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 ایران آمریکا را 
ببر کاغذی می بیند

محمد هاشمی شایعات فوت آیت الله هاشمی را تکذیب کرد

پاسخ به همه ابهامات
فوت ناگهانی آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی باعث شد شایعات بسیاری درمورد علت و نحوه مرگ ایشان به وجود 
آید. شایعاتی که خانواده و اطرافیان هاشمی کمابیش به آن پاسخ می دادند. حاال محمد هاشمی برادر مرحوم آیت 
اهلل هاشمی رفســنجانی در مصاحبه ای به همه این ابهامات پاسخ داده است. محمد هاشمی در گفت وگویش با 
ایســنا با اشاره به برخی جزئیات مربوط به شب درگذشت برادرش، وجود هرگونه ابهام و تردیدی را در زمینه فوت 
»آیت اهلل« رد کرد و انتشار اخباری مبنی بر ارائه درخواست خانواده مرحوم هاشمی برای کالبدشکافی را نیز 
نادرست دانست. هاشمی با تأکید بر اینکه آیت اهلل هاشمی »مشکل عروق نداشتند«، این نکته را نیز  

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳یادآور شد که »البته موضوع مشکل قلبی یک بحث و موضوع ... صفحه ۲

فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه توصیــه می کنیم که دولتمردان 
آمریکایی تهدید علیه ایران را بی فایده بدانند 
گفت: ایران موقعیتــی دارد که آمریکا را »ببر 
کاغذی« می بیند. در ششــمین پاسداشــت 
ادبیات جهــاد و مقاومت در رونمایی از تقریظ 

صفحه ۲مقام معظم رهبری ...
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وزیر اطالعات گفت: خبر خوشــی 
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 ایران آمریکا را 
ببر کاغذی می بیند

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه توصیه می کنیم که دولتمردان آمریکایی تهدید 
علیه ایران را بی فایــده بدانند گفت: ایران موقعیتی 

دارد که آمریکا را "ببر کاغذی" می بیند.
در ششــمین پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت در 
رونمایــی از تقریظ مقام معظم رهبری از چهار کتاب 
دفاع مقدس همدان ســردار سرلشــکر محمد علی 
جعفری با گرامیداشــت یاد شــهیدان دفاع مقدس 
به ویژه شــهدای غیور، مؤمــن، انقالبی و مخلص 
اســتان همدان اظهار داشت: در ســال های اخیر 
دشمنان انقالب اسالمی آشکارا به مجد و اقتدار آن 
اقرار دارند و توصیه می کنیم که دولتمردان آمریکایی 

تهدید علیه ایران را بی فایده بدانند.
سرلشــکر جعفــری بــا اشــاره به چنــد تحلیــل از 
صاحبنظــران آمریکایی در مورد آمریکا عنوان کرد: 
یکــی از این تحلیل ها این اســت که تقابــل با ایران 
خطرات قابــل توجه ای دارد و برخــی از آنها ترامپ 
را نصیحــت می کنند که بداند ایــران موقعیتی دارد 
که آمریکا را "ببــر کاغذی" می بیند و برخی معتقدند 
که آمریکا باید این نیمــه ابرقدرت بودن در جهان را 

فراموش کند.
وی افزود: برخی تحلیلگران نیز نام شــیطان بزرگ 
برای آمریکا را دقیق و حکیمانه می دانند و اگر به این 
جمالت دقت کنیم می بینیــم که این امر بزرگترین 
دســتاورد انقالب اســالمی اســت که ســبب شده 
دشــمنان ما و بیگانگان این گونه بر مجد و عظمت 

ایران اقرار کنند.
سرلشکر جعفری در رابطه با جمله مقام معظم رهبری 
مبنی بر ضرورت تشــریح ابعاد مختلف دفاع مقدس 
گفــت: ابعاد مهم ایــن جنگ را نتوانســته ایم برای 
مخاطبان خود تشــریح کنیم و این جای تأسف دارد 
که به جز تعداد معدودی هنرمند و نویسنده انقالبی 
برای دفــاع مقدس قلم می زنند و آثــار هنری تولید 

می کنند؛ چرا بقیه بسیج نمی  شود؟
وی تأکید کــرد: ما بیش از هر زمــان دیگری برای 
گسترش فرهنگ جهاد و مقاومت به منظور استمرار 
انقالب اسالمی نیاز به حرکت فرهنگی داریم. ما باید 
بدانیم دوران دفاع مقدس از چه فراز و نشــیب هایی 

برخوردار بوده و چه مشکالتی داشته است.
فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: ما هنوز فراموش 
نکردیم رزمنــدگان در ماه های نخســت جنگ چه 
مشکالتی داشتند. مشکل اساسی در سال نخست 
جنگ این بــود که رئیس جمهور وقــت بنی صدر به 
عنــوان فرمانده کل قــوا در جنــگ مخالف حضور 
نیروهــای مردمی در جنگ بــود و با نیروهای ارتش 

به دلیل حضور نیروهای مردمی برخورد می کرد.
سرلشکر جعفری عنوان کرد: با حضور مردم پیشروی 
دشمن سد شد و با فرار بنی صدر و حاکمیت نیروهای 
حزب الله و به دست گرفتن فرماندهی یگان ها تحول 
عظیمی در جبهه ها ایجاد شد و در سال 60 تا 61 در 
ظرف یکسال با انجام 5 عملیات خرمشهر آزاد شد.

وی گفت: وحدت و حضور مردم در جنگ و مدیریت 
انقالبی در دفاع مقدس سبب شد دشمن عقب رانده 
شود و ماهیت صدام مشخص شود و به صدام فرصت 
پیشــروی ندهند. بنابرایــن این مجموعــه معارف، 
جانبازی ها و ایثارگری ها در دفاع مقدس انجام شد.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه انقالب اسالمی فقط 
مختــص یک برهه زمانی نیســت، گفــت: انقالب 
گنجینه عظیمی است که تا مدتهای طوالنی ظرفیت 
اســتخراج و سرمایه گذاری توســط ملت ما را دارد و 
تکلیف بــر دوش همه ملت  ما این اســت که چنین 

کتاب هایی را مطالعه کنید.

پاسخ به همه ابهامات
محمد هاشمی شایعات فوت آیت اهلل هاشمی را تکذیب کرد

فوت ناگهانی آیت الله هاشــمی رفسنجانی باعث شد شایعات بسیاری درمورد 
علت و نحوه مرگ ایشان به وجود آید. شایعاتی که خانواده و اطرافیان هاشمی 
کمابیش به آن پاســخ می دادند. حاال محمد هاشــمی بــرادر مرحوم آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی در مصاحبه ای به همه این ابهامات پاســخ داده است. 
محمد هاشمی در گفت وگویش با ایسنا با اشاره به برخی جزئیات مربوط به شب 
درگذشــت برادرش، وجود هرگونه ابهام و تردیدی را در زمینه فوت »آیت الله« 
رد کرد و انتشــار اخباری مبنی بر ارائه درخواست خانواده مرحوم هاشمی برای 
کالبدشکافی را نیز نادرست دانست. هاشمی با تأکید بر اینکه آیت الله هاشمی 
»مشکل عروق نداشتند«، این نکته را نیز  یادآور شد که »البته موضوع مشکل 
قلبی یک بحث و موضوع مشکل عروقی بحثی دیگر« است. رئیس دفتر آیت الله 
هاشــمی در نهایت با رد »شایعه  قتل« رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، نشــر اینگونه »شــایعات« را مصداق ضرب المثل »در دروازه را می توان 
بســت اما در دهان مردم را نه«، توصیف کرد. اما در پاسخ به این پرسش که آیا 
از برادرش وصیت نامه ای سیاســی نیز به یادگار مانده است، پاسخی محکم و 

قطعی ارائه نکرد.

عکس هاشمی دستکاری شده بود
محمد هاشمی در این مصاحبه در خصوص عکسی که از پیکر آیت الله هاشمی 
منتشــر شده است که در آن، چهره ایشــان  کبود به نظر می رسید اظهار کرد: 
این عکس، دست کاری شده است. من نخستین کسی بودم که در بیمارستان 
باالی سرشان رفتم. ایشان همان شرایطی که به لحاظ ظاهری در بیمارستان 
داشــتند، همان شــرایط را زمانی که در آراگاه ابدی قرارشان دادیم و خود من 

روی شان را کنار زدم، حفظ شده بود و اثری از زخم دیده نمی شد.
وی درمــورد اینکه او در مصاحبه ای قبل از درگذشــت هاشــمی به بهبودی 
تدریجی حال ایشان اشاره کرده اید، اما آیت الله دقایقی بعد فوت کرده اند اظهار 
کرد: در بیمارســتان یک بار عالئم حیاتی از شــصت تا هفتاد به نود رســید که 
پزشــکان این موضوع را به من  اطالع دادند و این اتفاق همان زمانی افتاد که 
شما به من زنگ زدید و حال ایشان را پرسیدید. در همان زمان هم مرتب من با 
همسر و خانواده ام در تماس بودم که به شما هم گفتم حال ایشان رو به بهبودی 
اســت؛ اما بعد از آن تماس وقتی از یکی دو نفر از پزشــکان پرسیدیم گفتند آن 
عالئم حیاتی تنها مربوط به شوک می شده است و خود قلب به کار نیفتاده است.

درخواست کالبدشکافی ندادیم
محمد هاشــمی درخصوص این شــایعه که برخی معتقدنــد علت مرگ آقای 
هاشــمی خفگی در استخر بوده اســت اظهار کرد: نه. خفگی نبود. من وقتی 

علت را پرســیدم، گفتند که ایست قلبی بوده است اما زمانی این اتفاق افتاد که 
ایشان در استخر بودند.

وی در پاســخ به این سوال که آیا خانواده درخواست کالبدشکافی بدن آیت الله 
را داده بودند گفت: نه. درخواستی نداده بود.

هاشمی درمورد اظهارات وزیر بهداشت که از همراه نبودن تیم پزشکی با آیت الله 
و »سهل انگاری« گفته بود، تاکید کرد: تیم پزشکی همراه ایشان نبود. ایشان 
هیچ وقت تیم پزشکی نداشــتند که همراهی شان کنند. ممکن است سایرین 
یک تیم پزشــکی همراه شان راه بیاندازند، اما ایشان چنین نبود. وقتی هم که 
در مجمع بودند ما تیم پزشــکی نداشــتیم. همانطور که آقای توسلی در جلسه 
مجمع ســکته کردند و افتادند و ما ایشان را به بیمارستان شهید شوریده بردیم 
چرا که در مجمع، پزشــکی برای معالجه ایشــان وجود نداشت. در هر صورت 
اینکه ضرورتًا آیت الله هاشمی باید تیم پزشکی می داشتند، حرف دیگری است.
وی افزود: به هر حال خیلی چیزها باید همراه شــان می بود که نبود. اما اینکه 
آن روز تیم پزشکی همراه شــان نبوده، حرف درستی نیست. ایشان هیچ وقت 
تیم پزشکی نداشت، مخصوصًا که در فاصله دفتر کار تا خانه، پزشکی ایشان را 
همراهی نمی کرد. ممکن بود که وقتی به سفری می رفتند و از استانی به استان 
دیگر مسافرت می کردند، در هواپیما یک پزشک ایشان را همراهی می کرد اما 

برای تردد در داخل شهر هیچ وقت پزشکی به همراه نداشتند.

هاشمی درمورد محل تدفینش وصیتی نداشته است
هاشمی درمورد اینکه آیا آقای هاشمی درباره محل دفن شان توصیه ای داشتند 
گفت: من صحبتی شــنیدم که از قول آقا مهدی طباطبایی مطرح شده بود و 
ایشــان می گفت من وقتی با آیت الله هاشمی صحبت می کردم، مطرح کرده 
بودند که عالقه دارند در قم دفن شــوند اما خــود من وقتی از آقای طباطبایی 

پرسیدم، گفتند آقای هاشمی چنین موضوعی را مطرح نکرده بودند.
وی افزود: در وصیت نامه نیز محل تدفین تعیین نشده است و تنها آقا محسن 
را وصی خود قرار داده بودند که همان شب که از دنیا رفتند، بحث محل تدفین 
نیز مطرح شد و قرار بر این گذاشته شد که اطالعیه ای برای محل دفن و زمان 
مکان تشــییع داده شــود که ابتدا زمان تدفین را روز سه شنبه تعیین کردیم اما 
در مورد محل تدفین دو نظر وجود داشــت. برخی می گفتند در قم دفن شوند و 
برخی دیگر حرم امام )ره( را ترجیح می دادند. خانواده نیز بیشــتر عالقه به حرم 

امام )ره( داشت که نزدیک تر بود و سهولت رفت وآمد به آنجا بیشتر.
هاشــمی همچنین درمورد وجود یک وصیت نامه سیاسی از آیت الله هاشمی  
اظهار کرد: من این وصیت نامه را ندیده ام و اطالعی ندارم. آن شب که به دنبال 
وصیت نامه ایشان می گشتند، تنها یک برگ وصیت نامه پیدا کردند که تاریخش 

نیز برای همان سال ۷۹ است که می خواستند آنژیوگرافی کنند و ظاهرًا در پایان 
آن نیــز گفته اند که اگر اجل مهلت دهد، این وصیت نامه را تکمیل می کنم اما 
ما تکمیل شده آن را ندیدیم. این وصیت نامه فعلی هم در یک برگه »A۴« و به 

صورت دست نویس است.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد وصیت نامه دیگری هم وجود داشته باشد، 
گفت: احتمال هر چیزی را می شــود داد. ایشــان کتابخانه بزرگی داشــت که 
کتاب های زیادی در آن بود و حدود هفت یا هشت هزار جلد را در بر می گرفت. 
بنابراین می شود گفت که ممکن است وصیت نامه ای نوشته باشند و جایی میان 
کتاب ها گذاشته باشند که ما هنوز فرصت نکرده ایم تمامی کتاب ها را بگردیم.

آیت الله ترور نشد!
محمد هاشــمی در پاســخ به اینکه آیا پس از آخرین نماز جمعه ای که خواندند 
باز هم برای اقامه نماز دعوت شــدند اظهار کرد: من در جریان این که دعوت 
می شدند یا نه، نبودم؛ اما بعضا برخی می گفتند مشکلی برای حضور ایشان وجود 
ندارد، اما آقای هاشمی به همان دالیلی گفتم، نماز جمعه نمی رفتند و می گفتند 
اگــر ما بیاییم و این جایگاه را تضعیف کنیم و باعث شــویم عده ای حرمتش را 
بشکنند، دیگران چه خواهند کرد و دیگر چه چیزی باقی می ماند؟ البته درباره 
نماز جمعه هم باید گفت کســانی که بــرای آن تصمیم می گیرند همگی صرفا 

مجری هستند، نه تصمیم ساز.
هاشــمی همچنین درباره بحثی که درباره ســوءقصد به جان ایشــان مطرح 
گاه هستند و عده ای قصد دارند با انتشار  شده اســت اظهار کرد: یک عده ناآ
این مطالب تفرقه و نفاق در جامعه به وجود آورند و تشنج ایجاد کنند. عده ای 
مــدام به دنبال این هســتند که آرامش در جامعه نباشــد و تفرقه و بداخالقی 
به وجود آید و عده ای هم جاهل هســتند و برخی نیز از جایی تغذیه می شوند. 
واقعیِت درگذشــت ایشان همان است که گفته شد. ایشان ترور نشده، در سن 
۸۲ سالگی به استخر رفته اند و پزشکان هم می گویند که در هوای آلوده نباید 
به اســتخر رفت و این یک فاکتور پزشــکی است اما ایشــان رفته اند و ایست 
قلبی کرده اند. بســیاری از دوستانم را می شناســم که ایست قلبی به صورت 
یک باره برایشان اتفاق افتاده است و این موضوع، خاِص آقای هاشمی نبود. 
در وقوع ایســت قلبی هیچ شــکی نداریم؛ اما دقیقــا نمی دانیم این اتفاق چه 
ســاعتی رخ داده است. پزشــکان می گویند تنها تا هشت دقیقه پس از ایست 
قلبی می توان به آن رسیدگی کرد. معلوم می شود از زمانی که این اتفاق افتاده 
تا زمانی که به بیمارســتان رسیده اند بیش از هشت دقیقه طول کشیده است. 
بــه هر حال ما ضرب المثلی داریم که می گوید در دروازه را می توان بســت اما 

در دهان مردم را نه.

امام )ره( انقالب را از جریان نواب صفوی جدا می داند
ســید حســن خمینی با بیان اینکه حرکت امام مبتنی بر ســالح نبود، گفت: امام خمینی به نوعی انقالب اســالمی را از جریان نواب صفوی جدا می داند. حجت االسالم سیدحسن خمینی با بیان اینکه 
انقالب ما انقالبی اســت که هم بنیانگذار آن شــخصی فرهنگی اســت که مرجعیت شیعه محســوب می شود و هم با ابزار فرهنگی بیان، نوشــتار و زبان، رهبری خود را پیش می برد اظهار کرد: عالوه 
بر خود امام خمینی؛ بقیه رده های مدیریتی و رهبری انقالب نیز همچون آیت الله مطهری، مرحوم شــریعتی، شــهیدان بهشــتی، مفتح و باهنر و مرحوم بازرگان همگی از عناصر فرهنگی و دانشــگاهی 
هســتند. ما یک حرکت نظامی و چریکی که اســلحه به دســت داشته باشد؛ نمی بینیم. او حتی به نوعی انقالب اســالمی را از جریان نواب صفوی جدا می داند. حرکت امام مبتنی بر سالح نیست بلکه در 
سخن، ارشاد و جذب دل ها تاکید دارد. حجت االسالم حسن خمینی درباره علل مادی انقالب نیز یادآور شد: عناصر اجتماعی حرکت انقالب بی هیچ تردیدی مردمی و توده ای بودند. متاسفانه 
به مردمی بودن خیزش انقالب اســالمی یا خیلی کم پرداخته شــده یا آنقدر شــعاری گفته شــده که تلقی به قبول نشده است. سایر انقالب ها بیشــتر کودتا هستند ولی در اصل انقالب ما؛ 

این مردم و توده های انقالب هســتند که کار را پیش بردند.

سیاسی
چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395

پیگیری روز

روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند
وزیر بهداشت با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، گفت: خوشحالیم که دکتر روحانی برای دوره بعدی هم در انتخابات 
شــرکت می کند و امیدواریم که با رای بیشــتر از خرداد ۹۲، از سوی مردم انتخاب شود. سید حسن هاشمی، در بیست 
و پنجمین اجالس روســای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشــکی کشور، اظهار داشت: طرح تحول سالمت با 
تاخیر بیش از 30 ســاله در کشور آغاز شد که الزم است از مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه تشکر کنم 
که از آن حمایت کردند و بر اســاس آخرین نظرســنجی انجام شده توســط صدا و سیما، حوزه سالمت با فاصله زیادی 
نسبت به سایر حوزه ها، از نظر مردم، بهترین عملکرد را داشته است و طرح تحول سالمت خدمات زیادی به گیرندگان 

خدمات ارائه کرد اما ارائه دهندگان خدمات، مشکالت زیادی دارند. وزیر بهداشت با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: 
خوشحالیم که دکتر روحانی برای دوره بعدی هم در انتخابات شرکت می کند و امیدواریم که با رای بیشتر از خرداد ۹۲، از سوی مردم انتخاب شود اما 
ما در وزارت بهداشت از فرصت های خود بخوبی استفاده کردیم و اقدامات بزرگی انجام و منافع زیادی نصیب مردم شد که در راستای تحقق آرمان ها 
و آرزوهای انقالب، امام راحل، شــهدا و رهبری بود. در ماه های اخیر منتقدان دولت بارها این موضوع را مطرح کردند که ممکن اســت حسن روحانی 
در انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو شــرکت نکند. برخی این موضوع را به ریزش آرا روحانی نسبت می دادند و اینکه او مطمئن است رای نمی آورد و 
برای همین در انتخابات شرکت نخواهد کرد و برخی دیگر هم این موضوع را مطرح می کردند که با توجه به اینکه رد صالحیت روحانی قطعی است او 
پا در رقابت های انتخاباتی نخواهد گذاشت. با این حال روحانی در این مدت تنها سیاست سکوت را در پیش گرفته بود تا این شایعات داغ و داغتر شوند.

سوژه روز

مردم پولشان را به بانک ها ندهند
آیت الله نوری همدانی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به موضوع ربا در فعالیت های بانکی اشاره کرد و گفت: 
ربا، گناه کبیره ای اســت که توصیف آن در شــرع اینگونه آمده که یک درهم از ربا مقابل ۷0 زنا با مادر در خانه کعبه 
است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است. وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسالم 
حرام اســت، خاطرنشــان کرد: اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار 
در بانک های ما انجام می شــود. آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، 
تصریح کرد: اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فالن تاریخ آورده نشود، باید فالن 

مقدار جریمه دهد، مشــکلی نیســت و باید پرداخت شــود؛ اما در بانک ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده اند که اگر یک 
ماه دیر شــود، فالن مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شــود، فالن مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمه ها را روی بدهی افراد کشــیده و برای آن 
جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می کنند که این مســائل، ربا اســت. وی افزود: امروز ثروت مردم در بانک هاســت و بانک دارها نباید به نفع خود به 
تجارت بپردازند؛ باید پول ها را به دســت مردم ســپرد تا در راه صنعت، کشــاورزی و اشتغال به کار گرفته شــود و در این صورت است که نعمت فراوان 

شده، ارزانی آمده و اشتغال ایجاد خواهد شد.
این اســتاد حوزه خاطرنشــان کرد: اگر بانک ها از این کار خود دســت برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به بانک ها نداده؛ خود اســتفاده کرده و 

اشتغال زایی کنند و در درجه دوم، نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانک ها گرفته شود.
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صادق زیباکالم با بیان اینکه با مالک و معیارهای انقالبی بودن به هیچ وجه یک سیاستمدار انقالبی تعریف نمی شود گفت: یادم می آید آخرین بار یا یکی از دفعات آخری که احساس انقالبی بودن و اینکه یک 
انقالبی هســتم داشــتم ســال 5۹ قبل از شــروع جنگ بود. وی با بیان اینکه در آن زمان من اولین رئیس بعد از انقالب دانشگاه علوم و فنون شدم که از بیرون دانشگاه آمد و در مقایسه با افرادی اساتید، روسای 
دانشــکده و کارمندان آنجا کامال متفاوت بودم اظهار کرد: در مقایســه با آنها از نظر فرهنگی و رفتاری کامال مشــخص بود که من از یک ســیاره دیگری آمده بودم )خنده(. از آنجا که سابقه زندان رفتن در زمان 

شــاه را هم داشــتم، بنابراین یک حس انقالبی به من دســت می داد. زیباکالم تاکید کرد: در مجموع سیاستمدار انقالبی نیستم. علتش هم ساده است که چرا من هیچ وقت احساس انقالبی بودن نداشتم چون 
همیشه رگه های لیبرالیسم در من خیلی قوی بود. کسی که رگه های لیبرالیسم در او قوی باشد نمی تواند خیلی انقالبی رفتار کند. در همان دانشگاه علوم و فنون هم اصال انقالبی رفتار نمی کردم. خیلی 

جالب است سال 5۹ اوج پاکسازی بود افتخارم این است که تا زمان ریاستم در دانشگاه علوم و فنون نگذاشتم حتی یک نفر از اساتید، دانشجویان و کارمندان در آن دانشگاه پاکسازی شود چون همه 
آنها از وابستگان ارتشبدهای شاهنشاهی بودند با وجودی که رئیس کمیته پاکسازی دانشگاه بودم.

دولت بیشترین همکاری را داشت
حجت االسالم مصطفی پورمحمدی وزیر 
دادگســتری گفت: در پرونده بابک زنجانی 
بیشترین همکاری ها از سوی دولت انجام 
شــده چه در ســفرهایی که انجام شد و چه 
در بازجویــی ها و چــه در تحقیقات میدانی 
هم دســتگاه اطالعاتی و هم بخش های 

دیگــر دولت از جملــه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعــالم امادگی کامل 
برای همکاری کرده اند. پورمحمدی تصریح کرد: در جلسات ستاد مبارزه 
با مفاســد شــاهد تقدیر اعضای قوه قضاییه و دولت برای همکاری در این 
پرونده را شــاهد هســتیم به هر حال پرونده پیچیده و ســختی اســت. وی 
همچنیــن اظهار کــرد: با توجه به در پیش بودن ایــام عید برنامه ای برای 
ســازمان تعزیرات برای کنترل قیمت ها و کیفیت خدمات و گردشــگری، 

کنترل قیمت اجناس و هتل ها داریم. 

خبرهای خوب از برخورد با تروریست ها
وزیــر اطالعــات گفــت: خبر خوشــی از 
مقابله بــا تروریســت ها داریــم، ولی هنوز 
زمان گفتن آن نرســیده است. سیدمحمود 
علــوی اظهــار کــرد: ان شــاءالله آخرین 
اقدامات که انجام شد به مردم اطالع رسانی 
می کنیم همین مقدار بگویم که ســربازان 

گمنــام امــام زمان هوشــیار و بیدارنــد و هرگونه حرکتی در جهت آســیب 
رســاندن بــه امنیت کشــور را قبل از آنکه انجام شــود، خفــه می کنند که 
ضربه هــم زده اند. وی در واکنش به این گفته مقامــات امنیتی آمریکا که 
فرآیندهــای اطالعاتی آنها بــر روی ایران افزایش می یابــد، تصریح کرد: 
اینهــا از ایــن حرفها زیاد می زنند. مــا تدبیر در امور کشــور را به صحبت ها 
 بند نکرده ایم. همانطور که  امــام خمینی)ره( فرمودند آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.  

کاندیدای اصالح طلبان محرمانه باشد
رســول منتجب نیا در مورد شانس پیروزی 
حســن روحانــی در انتخابــات ریاســت 
جمهوری ســال آینــده گفــت: آرای دکتر 
روحانــی در انتخابــات ۹6 نــه تنها ریزش 
نــدارد بلکــه افزایش هم خواهد داشــت. 
گالیــه ی اقتصادی در همه دولت ها بوده 

است. عضو سابق شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: هیچ 
گاه موافق معرفی شــخص و نامزدی در کنار آقــای روحانی در انتخابات 
۹6 نبوده ام، نظرم این اســت که، به صورت محفلی و محرمانه افرادی را 
داشته باشیم تا چنانچه مساله ای برای دکتر روحانی پیش آمد و ایشان به 
هر دلیلی نتوانســت در انتخابات آینده شرکت کند، دست ما خالی نباشد. 
اما این که شــخصی را به صورت رســمی در کنار ایشان مشخص و اعالم 

کنیم، را صالح نمی دانم.

شاید شاهد رئیس جمهور 
یک دوره ای باشیم

محمدرضا باهنر در نشســت علمی »دستاوردهای 
انقالب اســالمی، تحوالت دولت جدیــد آمریکا و 
انتخابــات ۹6« بــه ضرورت حضور مــردم در پای 
صندوق های رأی در انتخابات سال ۹6 اشاره کرد و 
گفت: حضور احزاب قدرتمند در زمینه حضور مردم 
در صحنه و پای صندوق آرا بسیار تأثیرگذار هستند 
اما از مشکالت شکل گیری احزاب در کشور ما این 
است که سیاســت ورزان منافع حزب را می خواهند 

اما هزینه های آن را نمی پردازند.
باهنــر با تأکید بر میزان بــودن رأی ملت، گفت: 
بعد از ۲۸ ســال ســابقه تجربه حضور در مجلس 
معتقدم مملکــت با یک مجلــس نمی تواند اداره 
شــود و این مجلس اصواًل منافع ملی را نمی تواند 
تأمین کند چرا کــه تمرکز ندارد. بنابراین در حوزه 
تجدیــد نظــر به قانــون اساســی می توانیم زمان 
دوره هــای مجلس را بیشــتر کنیم و یا دو مجلس 
داشــته باشــیم. اما نکتــه مهم این اســت که در 
اصالح قانــون اساســی نمی توانیم بــه طور کل 

مجلس را حذف کنیم.
باهنر افزود: در همین راســتا اگر به قانون کشــور 
فرانســه مراجعــه کنیــم کــه یکــی از نمونه های 
دموکراســی به حساب می آید شــاهدیم که در این 
قانــون حکومت حاکم بر فرانســه الئیک اســت و 
بر اســاس اصول آن با هیچ روش دموکراتیک نوع 
حکومت فرانسه قابل تغییر نیست و راهی ندارد جز 
انقالب. پس هر نظامی پایه هایی دارد که آن پایه ها 
حتی بــا رأی مردم قابل تغییر نیســتند یعنی با رأی 
مردم مجلس و دولت عوض می شــود اما حکومت 

عوض نمی شود.
وی در ادامه به قانون انتخابات و به ویژه انتخابات 
ریاســت جمهــوری در کشوراشــاره کــرد و گفت: 
در قانون حداکثر هشــت ســال برای دوره ریاست 
جمهوری یک فرد مشــخص دشه است که فرصت 
خوبی اســت تا دولت ها برنامه هایی که در دوره اول 
فعالیت خود داده اند را اجرا کنند. اما متأسفانه گاهی 
شاهدیم برخی دولت ها در سال هفتم فعالیت خود 
تازه اقدام به شــروع کارهایی می کننــد که نیازمند 

زمان است.
باهنــر با اشــاره به اینکه در روســیه پوتیــن دنبال 
شــخصیتی مثل مــدودف بود تا پــس از یک دوره 
بتواند دوباره به قدرت برگردد و کارهای خود را ادامه 
دهد گفت درکشور ما هم شاهد این گونه فعالیت ها 
هستیم و به طور مثال بعد از دو دوره آقای هاشمی 
آقای خاتمــی روی کار آمد و آقای احمدی نژاد نیز 
پس طی دوره اش دنبال یک مدودف می گشت. پس 
شــاید خوب باشد قانون اساســی را اینطور اصالح 
کنیم که مدت ریاســت جمهوری هر فرد حداکثر و 
فقط هشت سال باشد؛ چرا که شاید عملکرد برخی 
افراد به گونه ای باشــد که اتمام کار آنها بعد از یک 

دوره برای کشور مفید باشد.
باهنــر با اشــاره بــه اینکه تا دوره ششــم ریاســت 
جمهــوری یعنی زمــان بنی صدر، شــهید رجایی، 
حضرت آقا و آیت الله هاشــمی انتخابات در کشور 
متعین بود، گفت: در ســال ۷6 انتخابات ریاســت 
جمهوری جــدی شــد و گاهی رأی مــردم تعجب 
مسئولین نظام را برانگیخت. به طور مثال در اولین 
دوره آقای احمدی نژاد شاهد بودیم که آرای منفی 
آقای هاشمی باعث رأی آوردن آقای احمدی نژاد 
شد. بنابراین در هر دوره ای اتفاق جدیدی رخ داده 
است و ممکن است در این دوره نیز شاهد باشیم که 
یک رئیس جمهــور بعد از یک دوره فعالیتش پایان 

یابد و به دور بعد راه پیدا نکند.

پارس نیوز نوشت: عبور از روحانی جدی تر شد
اصالح طلبان میدانند حضور تّکی روحانی نمی تواند تضمینی باشد تا در آینده سهمی از قدرت به اصالح طلبان برسد. زیرا اصالح طلبان 

از آنچه در دولت یازدهم نصیبشان شد راضی نیستند چه برسد به زمانی که بی رقیب روحانی را رها کنند و او پیروز شود.

 خبرآنالین نوشت: نزدیک شدن به حاکمیت به شیوه اصالح طلبان
رحلت آیت الله هاشمی برای اصالح طلبان سخت تر از دیگر جریانات سیاسی است، چه آن که وی در سال های بازگشت آنها به قدرت 

همواره نقش رابط و کانال ارتباطی با رهبری را برای آنها ایفا می کرد، نقش مهمی که این روزهای نبود هاشمی باید فکری برای آن کنند.

 رویداد ۲4 نوشت: چرا امثال خزعلی نمی توانند موج ساز شوند؟
در کشورکسانی به مانند مهدی خزعلی بدون در نظر گرفتن تمام مسائل و حواشی که می تواند ملت ایران را به شدت درگیر سازد، دردعوت 

از مردم برای شرکت نکردن در راهپیمایی ۲۲ بهمن در صدد برمی ایند تا به اصطالح خود موج جدیدی در کشور به وجود آورند، اما تا به 
امروز موفق نشده اند.

 افکار نیوز نوشت: مردم مدعیان پاکدستی در شورای شهر را بشناسند
اصالح طلبان شورای شهر تهران این روزها بیشتر از همیشه عصبانی هستند، اسناد منتشر شده از برخی افراد این طیف نشان از رانت 

خواری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از جایگاهشان دارد.

عکس روزسایت نگار

دیدار وزیران امور خارجه 
 و نفت ونزوئال 
با رئیس جمهور

خبرنامه
چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395

درخواست دیدار با محصوران را دادیم
علی مطهری: آقایان در دولت های اصالح طلب یاد معیشت مردم می افتند

نائب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی گفت: این خیلی کار زشتی است که تا 
یک دولت اصالح طلب روی کار می آید شروع می کنند و می گویند آی معیشت 

مردم آی وضع اقتصادی.
علی مطهری به دعوت انجمن اســالمی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی 
در دانشــکده مهندســی این دانشــگاه حضور یافت و به ســواالت نمایندگان 
تشکل های دانشجویی پاسخ داد. نماینده انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 
فردوســی خطاب به علی مطهری گفت: خوشحالیم از اینکه در این زمان که 
مســئولین نظام به راحتی پاسخگو نیستند، آقای مطهری آمدند تا برای ما که 
نــه جنگ را دیدیم نه انقالب را درباره انقالب توضیح دهند، آن چه به ما گفتند 
انقالب ما انقالب مســتضعفین بود و امام )ره( بارها بر آن تاکید داشتند و این 
مساله از آرمان های انقالب اسالمی بود. وی از علی مطهری پرسید: سوال من 
این است که چرا در مشهد از هر سه نفر یک نفر حاشیه نشین است و مسئولین 
انگار به کلی لغت مســتضعفین از حافظه شان پاک شده است، ما برای چه به 

اینجا رسیده ایم و چرا جایگاه عدالت اجتماعی در جامعه ما پایین است؟

انقالب مستضعفین تعبیر درستی نیست
مطهری در پاسخ به سوال این دانشجو با بیان اینکه انقالب مستضعفین تعبیر 
درســتی نیســت، اظهار کرد: انقالب چون با فطرت انسان ها سر و کار داشت 
تمام مردم اعم از پیر و جوان، ثروتمند و فقیر، مسلمان و غیرمسلمان وارد میدان 
شدند؛ البته طبیعی است قشر ضعیف جامعه به خاطر وابستگی های کمتری 
که دارند از خودگذشــتگی بیشتری نشان دهند اما این که بگوییم انقالب مال 
مستضعفین است اشتباه اســت. نائب رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: 
جهت گیری انقالب مســتضعفین بود نه خاســتگاه آن، اما اشکال اصلی این 
مســاله که چرا هر روز نه تنها به آرمان از بین بردن فقر پس از انقالب نزدیک 
نمی شویم بلکه دور می شــویم در نوع مدیریت ماست، مشکالتی مثل پدیده، 
ثامن الحجج و اخیرا هم ماجرای کاســپین که این ها در مشــهد کم نیســتند، 
وقتــی می رویم به بانــک مرکزی می گوییم مگر خبر نداشــتید ثامن الحجج تا 
حدود 30% سود می دهد و باعث ضربه خوردن نظام اقتصادی کشور می شود 
پس چرا جلویش را نگرفتید پاســخ می دهند این وصل است به فالن شخص، 
و اکثر مشــکل ما در این بخش از همین رودربایســتی ها اســت، اما با توجه به 
گشــایش هایی که پس از برجام صورت گرفته نسبت به آینده بسیار خوش بین 

هستم و نباید ناامید باشیم.

حکم ممنوع  التصویری را به من نشان ندادند
در ادامه این مراســم، نماینده انجمن اســالمی دانشــجویان نواندیش ضمن 
خوش آمدگویی به مطهری خطاب به وی بیان کرد: ما خوشــحال هستیم که 

باالخره توانستید ویزای مشهد را بگیرید.
این دانشجو ادامه داد: شــما از شعارهای انقالب اسالمی گفتید، استقالل، 
آزادی، چیزی که در زمان پدران شــما وجود داشت و هرکسی با هر اندیشه ای 
می توانست راحت حرف خودش را بزند، 3۸ سال از آن زمان می گذرد و نمی دانم 
چه اتفاقی افتاده که این روزها رئیس جمهور ۸ ســاله مملکت ممنوع التصویر 

اســت و هر روز یک ممنوعیت به آن اضافه می کنند. ظواهر اسالمی را خیلی 
خوب می بینیم اما معلوم نیست چه اتفاقاتی می افتد در جمهوری اسالمی که 
خود شما در ابتدا برای مجلس رد صالحیت شدید، کسی که حاال نائب رئیس 

مجلس است، ما فقط می خواهیم که جمهوری اسالمی را نشان ما بدهید.
مطهــری در پاســخ به این دانشــجو گفت: اوال که ما خودمان ویزای مشــهد 
صادر می کنیم، چراکه من هم پدرم ریشــه خراســانی داشــتند و اهل فریمان 
بودند و هم مادرم متولد مشــهد هســتند، درباره محدودیت هایی که صحبت 
شــد نظر من هم چنین اســت و معتقدم نباید جلوی آزادی بیان را گرفت، این 
کارها اثر معکوس دارد، شما دیدید در تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی مردم 
خیلی راحت شــعار رفع حصر می دادند. این کارها درســت نیست. نائب رئیس 
مجلس شورای اســالمی ادامه داد: حتی من از دادســتان پرسیدم که حکم 
ممنوع التصویری که از آن ســخن می گویید کجاست، به ما نشان بدهید و در 

آخر هم پاسخی دریافت نکردم.

در دولت های اصالح طلب یاد معیشت مردم می افتند 
در ادامــه ایــن نشســت، نماینده بســیج دانشــجویی ســوال خــود را در باب 
اولویت شناسی مطرح کرد و گفت: آقای مطهری! شما نماینده مردم هستید و 
نماینده یک شهر خاص یا یک حزب نیستید. آن  طور که نشان دادید در ماه های 
اخیر، بسیار عالقه مند به پرداختن به حاشیه ها هستید. امروز وضعیت اقتصاد 
و رکود ناشــی از ســیب و گالبی برجام اســفناک است، نرخ رشــد بیکاری که 
امروز شــاهد آن هستیم رکورد پس از انقالب را زده است و شاهد فجایعی مثل 
پالســکو، سیل سیســتان و آلودگی اهواز هستیم اما به طور مثال شما در باب 
پالســکو نه تنها اقدامی نکردید بلکه از مدیریت جهادگونه ۹ روزه نیز تشکری 
نکردید. بسیج دانشجویی امیدوار است پرداختن به حاشیه ها کمتر شود و بیشتر 

به مسائل مهم بپردازید.
نائب رئیس دوم مجلس شــورای اسالمی در واکنش به این صحبت ها اظهار 
کرد: اولویت ها را چه کسی تعیین می کند؟ شما تعیین می کنید؟ آیا شما مساله 

آزادی را کمتر از مساله معیشت می بینید؟
وی افزود: گاهی حتی مســاله آزادی از معیشــت مهم تر اســت و برخی مردم 
معیشت شــان را برای رســیدن به آزادی کنار می زنند. بحث کنســرت هم که 
مطرح شــد تاکید ما روی کنســرت نبود بلکه بحث ما روی اجرای قانون بود و 
گفتیم نمی شــود یک جایی قانون اجرا شود و یک جا نه، چه اشکالی دارد یک 
شعر عرفانی از حافظ را آقای سراج یک گوشه از مشهد بخوانند، بحث تبعیض 
در اجرای قانون اســت و اینگونه پیش برویم کم کم هر اســتانی برای خودش 
استثناهایی قائل می شــود، گاهی اگر ممکن است باعث ایجاد مفسده شود. 
خب آن بر عهده نهادهای اجرایی اســت که نظارت داشــته باشــند؛ حتی اگر 
الزم باشد کنسرت زنانه و مردانه اجرا می شود. این خیلی کار زشتی است که تا 
یک دولت اصالح طلب روی کار می آید شروع می کنند و می گویند آی معیشت 
مردم آی وضع اقتصادی. مطهری خاطرنشان کرد: شما ببینید در دوره دولت 
اصالحات هم همین بود که می توانید در روزنامه کیهان ببینید . هیچ کشوری 
نتوانســته در معیشــت مردم به نقطه ایده آل برسد. بنابراین همیشه می توان از 
وضع اقتصادی ایراد گرفت. اصال ما باید بپرســیم شما چرا درباره آزادی حرف 

نمی زنید؟ شما چرا در خصوص حصر حرف نمی زنید؟

انقالب ما قائم به اشخاص نیست
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال کتبی 
یکی از دانشجویان که پرسید انقالب اسالمی را بعد از درگذشت آیت الله هاشمی 
رفسنجانی چطور می بینید، خاطرنشان کرد: انقالب ما قائم به اشخاص نیست. 

به نظر من مردم راه خود را پیدا کرده اند و آن را ادامه خواهند داد.
وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه پیگیری های شــما در رابطه با 
موضوع شیراز و لغو سخنرانی قبلی شما در مشهد به کجا رسید، تصریح کرد: 
ماجرای شیراز این طور بود که ما وارد فرودگاه که شدیم یک عده با آجر و سنگ 
ایســتاده بودند و ما سوار تاکسی بودیم که ناگهان ضربه زدند و یکی پرید روی 
ماشین و این یک برنامه طراحی شده بود که ما را برگردانند و از طرف یک نهادی 
دســتور نظامی داشتند که جلوی ما گرفته شود. در مشهد هم من از دادستان 
مشهد شکایت کردم که گفته بودند احتمال وقوع جرم وجود دارد؛ اگر بخواهیم 
اینگونه نگاه کنیم که کال نباید از خونه بیرون آمد چون همیشــه احتمال وقوع 

جرم هست، این کارها در کشور زشت است و باید فکری به حالش کرد.
وی در پاســخ به ســوال دانشجویی در خصوص مســاله حصر توضیح داد: ما 
کارهایــی در این زمینه انجام داده ایم و به ما اجازه دادند مالقاتی با محصوران 
داشــته باشیم تا ببینم اگر آزاد شوند برنامه شــان چیست، آنها گفته اند نظام را 
دوســت دارند و مایل به وحدت هســتند که خب این ها را به مقامات و رهبری 
ابــالغ کردیم. ما نمی گوییــم خطایی نبوده خیلی ها اشــتباه می کنند اما خب 
هفت ســال گذشته است و حصر بدتر از حبس است، در یک خانه دو سه اتاقه 
که پر شنود است بدون روزنامه و تلویزیون که البته اخیرا گذاشتند چند روزنامه 
وارد شــود. تنها این ها مقصر نیستند و دوطرف در این جریان مقصر بودند.اگر 
هم بیایند بیرون دیگر اتفاقی نمی افتد مانند زمانی که آیت الله منتظری بیرون 

آمدند و مشکلی پیش نیامد.
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رصدخانه

دیپلماسی تهدید!
ادامه ادعاها و موضع گیری های کاخ سفید علیه ایران

هنوز مدت زمان زیادی از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد 
ترامپ نگذشــته، اما حجم ادعاها و تهدیدات مقامات ارشد آمریکایی، از 
جمله خود ترامپ علیه ایران روز به روز افزایش می یابد. در همین راستا و در 
تازه ترین مورد از این موضع گیری ها، شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، 
در واکنش به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مدعی شد که آمریکا صاحب 
رئیس جمهور جدیدی شــده است که رویکردی متفاوت با گذشته دارد. او 
مدعی شــد اگر ایران متوجه این نکته نشــود، »خودش را دست انداخته 
است«. اسپایسر در اظهاراتی شدید اللحن گفت: »این رئیس جمهور بیکار 
نخواهد نشست و اجازه نخواهد داد که ایران نقض آشکار یا ظاهری توافق 
مشترک را دست بیاندازد«. ســخنگوی کاخ سفید اضافه کرد: »من فکر 
می کنم ایران خودش را دست انداخته، اگر که متوجه نشده رئیس جمهور 

جدیدی سر کار آمده است«. 
این اظهارات پس از آن بیان شد که آیت  الله خامنه ای، رهبر معظم انقالب، 
روز سه شــنبه اشــاره کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، 
چهره واقعی این کشور را نمایان کرده و ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
نشــان خواهند داد چه موضعی در برابر تهدید می گیرد. در این ســخنرانی 
که نخستین سخنرانی رهبر انقالب پس از ادای سوگند ریاست جمهوری 
ترامپ بود، ایشان همچنین اشاره کردند: »از این آقایی که آمده متشکریم! 
تشــکر به خاطر اینکه زحمت ما را کم کرد؛ چهره ی واقعی آمریکا را نشان 
داد. آنچه که ما در ســی و چند سال می گفتیم - فساد سیاسی، اقتصادی 
و اخالقی و اجتماعی در دستگاه حاکمه ی آمریکا-  این آقا آمد در دوره ی 

انتخابات و بعد از انتخابات این را علنی و عریان کرد«. 
گفتنی اســت دونالد ترامپ پس از انتشــار اخبار مربــوط به آزمایش های 
موشــکی ایران با وضع تحریم های جدید علیه ایران هشــدار داد که این 
کشــور »با آتش بازی می کند«. تحریم های تازه 1۲ شرکت و 13 شخص 
حقیقی را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بر می گیرد. 
کاخ سفید آزمایش موشکی ایران را نقض مستقیم توافق هسته ای تهران 
با شش قدرت جهانی ندانسته، اما مدعی شده که این آزمایش ها »روح این 

توافق نامه را مخدوش می کنند«. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود 
توافق هسته ای کشورهای 5+1 با ایران را توافقی اشتباه دانسته و گفته بود 
که چنانچه به ریاست جمهوری برسد این توافق  را لغو خواهد کرد. با این حال 
پس از انتخابات و تشکیل کابینه، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار 
بازنگری کامل این توافق شــده است. پیش از این نیز مایک پنس ، معاون 
رئیس جمهور آمریکا به مقامات ایران هشــدار داده بود که »عزم ترامپ را 
آزمایش نکنند«. او گفته بود »ایران بهتر است نگاهی به تقویم کند و ببیند 
که شخص جدیدی بر ســر میز دفتر کار ریاست جمهوری آمریکا نشسته 
است«.  این اظهارات و موضع گیری ها در شرایطی مطرح می شود که وزیر 
خارجه ایران گفته دونالد ترامپ ممکن است برای مذاکره مجدد بر سر برنامه 
هسته ای ایران تالش کند؛ چیزی که نه ایران می پذیرد، نه اروپا و نه جامعه 
بین الملل. ظریف به همین خاطر روزهای ســختی را در پیش رو می بیند. 

وزیر خارجه ایران ظهور ترامپ در پهنه ی سیاســی جهان را نمایانگر یک 
واکنش تقریبًا جهانی به روند جهانی شدن می داند. از نظر ظریف، ترامپ 
به عنوان دورترین فرد به دســتگاه حکومتی آمریکا، از یک سو در سایه ی 
فشــارهای برخاسته از یک واقعیت فناوری که منجر به نابودی بسیاری از 
شغل ها در آمریکا شد و از سوی دیگر هزینه های پیشرفت این فناوری که 
نتیجه اش کم شــدن کار در ایاالت متحده بود، به قدرت رسید؛ فردی که 
به گفته ی ظریف، هیچ ماشین سیاسی داخلی نداشته و با وجود شکست 

در آرای مردمی، توانسته است در آرای الکترال پیروز شود.
رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران انتظــار محاســبه پذیری و عملکرد در 
چارچوب های قابل پیش بینی را برای چنین پدیده ای بی جا می داند، اما در 
عین حال معتقد است که بسیاری از پیچیدگی ها، متغیرها و واقعیت های 
جامعــه ی بین الملل می توانند خود را بر شــعارهای ترامپ تحمیل کنند و 

شعارهای انتخاباتی او را غیر قابل حصول گردانند. محمد جواد ظریف در 
مصاحبه خود با روزنامه اطالعات بر ســیال بودن دوران گذار کنونی تأکید 
می کند؛ دورانی که در آن همه برای تأثیرگذاری بر روند سیاســی در جهت 
منافع خود تالش می کنند. از نظر وزیر خارجه ایران، گرچه روحیات دونالد 
ترامپ او را به عنوان فردیمســتعد برای اقدامات نظامی نشــان می دهند، 
اما ورود بدون مقدمه به برخوردهای نظامی، مگر در شــرایط تحمیلی، با 

مجموع سیاست های ترامپ ناسازگار است.
ظریف گرچه توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 را توافقی چندجانبه 
می نامــد که در آن آمریــکا تنها تصمیم گیرنده و تعیین کننده نیســت، اما 
تصویر کاماًل روشنی را نیز از آینده آن با توجه به سیاست های ترامپ ترسیم 
نمی کند. وزیر خارجه دولت روحانی ضمن برشمردن دستاوردهای برجام، 
به خصوص در حوزه ی حمل و نقل و نفت، تصریح می کند که »ممکن است 
در ماه های آینده کار مقداری دشوارتر شود«. ظریف دلیل مخالفت ترامپ با 
برجام و یاد کردن از آن به عنوان بدترین توافق را در این می داند که ایران به 
دستاوردهای بزرگی در این توافق رسیده و آمریکایی ها هم عادت نکرده اند 
در روابط بین   المللی شان چیزی کمتر از حداکثر خواسته هایشان به دست 
آورند. از نظر رئیس دســتگاه دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران، برجام 
بعد از شکست تمام تالش های آمریکا برای رسیدن به اهدافش به دست 
آمده و آمریکایی ها در نهایت به راه حل توافقی رضایت دادند. ظریف سپس 
با تأکید بر اینکه هیچ کس در راه حل توافقی به همه اهدافش نمی رســد، 
اقدام احتمالی ترامپ در مقابل توافق هسته ای با ایران را اینگونه پیش بینی 
می کند: »ممکن است ترامپ برای مذاکره مجدد تالش کند. معلوم است 
که نه ایران و نه اروپایی ها  مذاکره مجدد را نمی پذیرند. جامعه بین المللی هم 
قبول نمی کند؛ لذا روزهای دشواری را در پیش رو خواهیم داشت«. گفتنی 
است پیش از ظریف، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه نیز گفته بود: 
»آنچه از دولت جدید آمریکا برمی آید نشان می دهد که هنوز تا استقرار کامل 
فاصله دارد و به شــکل قابل قبولی که انتظار می رود، دولت به صورت یک 

دولت مستقر وجود ندارد«.

گفت و گوی تلفنی دونالد ترامپ با رجب طیب اردوغان
گاه ریاست جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه اعالم کردند که رجب طیب اردوغان رئیس  گاه دفتر ریاست جمهوری ترکیه از توافق اردوغان و ترامپ برای همکاری و اقدام مشترک در شهرهای الباب و رقه سوریه خبر دادند. منابع آ منابع آ
جمهور ترکیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی توافق کرده اند تا در شهرهای الباب و رقه سوریه، به طور مشترک اقدام کنند. این دو شهر هم اکنون در تصرف تروریست های داعش قرار دارد. روسای جمهور آمریکا 
گاه افزودند: اردوغان در این گفتگوی تلفنی از آمریکا خواسته است تا از شبه نظامیان کرد وای. و ترکیه در خصوص مســائل مختلفی از جمله ایجاد منطقه امن در ســوریه، بحران پناهجویان و مقابله با تروریســم رایزنی کرده اند. منابع آ
پی.جی حمایت نکند. این در شــرایطی اســت که مایک پمپئو مدیر ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا سیا ۹ فوریه برای دیداری رسمی وارد ترکیه خواهد شد. این نخستین سفر خارجی پمپئو در دولت جدید ترامپ به شمار می رود. ترکیه 
شــبه نظامیان کرد وای.پی.جی را شــاخه ای از شــبه نظامیان پ.ک.ک می داند که در سه دهه گذشته درگیری خونینی برای جدایی و اســتقالل از خاک ترکیه داشته اند. آمریکا، ترکیه و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان موسوم به 
پ.ک.ک را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده اند. همزمان، گفته می شود که اردوغان قصد داشته در گفتگوی تلفنی خود با ترامپ، وی را به استرداد فتح الله گولن، روحانی ترکیه ای که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر 

می برد، متقاعد سازد. با این حال، با توجه به رویه های قانونی موجود در آمریکا، این کار نیازمند رأی دادگاه بوده و فرایندی زمان بر به شمار می رود که به یکباره و به دستور رئیس جمهور قابل انجام نیست. 

در آستانه جشنواره برلین

 آتش سوزی 
در مانیل

تجمع حامیان حزب سیاسی در دهلی

 جشن مراسم تحلیف 
رئیس جمهور جدید هائیتی

 بررسی فرمان ضد مهاجرتی 
ترامپ در دادگاه استیناف

دادگاه حوزه نهم فرجام خواهی آمریکا در نشستی با حضور 3 قاضی 
و همچنین نماینده دولت ترامپ، دستور مسافرتی اخیر دولت جدید 
این کشــور را به دقت مورد بررسی قرار داد و قرار است این هفته، 
حکــم نهایی خود را در این باره اعالم کند. دادگاه به بررســی این 
سوال می پردازد که آیا این ممنوعیت به شکلی ناعادالنه افراد را به 
دالیل مذهبی هدف ممنوعیت قرار داده یا نه. در جریان یک جلسه 
استماع بیش از یک ساعته، یک هیات متشکل از 3 قاضی بررسی 
کردند که آیا استدالل دولت ترامپ مبتنی بر این بوده که اتباع این 

۷ کشور خطری برای آمریکا تلقی می شوند یا نه.

  نگرانی روسیه از احتمال 
خروج ایران از برجام

وزارت خارجه روســیه از خارج شــدن احتمالــی ایران از توافق 
هســته ای برجام بــه دلیــل لفاظی های ضدایرانــی مقامات 
واشنگتن ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که 
مســکو نگران خروج احتمالی ایران از توافق هسته ای ۲015 
)برجام( است. میخائیل اولیانوف، رئیس دپارتمان عدم اشاعه 
و کنترل تســلیحات وزارت خارجه روســیه اعــالم کرد، خروج 
احتمالی تهران از توافــق برجام به دلیل لفاظی های ضدایران 
 آمریکا و مقامات این کشور نشــانه شکست جامعه بین المللی 

خواهد بود.

 داعش در موصل مواد شیمیایی 
تولید می کرد

دانشــگاه بزرگ موصل با ســاختمان های جدیــدش تا قبل از 
اشغال شهر توسط داعش یکی از مهمترین دانشگاه های عراق 
بود. نیروهای عراقی ماه گذشته با تصرف نیمه شرقی موصل، 
این دانشــگاه را نیز بازپس گرفتند. جف دیویس، ســخنگوی 
پنتاگــون می گوید: »نمونه های جمع آوری شــده از این محل 
نشان می دهند که داعش از آزمایشگاه های این دانشگاه برای 
تولید عنصر خردل استفاده کرده است«. تروریست ها این عنصر 
تولید شده که به شکل پودر بود برای تولید سالح های ابتدایی 

مورد استفاده قرار می دادند..

  ورود نیروهای آلمانی ناتو 
به لیتوانی

نخستین بخش از گردان جدید نیروهای ناتو وارد پایگاه نظامی 
در شــرق اروپا هم مرز با روسیه شدند. چند صد سرباز از آلمان 
روز سه شنبه وارد پایگاه نظامی روکال در لیتوانی شدند و انتظار 
می رود که در 100 کیلومتری مرز روســیه مســتقر شوند. این 
نیروها قرار اســت در کنار ســایر نیروها از کشــورهای بلژیک، 
هلند و فرانسه که بعدا وارد لیتوانی می شوند، قرار بگیرند. تعداد 
نیروهای این گردان در بهار ۲01۷ به 1۲00 تن می رسد. اواخر 
سال جاری میالدی نیز ســه گردان دیگر از انگلیس، کانادا و 

آمریکا قرار است در استونی، لتونی و لهستان مستقر شوند.

بین الملل
چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395


