یاســر هاشــمی فرزند آیت الله هاشــمی و تعدادی از مشاوران آیت 
الله پلمب شده است.  همچنین طباطبایی وکیل خانوادگی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی: پلمپ دفتر مشاوران 
مرحوم آیت الله هاشــمی رفســنجانی اقدامی اداری بوده  و از طرف مقام قضایی نبوده است.  از سوی دیگر، مرتضی 

الویری با تایید خبر پلمپ دفتر برخی از مشــاوران آیت الله هاشــمی در مرکز تحقیقات گفت: دفتر مشاوران آیت الله هاشمی در این مرکز پلمپ شده 
اما دلیل آن اعالم نشــده اســت. او افزود: دو روز قبل تلفنی موضوع پلمپ دفتر را اطالع دادند و روز گذشــته گفتند موقتا جایگزینی برای دفتر در 
مکانی دیگر در نظر گرفته می شــود اما امروز گفتند این  جایگزین مشــخص نشده و به بنده اعالم شد تا شنبه و تا مشخص شدن وضعیت صبر کنم. 
الویری به ایلنا گفت: مشاوران هاشمی در همه حوزه ها دفاترشان پلمپ شده است . وی ادامه داد: دفاتر علی محمد بشارتی ، رستگاری، عباسی فرد 
و یاســر هاشــمی نیز پلمپ شده است. با این حال مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید پلمپ دفاتر 
مشاوران آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: این اقدام یک روال اداری و طبیعی است که به زودی برطرف می شود. وی ادامه داد: پلمپ شدن دفاتر 

مشاوران آیت الله هاشمی رفسنجانی با دستور حراست مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته و این محدودیت به زودی برطرف می شود.

سوژه روز

شلیک ضد هوایی در قلب تهران
عصر امروز برای دقایقی صدای شــلیک مســتمر ضد هوایی در مرکز تهران شنیده و باعث رعب و وحشت مردم شد. 
پس از آن اعالم شــد هدف شــلیک های پدافند هوایی یک فروند پهپاد بوده که وارد منطقه پرواز ممنوع شــده است. 
به گفته مسئوالن این شی پرونده پس از شلیک های اخطاری از منطقه دور شده و به سمت شرق تهران رفته است. 
در اولین موضع گیری های مسئوالن اعالم شد که این شی پرنده ساقط شده است. معاون امنیتی انتظامی فرمانداری 
تهران در این خصوص گفت: هلی شات )ریز پرنده ای که در مناطق مرکزی تهران در پرواز بود( توسط پدافند هوایی 
مورد هدف قرار گرفت و ساقط شد. علی اصغر ناصربخت با اعالم این خبر اظهار کرد: پس از رویت این ریزپرنده پدافند 

هوایی بیت و دانشــگاه به ســمت این شی شــلیک کردند و نهایتا پدافند هوایی دانشگاه این ریزپرنده را ســاقط کرد. وی در ادامه افزود: هنوز معلوم 
نیست این ریزپرنده متعلق به کدام نهاد و سازمان بود که با پیدا کردن الشه آن تحقیقات آغاز می شود. اکنون تحقیقات در حال انجام شدن است.

با این حال دقایقی بعد از اعالم ســاقط شــدن این شــی پرونده این خبر تکذیب شــد. معاون عملیات پدافند هوایی ارتش امیر الهامی در گفت وگوی 
تلفنی با یکی از بخش های خبری شبکه خبر در مورد تیراندازی به یک پهپاد در محدوده منطقه پرواز ممنوع در تهران گفت: این تیراندازی موضوع 
نگران کننده ای نیســت و به مردم اطمینان خاطر می دهم که صدای شــنیده شده صدای هوشیاری و آمادگی و امنیت کامل است. معاون عملیات 
پدافند هوایی خاتم االنبیا افزود: یک فروند هلی شات بدون سرنشین وارد منطقه پرواز ممنوع شد که پدافند هوایی طبق معمول وظیفه خود را اجام 

داد و اقدام الزم انجام شد.
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مجمع عقالی سیاسی از هر دو جناح تشکیل شود

محمد اشــرفی اصفهانی فعال سیاســی اصالح طلب گفت: اگر بخواهیم یک کار اساســی، اصولی و ماندگار برای حفظ کشــور، نظام و انقالب انجام شــود تشــکیل مجمع عقالی سیاســی راهکار خوبی اســت، منتها تشــکیل 
ایــن مجمــع نبایــد فقط از یک جناح باشــد. اشــرفی اصفهانی درباره آینده فضای سیاســی کشــور پس از فوت مرحوم آیت الله هاشــمی رفســنجانی گفــت: امیدواریم هیچ گونه اتفاقی نیفتد، انشــاء الله درگذشــت، تشــییع جنازه 
و مراســم هفتــم ایشــان کــه بــا این حضور پرشــور برگزار شــد، دعوت به وحدت و یکدلی باشــد چــون مهمترین اصــل انقالب و پیــروی از مقام معظــم رهبری اســت. وی افزود: معتقــدم همانگونه کــه وقتی امــام خمینی )ره( 
بنیانگــذار انقــالب اســالمی رحلــت کردند هیچ آســیب و گزنــدی متوجه نظام جمهوری اســالمی ایران نشــد با فوت آقای هاشــمی هم هیچ آفت و خدشــه ای به نظام نمی رســد. وی درباره مناســب ترین فرد بــرای دنبال کردن 
مــدل سیاســت ورزی هاشــمی رفســنجانی افــزود: اگر منظور ریاســت مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت که باید دیــد رهبر معظم انقــالب چه کســی را منصوب می کننــد اما در حوزه سیاســی ذهنم به ســمت فرد خاصی 
 نمــی رود چــون رییــس دولــت اصالحــات هم ممنــوع التصویر و ممنوع الحضور اســت. این فعال سیاســی اصالح طلب یادآور شــد: مناســب ترین فرد بــرای اینکه بتواند جریــان اعتدال را حفظ کنــد و راه هاشــمی را ادامه دهد 

شخص آقای ناطق نوری است.

هاشمی جمع اضداد بود
مســیح مهاجــری مدیرمســئول روزنامــه 
جمهوری اســالمی بابیــان این که آیت الله 
هاشــمی کســانی را که بــدون اطالع و در 
گاهی یا غرض با ایشــان نامهربانی  اثــر ناآ
می کردند، می بخشــید، گفــت: من بارها 
خودم شاهد بودم که ایشان توهین کنندگان 

به خود را بخشید و با آغوش باز از آن ها استقبال کرد. مهاجری در خصوص 
شــخصیت آیت الله هاشــمی )ره( بابیــان این که من هر چــه در مورد این 
شــخصیت بزرگوار بگویم واقعًا کم گفته ام، اظهار کرد: تنها این را می توانم 
بگویم که آیت الله هاشــمی مجمع اضداد بود یعنی ازیک طرف مجاهدی 
بی نظیــر بــود و از طرف دیگــر قلب بســیار مهربان و رئوفی داشــت. وی 
خاطرنشان کرد: آیت الله هاشمی با دشمنان اسالم، انقالب و با دشمنان 

ایران مردم ایران سر آشتی و سازگاری نداشت.

رابطه ای بین برجام و امور دفاعی نیست
سردار سیدمسعود جزایری سخنگوی ارشد 
نیروهای مســلح گفت: هیچ رابطه ای بین 
برجام و امور دفاعی کشــور وجــود ندارد و 
اصوال مســئله دفاع در مذاکرات هسته ای 
جایــی نداشــته اســت. جزایــری پیرامون 
آخریــن وضعیــت سیســتم های دفاعی و 

موشــکی جمهوری اســالمی ایران، گفت: نیروهای مســلح در چارچوب 
تدابیر و دکترین های تعریف شــده با بهره گیری از توان داخلی برنامه های 
دفاعی و ارتقاء امنیت برای کشــور عزیزمان را به پیش می برند و در شرایط 
امروز وضع مان از همیشــه بهتر اســت. ســردار جزایری گفت: در حالیکه 
حکومت های شــرور، جمهوری اسالمی ایران را مورد تهدید قرار می دهند 
مــا چاره ای جز تقویــت بنیه دفاعی خود نداریم و این امــر مورد وثوق آحاد 

ملت و مسئولین است.

غرب از امتیازاتی که داده، عصبانی است
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: قدرت ما کشورهای غربی را 
مجبور به مذاکره کرد. درباره دستاوردهای 
توافق هسته ای در یک سال گذشته گفت: 
این موضوع کــه ابرقدرت ها آمدند و مجبور 
شــدند پای میز مذاکــره بنشــینند و امتیاز 

بدهند، به دلیل این بود که متوجه قدرت و توان ما شدند. وی افزود: جوانان 
و کارشناســان متخصص ما کاری کردند که قدرت های بزرگ دنیا حتی در 
فکر خود هم پشــرفت و توسعه صنعت هسته ای ایران را باور نمی کردند و به 
همین دلیل مجبور شدند پای میز مذاکره بنشینند و امتیاز بدهند. نائب رییس 
اول مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: دلیل عصبانیت امروز غرب به 
خصوص آمریکا، این اســت که امتیاز دادند و دلیل این امتیاز دادن هم این 

است که قدرت واقعی ایران را دیدند و مجبور به مذاکره شدند.

 دستجردی 
 رقیب خوبی برای 

روحانی است
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی، با 
اشــاره به طرح برخی مباحث مبنی بر کاندیداتوری 
مرضیــه وحیــد دســتجردی در انتخابــات آتــی 
ریاســت جمهوری گفت: او رقیب خوبی برای آقای 
روحانی است و من از اینکه ایشان یک رجل سیاسی 

و موجه است استقبال می کنم.
پروانه سلحشــوری در رابطه با کاندیدا شــدن زنان 
در انتخابــات ریاســت جمهوری، گفــت: تاکنون 
زنان رجل سیاســی محســوب نمی شــدند اگر این 
پیشــنهاد مطرح می شود شــاید دلیلی بر این باشد 
که زن هم بتواند کاندیدا شــود. البته برای ریاســت 
جمهوری نباید نگاه جنســیتی داشــته باشیم. بلکه 
باید شاخص سازی کنیم. باید شاخص ها مشخص 
شــوند و ســوابق اجرایی و عملی در کنار هم در نظر 
گرفته شــود. نمی توانیم بدون سوابق تجربی کسی 

را در جایی قرار دهیم.
او درباره مطرح شــدن مــواردی در رابطه با کاندیدا 
شــدن مرضیه وحید دســتجردی، وزیر بهداشــت 
دولت قبل در انتخابات پیش رو،  گفت: شاید مطرح 
شــدن ایشــان برای شکســتن آرای آقای روحانی 
گزینه خوبی باشــد. این استراتژی ای منطقی است 
و کســی که این فکر را مطرح کرده از نظر سیاســی 

فرد روشنی است.
رئیس فراکسیون زنان متذکر شد: البته برای من به 
عنــوان یک زن اصولگرا و اصالح طلب فرقی ندارد 
و کسی که جایگاه زنان را ارتقاء دهد از آن استقبال 
می کنم. خانم دســتجردی رقیب خوبی برای آقای 
روحانی است که در بین اصالح طلبان هم شناخته 
شده اســت. من از این مسأله که ایشان یک رجل و 

سیاسی و موجه است استقبال می کنم.
او همچنیــن گفت: در کشــورهای توســعه نیافته 
برای زنــان تبعیض مثبت قائل می شــوند. مثاًل در 
افغانســتان 27 درصد از نمایندگان طبق قانون زن 
هستند. در کشــور ما چنین چیزی ســابقه نداشته 
و االن هــم اگر چنین چیزی اتفاق افتاد از ســوی 
اصالح طلبان بــوده،  این در حالی اســت که ما در 
برخی اســتان ها کاندیدای تأیید صالحیت شده زن 
نداشتیم. حتی فراکسیون امید هم از افراد ناشناخته 
در حوزه زنان استفاده کرد. این آزمون، سعی و خطا 
بــود؛ ولی امروز خیلی هــا معتقدند زنــان می توانند 

حضور موثری داشته باشند.
سلحشوری درباره حضور زنان در شوراهای شهر نیز 
گفت: مسایلی که در مورد حضور 40 درصدی زنان 
در شــوراها مطرح می شــود در حد تالش و فعالیت 
است. اما باید توجه کنیم که حضور زنان در شوراها 
می تواند موثر باشــد چرا که فعالیت  در شــورا بافت 
ملموسی دارد که آنها با آن در تماسند و یک رویکرد 

زنانه می تواند موثر باشد.
این عضو کمیسیون فرهنگی در رابطه با فعالیت وزیر 
جدید فرهنگ نیز توضیح داد:  به نظر می رسد ایشان 
اهل تعامل باشد اما به اعتقاد من خیلی از مسایلی که 
در حوزه فرهنگ پیش می آید ســوء تفاهم است اما 
سوء تفاهم ها در این مسأله غالب است و رویکردها 

نیز متفاوت است.
سلحشوری در بخش دیگری از صحبت های خود، 
تأکید کرد: دو مسأله مهمی که بعد از بررسی بوده در 
اولویت فراکسیون زنان قرار می گیرد الیحه حمایت 

از کودکان و قوانین مخل کسب و کار زنان است.
او همچنین ابــراز امیدواری کرد کــه الیحه تأمین 
امنیت زنــان به زودی توســط معاون زنــان رئیس 

جمهور به مجلس ارسال شود.

پارس نیوز نوشت: جایگزینی ناطق نوری، رأی ساز با یاد هاشمی
فقدان هاشمی رفسنجانی، یکی از قدرتمندترین چهره های سیاسی کشور، نقطه عطف در تاریخ تحوالت جمهوری اسالمی ایران خواهد 
بود؛ حال این سوال جدی در میان تحلیلگران سیاسی بیان می گردد که چشم انداز سپهر سیاست کشور پس از سوگ هاشمی رفسنجانی 

چگونه رقم خواهد خورد؟

 الف نوشت: اصالح طلبان و هاشمی از تخریب تا تقدیر
قدرشناسی ملت ایران، فعاالن سیاسی، طرفداران و منتقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی از ایشان طبیعی ترین و اخالقی ترین رفتاری 

بود که باید آن را ستود.

 خبرآنالین نوشت: گرفتاری اصالح طلبان در پیچ  تاریخی؛ سیاست منهای هاشمی
آنچه که بیشتر از هرچیز دیگر در این روزهای اولیه پسا هاشمی در میان اظهارات چهره های عموما اصالح طلب و بعضا اصولگرا شنیده 

شد این عبارت سوالی بوده: »سرنوشت اصالح طلبان و اعتدالیون منهای هاشمی«

 نامه نیوز نوشت: نو اصولگرایان از گذشته درس می گیرند؟
برای انتخابات های پیش رو و با توجه به آنکه جریان نواصولگرا فرصت چندانی برای رقابت های انتخاباتی در سال آینده ندارد، سران این 

جریان باید از تجربه های شکست های قدیمی درس گرفته و مسیر را همانگونه که بود، ادامه ندهند و به دنبال راهکارهای جدید برای 
ادامه پیشبرد اهداف خود باشند.

عکس روزسایت نگار

 واکنش مردم 
 به شلیک ضدهوایی 
در مرکز تهران

خبرنامه
1395 مــاه  27 دی   دوشــنبه 

تعطیلی جلسات مجمع تا تعیین رئیس جدید
آخرین ماموریت هاشمی به رضایی: تهیه طرح صرفه جویی ملی

دکتر محســن رضایی روز دوشــنبه با نمایندگان خبرگزاری ها، سایت های 
خبری و شبکه های تلویزیونی نشست خبری برگزار کرد و به تشریح کارنامه 
20 ســاله مجمع، وضعیت و فعالیت های مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
پس از درگذشــت رئیس فقید این نهاد و ســایر موضوعات داخلی و جهانی 

پرداخت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه جلسات صحن مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تا مشــخص شدن ریاســت جدید مجمع از سوی 
مقام معظم رهبری تشــکیل نمی شــود، گفت: مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام دســتگاه مستشاری نظام اســت و تعیین ریاست آن از اختیارات مقام 

معظم رهبری اســت و ما منتظر اعالم ایشان هستیم. 
وی در خصوص برگزاری کمیســیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
گفــت: بعد از یک هفتــه تعطیلی در مجمع و پس از هفت روز از درگذشــت 
آیت الله هاشــمی رفســنجانی جلســات کمیســیون های مجمع بر اساس 

آیین نامه ها برگزار خواهند شد. 

برگزاری 1651 جلسه مجمع در طی ۲0 سال
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ارائه کارنامه 20 ساله فعالیت های 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظام اشــاره کــرد و یادآورشــد:  در طول 20 
ســاله فعالیت مجمع به ریاست آیت الله هاشمی رفســنجانی 1651 جلسه 
کمیســیون تخصصی و دایمی تشــکیل شــده اســت و آیت الله هاشمی دو 
کمیســیون نظارت و زیربنایی را شخصًا اداره کردند.همچنین در این مدت 

429 جلســه عمومی و صحن مجمع را داشته ایم. 
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به اینکه آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی در طول 20 سال با عشق و عالقه در مسئولیتی که مقام معظم 
رهبری به ایشــان ســپرده بودند و با پرکاری و دلســوزی فعالیت می کردند، 
خاطرنشان کرد: در طول 20 سال، 35 موضوع مهم کشور سیاست گذاری 
شــد از جمله سیاســت های اصل 44، اقتصاد مقاومتی، چشــم انداز آینده 

ایران و... 
وی بــا بیــان اینکه مجمع تشــخیص مصلحت نظام دســتگاه مستشــاری 
عالــی نظام به حســاب می آید، گفــت: 166 طرح و الیحــه اختالفی بین 
مجمع و شــورای نگهبان و حدود 400 ماده اختالفی بین مجلس و شورای 
 نگهبــان در طول 20 ســال گذشــته در مجمــع حل و فصل و گره گشــایی 

شده است. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در طول 20 سال گذشته، 
8 معضل کشــور آسیب شناســی و حل شــد، گفت: یکی از هشــت معضل 
مهم کشــور موضــوع ثبات مدیریت بانک مرکزی و سیاســت پولی کشــور 
 بوده اســت کــه در این مدت مجمع تشــخیص مصلحت نظــام حل وفصل 

شده است. 
وی با اشــاره بــه اینکه آیین نامه نظارت طی دو – ســه ســال  اخیر به مجمع 
ســپرده شــده بود و دو مورد اقدام نظارتی در این ســال ها از ســوی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام انجام شــده اســت، تصریح کرد: در این مدت به 

20 ســوال استفساریه پاسخ داده شده اســت و پنج برنامه توسعه اقتصادی 
سیاســت گذاری شــده و برنامه ششم در دســتور کار دولت و مجلس است 
که سیاســت های کالن آن در مجمع بررســی و خدمت مقام معظم رهبری 

پیشنهاد شده بود. 
دکتر محســن رضایــی افزود: در طول 20 ســال گذشــته دبیرخانه مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام نیــز با برگــزاری 11 هزار جلســه کارشناســی 
و کمیســیون پشــتیبانی بــا مجمــع تشــخیص همراهــی و همــکاری 
مجمــع  مســتقالنه  سیاســت گذاری  ســاله   20 داشته اســت.کارنامه 
تشــخیص مصلحــت نظام کــه بعد از انقــالب بــرای اولین بــار در ایران 
بــدون دخالت آمریکا و انگلیس سیاســت های کالن کشــور تنظیم شــده 
کامــاًل روشــن اســت و مجموعــه سیاســت های کالن، راهنمــای خوبی 
 بــرای مجلس ها و دولت های آینده اســت که در چارچوب آن برای کشــور 

برنامه ریزی کنند. 
محســن رضایی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره ریاست جدید 
مجمــع و برگــزاری صحن مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، گفت: هنوز 
تصمیمی برای ریاســت مجمع گرفته نشــده اســت و تعیین ریاست مجمع 
تشخیص به عنوان دســتگاه مستشاری برای نظام از اختیارات مقام معظم 
رهبری اســت و منتظر اعالم ایشان هستیم. بنابراین صحن مجمع تا تعیین 

ریاست جدید آن تشکیل نمی شود. 
وی همچنین در پاســخ به ســوالی در مورد احتمال برگزاری صحن مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام قبل از تعیین ریاست جدید، گفت: در حال حاضر 
موضــوع و دســتورالعمل فوری مطرح نیســت که بخواهیم صحن داشــته 

باشــیم و حتمًا جلسه تشکیل دهیم. 

  هاشــمی گفت اگر می خواهیم کار مهمی انجام دهیم 
باید همه هماهنگ باشیم

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام همچنین در پاســخ به سوالی در مورد 
آخرین جلســه مجمع با حضور آیت الله هاشــمی رفســنجانی و موضوعات 
مطــرح شــده در آن جلســه، گفت: روز یکشــنبه که خدمت ایشــان بودیم 
موضوعات مهمی مطرح شــد که محرمانه هســتند اما جمع بندی جلســه 
ایــن بود که اگر بخواهیم کار بزرگی در کشــور انجام دهیم همه مســئولین 
کشــور باید هماهنگ با هم و همراه با سیاســت های کلی ابالغی از ســوی 
رهبر انقالب حرکت کنند تا پشــتیبانی مردم و مقام معظم رهبری را داشــته 
باشــیم. یعنی بدون پشــتیبانی مــردم و رهبری انقــالب نمی توان کارهای 

بزرگی در کشور انجام داد.
دکتــر رضایی همچنین در مــورد رویکرد مجمع در دور بعــدی فعالیت آن، 
تصریح کرد: احکام جدید و رویکردهای مجمع از سوی مقام معظم رهبری 
مشــخص خواهند شد، بنابراین نمی توانیم از طرف خودمان رویکرد خاصی 
را اعــالم کنیم و با توجه بــه اینکه زمان تمدید عضویــت اعضای مجمع از 
ســوی رهبری نزدیک اســت طبق روال، مقام معظم رهبری هر پنج ســال 
رویکردهای مجمع را مشخص می کنند. البته احتمال می دهم مقام معظم 

رهبری بر موضوع نظارت تأکید بیشــتری داشته باشند. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام همچنین در پاســخ به سوالی در مورد 
برنامه هــای خاصــی که آیت الله هاشــمی رفســنجانی بــرای آینده مجمع 
تشــخیص مدنظر داشــتند، گفت:  ایشــان به مــن مأموریــت دادند طرح 
صرفه جویــی ملــی را تهیه کنــم تا خدمت رهبــر انقالب ارائــه کنیم. یعنی 
معیارهایــی را بــرای جلوگیری از حیف و میل در کشــور مورد بررســی قرار 
دهیــم تا سیاســت های کلی مربوط به صرفه جویی بــه ویژه در حوزه انرژی 

مشخص شود. 
وی در پاسخ به سوالی در مورد ســپهر سیاسی ایران بعد از آیت الله هاشمی 
رفســنجانی،اظهارکرد: باید از حضور مردم در مراســم تشــییع پیکر رییس 
فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیام و صدای مردم را بشنویم چرا که 
حضور مردم در این مراسم نمایش باشکوهی از وحدت ملی ما پیرامون رهبر 
معظم انقالب بود، بنابراین جناح های سیاســی و دولتمردان باید پیام ملت 

ایران را بشــنوند و آن را در سپهر سیاسی ایران تقویت کنند. 

 در ایران شــیر صبور و ببر مراقبی حضور دارد 
که آمریکا می فهمد نباید به آن نزدیک شــود

دبیــر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام همچنین در پاســخ به ســوالی در 
مــورد روی کار  آمدن ترامپ و کابینه احتمالی دولــت جدید آمریکا و حضور 
ژنرال هــا در ایــن کابینه، تصریح کــرد: در مورد دولت ترامــپ اگر از االن 
قضاوتی داشــته باشــیم عجوالنه است چون ما همیشــه به رفتار و عملکرد 
 دولــت آمریکا نگاه می کنیم و نــه به حرف ها و وعده هایی کــه عمدتًا از آن 

تخلف می کنند. 
وی افزود:  در پاســخ به این گمانه که مطرح می شــود اگــر ترامپ با کابینه 
نظامی روی کار آید با ایران درگیر خواهد شــد، نظرم این اســت که در ایران 
شــیر صبور و ببر مراقبی حضور دارد که نظامیــان آمریکا می فهمند نباید به 
این شــیر صبور نزدیک شــوند، بنابراین موضع گیری من استقبال از کابینه 

ترامپ نیســت، بلکه تهدیدی محترمانه است. 
رضایی در پاســخ به ســوالی در مورد موضع گیری مجمع در قبال فلسطین و 
اجالس پاریس با توجه به مواضع آیت الله هاشــمی رفســنجانی در موضوع 
فلسطین، گفت: آیت الله هاشــمی از اولین مدافعان فلسطین و پیشگامان 
دفاع از حقوق فلســطینی ها بودند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 
پیروی از مقام معظم رهبری همیشــه دفاع از فلسطین را جزو سیاست های 
خود دانسته و همچنان مثل گذشته معتقدیم مردم فلسطین باید با انتخابات 

سرنوشت خود را به دست بگیرند. 
محســن رضایــی در ابتدای صحبت های خود ضمن تســلیت به مناســبت 
رحلــت و عروج یار دیرین امام )ره( و همســنگر و همــراه رهبری، حضرت 
آیت الله هاشمی رفســنجانی، گفت: از همه افرادی که در هفته گذشته در 
مراسم وداع، خاکسپاری و تشییع پیکر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی 
به عنوان رکن رکین انقالب اســالمی شــرکت کردند به نمایندگی از مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام سپاسگزاری می کنیم. 
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رصدخانه

کنفرانِس کدام صلح؟!
نشست صلح خاورمیانه در پاریس با اختالف نظر پایان یافت

مذاکرات پاریس با موضوع صلح فلسطین و رژیم اسرائیل در حالی 
روز گذشته برگزار شد که ده ها کشور جهان در غیاب دو طرف اصلی 
منازعه، تالش کردند برای این مسئله راه حلی بیابند. این در حالی 
است که مباحث اخیر درباره احتمال انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
به بیت المقدس، خود مسائل جدیدی را در این عرصه به وجود آورده 
و اوضاع را پیچیده تر کرده است. به هر ترتیب، کنفرانس بین المللی 
صلح خاورمیانه با حضور بیش از 70 کشــور جهان روز گذشته در 
پاریس برگزار شــد و هدف از آن، بازگرداندن طرفین اسرائیلی و 
فلسطینی به پای میز مذاکره و جلب حمایت برای پیشبرد »راهکار 
دو دولتی« بیان شده است. این کنفرانس در شرایطی برگزار شد 
که نه رژیم اسرائیل و نه فلسطین نماینده ای را برای شرکت در آن 
اعزام نکرده بودند و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز 
در جریان نشست روز گذشته کابینه این رژیم، انتقادات شدیدی را 
متوجه کنفرانس کرد. وی ضمن »بی فایده« خواندن این کنفرانس 
افزود: »این موضوع میان فرانسوی ها و فلسطینی ها هماهنگ شده 
است«.  نخست وزیر رژیم اسرائیل همچنین اظهار داشت: »هدف 
این کنفرانس، تالش برای تحمیل شرایطی به اسرائیل است که با 
نیازهای ما در تضاد است. بی تردید این امر سبب دست نیافتنی تر 
شدن صلح خواهد شد، زیرا مواضع فلسطینی ها را سخت تر می کند 
و همچنین آن ها را از پذیرش مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط 
دور می کند«. در مقابل، محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین، در مراسم افتتاح سفارت فلسطین در واتیکان، از برگزاری 
کنفرانس صلح پاریس استقبال کرد. وی اظهار داشت: »ما از نقش 
رئیس جمهور اوالند و دولت فرانسه در سازماندهی این کنفرانس 
بین المللی تقدیر می کنیم و از شرکت کنندگان می خواهیم ساز و 
کارهای محکمی را برای اجرای حقوق بین الملل و قطعنامه های 
سازمان ملل تدبیر کنند«. »سی ان ان« در گزارش خود از کنفرانس 
صلح پاریس اشاره می کند که هدف از برگزاری این کنفرانس، برقرار 

کردن مجدد ســطحی از مذاکرات پس از ناکام ماندن تالش های 
پیشــین در این زمینه در سال 2014 است. ژان مارک آیرو، وزیر 
خارجه فرانسه، روز گذشته به هیئت های شرکت کننده گفت که 
برای یافتن یک راه حل، »دیگر وقتی برای تلف کردن نمانده است«. 
آیرو افزود: »اکنون زمان توقف نیست. وضعیت اضطراری همچنان 
پابرجاست... طرفین همچنان از یکدیگر فاصله دارند و رابطه آن ها 
مبتی بر لجبازی اســت که این امری خطرناک اســت. هیچ کس 
در مقابل بروز دور جدیدی از خشــونت ها ایمن نیست«. فرانسوا 
اوالند، رئیس جمهور فرانسه نیز هشدار داد که جامعه بین المللی 
وضع موجود در منازعه رژیم اســرائیل و فلسطین را مورد پذیرش 
قرار نمی دهد و کسانی که فکر می کنند برگزاری چنین کنفرانسی 
»ساده لوحانه« است را مورد انتقاد قرار داد. وی گفت: »ساده لوحی 
این اســت که فکر کنیم از میان بردن اختالفات میان اســرائیل و 
همسایگانش که امری ضروری است، بدون پیشرفت به سوی صلح 

میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها امکان پذیر است«. گفتنی است این 
کنفرانس در شرایطی برگزار شد که از ماه دسامبر و در پی تصویب 
قطعنامه ضد اسرائیلی در شورای امنیت سازمان ملل، تنش ها میان 
رژیم اسرائیل و فلسطین رو به افزایش بوده است. قطعنامه مذکور با 
14 رأی مثبت به اضافه رأی ممتنع آمریکا به تصویب شورای امنیت 
رســید و در آن، سیاست توسعه شهرک سازی های رژیم اسرائیل 
محکوم شده است. تل آویو نگران است که نتایج حاصل از نشست 
پاریس، طی همین روزهای باقیمانده از دولت باراک اوباما در آمریکا، 
به صدور یک قطعنامه ضد اسرائیلی دیگر در شورای امنیت منجر 
شود. در میانه این مباحث، نتانیاهو تصریح کرده که به همکاری با 
دولت آتی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ چشم دوخته است. ترامپ 
پیش از این وعده داده که سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی 
را از تل آویو به بیت المقدس انتقال خواهد داد؛ اقدامی که می تواند 
با اعتراض جامعه بین المللی مواجه شود. متحدان عرب و اروپایی 

آمریکا هشدار داده اند که انجام چنین اقدامی از سوی ترامپ، می 
تواند سبب از میان رفتن روند صلح و بروز دور جدیدی از خشونت 
ها در منطقه شود. در همین زمینه، محمود عباس با ارسال نامه هایی 
برای رهبران روســیه، چین، فرانسه، آلمان، انگلیس و کشورهای 
عضو اتحادیه عرب، از آن ها خواسته جلوی ترامپ را بگیرند. جان 
کری، وزیر خارجــه آمریکا نیز پیش از این انتقاد صریح خود را از 
چنین طرحی اعالم کرده و گفته انجام این اقدام می تواند به »یک 
انفجار قطعی در منطقه« منجر شود. این در حالی است که هفته 
گذشته، تیم انتقالی ترامپ گزینه جدیدی را مورد بررسی قرار داد 
که عبارت است از مستقر شدن سفیر آمریکا در کنسولگری ایاالت 
متحده در بیت المقدس، بدون انتقال ساختمان سفارت به این شهر.

روز گذشته و در جریان کنفرانس پاریس نیز وزیر خارجه فرانسه با 
بیان اینکه انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اقدامی تحریک آمیز 
است، درباره اینکه ترامپ واقعاً چنین کاری انجام دهد ابراز تردید 
کرد. وی گفت: »بی تردید این تحریک آمیز است. من فکر می کنم که 
او قادر نخواهد بود چنین کاری انجام دهد«. به هر ترتیب، مجموعه 
این مسائل حکایت از پیچیدگی اوضاع در مسئله فلسطین و رژیم 
اسرائیل دارد و به همین دلیل، با وجود گردهمایی شمار زیادی از 
کشورها در پاریس، بسیار بعید به نظر می رسد این کنفرانس صلح 
بتواند در برداشته شدن قدمی هرچند کوچک به سوی حل مسئله 
مدنظر، کمکی بکند.  گفتنی اســت مخالفت های صورت گرفته با 
طرح انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، واکنش جان کری، وزیر 
خارجه این کشور را به دنبال داشت. کری اظهار داشت: »این مورد 
)انتقال پایتخت به قدس( به صورت علنی ولی در داخل کشور ما 
مورد بحث قرار گرفت و به این مجمع و این زمان، تعلق نداشت. این 
کار مناســبی نبود«. از سوی دیگر، بوریس جانسون، وزیر خارجه 
انگلیس که برای شرکت در کنفرانس صلح پاریس به فرانسه رفته 

بود، بیانیه نهایی این کنفرانس را امضا نکرد.

موافقت انگلیس با پیشنهاد جدید دونالد ترامپ
وزیر خارجه بریتانیا از پیشــنهاد توافق تجاری رئیس جمهوری منتخب آمریکا اســتقبال کرد. بوریس جانســون، وزیر خارجه بریتانیا امروز )دوشنبه( ابراز اطمینان کرد که بریتانیا و آمریکا می توانند به یک توافق تجارت آزاد دست یابند که 
منافع مشــترک هر دو طرف را تامین کند. این اظهارات پس از آن مطرح شــد که دونالد ترامپ پیشــنهاد یک قرارداد تجارت آزاد میان دو کشــور را مطرح کرد. جانســون درحین ورود به جلسه وزرای خارجه در بروکسل گفت: خبر بسیار 
خوبی اســت که آمریکا خواهان یک توافق تجارت آزاد با ما اســت و می خواهد این کار خیلی ســریع انجام شود و شــنیدن این موضوع از زبان دونالد ترامپ عالی است. وی در ادامه گفت: مشخصًا این توافق باید به شکلی باشد که تا حد 
بسیار زیادی منافع هر دو طرف را تأمین کند و من شک ندارم که اینچنین خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه با روزنامه تایمز از تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را حرکتی 
تعبیر کرد که می تواند فرصت توافقات تجاری دوجانبه را در اختیار بریتانیا قرار دهد. وی در این مصاحبه به تحلیلگر روزنامه تایمز گفته از نظر او اوضاع بریتانیا بعد از تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا همین االن هم »خیلی خوب« است. 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا که تا 5 روز دیگر وارد کاخ ســفید می شــود در این گفتگو با مایکل گائو، از دولتمردان ســابق بریتانیا مصاحبه کرده و به او که خود یکی از حامیان برزگ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، گفته برخالف نظر 

باراک اوباما، او تالش خواهد کرد روابط تجاری میان لندن و واشنگتن را بهتر از پیش کند.

تمرین برای مراسم آغاز ریاست جمهوری ترامپ

 استقبال گروه کر کودکان 
از رئیس جمهور چین در سوئیس

 پاپ در سانتا ماریا

 حمام مقدس 
در جنوب کلکته

 ابطال واگذاری دو جزیره مصری 
به عربستان

دیــوان عالی اداری مصــر مالکیت دو جزایر تیــران و صنافیر 
را متعلق به مصر دانســت و اعتراض دولت این کشــور را وارد 
ندانست. دولت مصر فروردین امسال پس از امضای توافقنامه 
مــرز دریایی با ریــاض اعالم کــرد جزایر تیــران و صنافیر در 
آب های ســرزمینی عربستان ســعودی قرار دارند. این اقدام 
قاهره واکنش ها و اعتراض های بسیاری را در محافل سیاسی، 
رســانه ای و نهادهای مدنی این کشــور ایجاد کرد به طوری که 
عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور مصر، به خیانت و فروش 

اراضی این کشور متهم شد.

  نامه درخواست همکاری ترامپ 
با منافقین

23 مقام ســابق دولت آمریکا طــی نامه ای بــه دونالد ترامپ 
خواستار همکاری واشنگتن با »مخالفان« ایران شدند. فاکس 
نیوز گزارش داد »براساس نامه ای که یک نسخه از آن به دست 
ما رسیده 23 نفر از مقامات دولتی و نظامی سابق آمریکا از ترامپ 
خواسته اند که با گروه مخالف ایران که در پاریس مستقر هستند 
مشــورت کند. این گروه خواستار پایان حکومت دینی در ایران 
است«. فاکس نیوز می نویسد »اینها همان هایی هستند که به 
آمریکا در جنگ عراق علیــه ایران کمک کردند و همان هایی 

هستند که در افشای برنامه هسته ای ایران نقش داشتند«.

  ریاض: نیازی به واسطه 
برای روابط با تهران نداریم

وزیر مشــاور دولت عربستان در امور خلیج فارس، در واکنش به 
تالش های ابراهیم الجعفری برای نزدیکی بین عربستان و ایران 
گفت که برای بهبود روابط، نیازی به واسطه نیست و تهران می داند 
که باید چه کار کند. ثامر السبهان در واکنش به تالش های ابراهیم 
الجعفــری، وزیر خارجه عراق برای واســطه گری میان تهران و 
ریاض، با ابــراز بی اطالعی از این اقدامات، گفت: عربســتان 
نیازی به وساطت برای بهبود روابط با ایران را ندارد. او در گفت وگو 
با روزنامه الحیات عربســتان، ادامه داد: ما چیزی درباره وجود 

نامه های جهت وساطت بین ریاض و تهران نمی دانیم.

 دخالت »یک سازمان اطالعاتی« 
در حمله اخیر استانبول

به عقیده معاون نخست وزیر ترکیه، تیراندازی جمعی در کلوبی در 
شهر استانبول به طور حرفه ای با دخالت یک سازمان اطالعاتی 
انجام شده است. نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه 
در مصاحبــه با تلویزیون »هابر« تأکید کرد: تیراندازی در کلوب 
شبانه در شهر استانبول که در آستانه سال جدید میالدی اتفاق 
افتــاد، به صورت حرفه ای و با دخالت یک ســازمان اطالعاتی 
انجام شده است. وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می رسد حمله 
به کلوب شبانه رینا تنها کار یک سازمان تروریستی نبوده، بلکه 

یک سازمان اطالعاتی نیز در آن دست داشته است.

بین الملل
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