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آشتی بین قاضی و مجرم 
معنا ندارد 

رئیس قوه قضائیه: فتنه گران با قبول اشتباه به مردم بپیوندند

آشتی ملی موضوعیتی ندارد
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مســئوالن عالی قضایی، با تسلیت ایام شهادت دخت گرامی پیامبر)ص( 
»حضرت فاطمه زهرا)س(«، حب اهل بیت و عرض ادب به ســاحت ایشــان را از موجبات ترقی انسان به 
مدارج عالی معنوی دانست و تصریح کرد: متاسفانه گاهی از وسایل تقرب به درگاه الهی که خداوند خود این 
وسایل را قرار داده اســت، غفلت می کنیم. رئیس دستگاه قضایی افزود: اهل بیت)ع(، طریق الی اهلل هستند 
و اجتناب از رذائل، ما را به حقیقت ائمه نزدیک می ســازد. در شــرح حال بسیاری از بزرگان نیز دیده ایم که با 
محبت اهل بیت)ع(، مسیر زندگیشان عوض شده و به کماالت بی نهایتی دست یافته اند. حب اهل بیت)ع( آن 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3گونه که در روایات متعدد توصیف شده همچون کیمیا برای انسان است اما  ... صفحه 2

محمدرضا باهنر در نشست خبری خود با تسلیت 
ایام شهادت حضرت فاطمه )س( و تبریک آغاز 
سی و نهمین ســالگرد انقالب در پاسخ به این 
پرســش که چگونه موضوع طرح شده از سوی 
اصالح طلبان با عنوان آشــتی ملــی را تحلیل  
می کند، اظهار کرد: اول باید مشخص شود که 

صفحه 2آشتی ملی بین چه کسانی ...

سیدحسین نقوی حسینی در گفت و 
گو با خانه ملت، با اشاره به مذاکرات 

ایران و عربستان ...

فرج اهلل رجبــی ، نماینــده مردم 
شیراز گفت: در نشست روز گذشته 

کمیسیون عمران ...

سعید جلیلی در مراسم راه روشن، 
انقالبی گری و آرمان خواهی که در 

تاالر  ...

دو شرط ایران 
 برای حضور 

در حج

استیضاح کننده ها 
آبستراکسیون 

کردند

تفکر التماسی 
منافع ملی را 

حفظ نمی کند
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اهداف نتانیاهو از سفر به واشنگتن چیست؟
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چرا به طرح مسأله آشتی روی 
خوش نشان داده نمی شود؟

در هفتــه اخیر، مهــم ترین بحثی کــه گروهی از 
فعاالن سیاسی دنبال کرده اند، آشتی ملی است؛ 
بحثی کــه البته برخی دیگــر از اصالح طلبان آن 
را بدین شــیوه نمی پســندند و بهتر می دانند که از 
واژه همبســتگی ملی اســتفاده کننــد، زیرا بر این 
باورند، قهــری در کار نبوده که حاال آنان بخواهند 
آشــتی آن را دنبال کنند.  اما آنچــه در این مرحله 
مهم است، مشخص کردن این نکته است که آنان 
با که قرار اســت آشــتی کنند؛ طبیعا آنان با جناح 
رقیبشــان همــواره در حال رقابت بوده و هســتند 
و قهــر و آشــتی بین آنــان چندان معنایــی ندارد؛ 
ماهیــت رفتاری حزبی رقابت برای کســب قدرت 
اســت و هیچ حزبــی هم نمی تواند حــزب دیگر را 
حذف کند یا با او قهر کند؛ بنابراین، الزم است اول 
اصالح طلبان مشــخص کنند که دقیقا با که و چه 
می خواهند آشــتی کنند. پــس از این مرحله، آنان 
باید کشــف کنند که تلقی از رفتار سیاســی آنان از 
ســال 88 تا کنون چه بوده است؟ اگر تلقی از رفتار 
آنان، قهر از نظام سیاسی کشور بوده، یک رفتار و 
انتظار مشــخص باید طلب کنند؛ اگر تلقی از رفتار 
آنان در این ســال ها خروج از نظام سیاســی بوده 
اســت، انتظار دیگری داشته باشــند و اگر تلقی از 
رفتار آنان گوشه نشینی به خاطر نبودن فضای کار 
در عین آماده بودن آنان برای مشــارکت سیاســی 
بوده اســت، آنان باید راه دیگری در پیش بگیرند. 
بدون وارد شدن و تعیین تلقی های موجود از رفتار 
اصالح طلبان در ســالهای اخیــر، می توان گفت 
حداقل جناح رقیب اصالح طلبان به موضوع آشتی 
ملی واکنش مثبت نشــان نداده انــد و تا کنون دو 
 رویکرد مشــخص در این بــاره در بین اصولگرایان 

دیده می شود:
اول از نوشــته هــا و مصاحبــه اصولگرایان چنین 
برداشت می شود که آنان طرح آشتی ملی را مظلوم 
نمایی و خیرخــواه نمایی جریانی مــی دانند که به 
انقالب اعتقــاد ندارند و یا به انقالب پشــت کرده 
اند و اینک می خواهند با طرح آشــتی ملی خود را 
مصلــح نظام و مردم بدانند. دومیــن مطلبی که از 
نوشــته ها و گفته های اصولگرایان دیده می شود 
این است که معتقدند، اصالح طلبان می خواهند 
با طرح آشــتی ملی، به نظام سیاسی اعمال فشار 
کنند تا در نهایت با اعمال فشــار به خواســته های 
خود برســند و به هنگام به قدرت رسیدن، افکار و 
رفتار خود را در قدرت پیاده کنند.  آنچه به نظر می 
رســد اصولگرایان را به طرح آشــتی ملی اصالح 
طلبان، بیش از هــر زمان دیگری بدبین می کند، 
زمان طرح آشــتی ملی است، چون آنان تصور می 
کننــد تا زمانی که آیت الله هاشــمی در قید حیات 
بود، اصالح طلبان نیازی به آشــتی ملی نداشتند 
و تصور مــی کردند با حضور آیت الله هاشــمی در 
حاکمیــت آنان می توانند حتی بدون آشــتی ملی، 
حضــور خــود را کجــدار و مریز در ســطح باالی 
حکومت حفظ کنند، اما پس از درگذشت وی آنان 
احســاس ناامنی کــرده اند و به طرح آشــتی ملی 

روی آورده اند.
نکته اصلی در رویکرد اصولگرایان به طرح آشــتی 
ملی این است که آنان مدعی اند اصالح طلبان نه 
از روی اشــتیاق که از روی نیاز به آشتی ملی روی 
آورده انــد و حتــی در هدف آنان نیر تشــکیک می 
کننــد و بر این باورند که هدف از آشــتی ملی ایجاد 
همبســتگی ملــی نیســت، بلکه حفــظ حضور در 
 قدرت برای پیاده ســازی برنامه هایشان در قدرت

است.

آشتی ملی موضوعیتی ندارد
رئیس قوه قضائیه: فتنه گران با قبول اشتباه به مردم بپیوندند

آیت الله آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی قضایی، با تســلیت ایام 
شــهادت دخت گرامی پیامبر)ص( »حضرت فاطمه زهرا)س(«، حب اهل 
بیت و عرض ادب به ساحت ایشان را از موجبات ترقی انسان به مدارج عالی 
معنوی دانست و تصریح کرد: متاسفانه گاهی از وسایل تقرب به درگاه الهی 

که خداوند خود این وســایل را قرار داده است، غفلت می کنیم.
رئیس دستگاه قضایی افزود: اهل بیت)ع(، طریق الی الله هستند و اجتناب 
از رذائل، ما را به حقیقت ائمه نزدیک می ســازد. در شــرح حال بســیاری از 
بزرگان نیز دیده ایم که با محبت اهل بیت)ع(، مسیر زندگیشان عوض شده 
و بــه کماالت بی نهایتی دســت یافته اند. حب اهل بیــت)ع( آن گونه که در 
روایات متعدد توصیف شــده همچون کیمیا برای انســان است اما متاسفانه 
نســبت به آن غفلت می ورزیم. آیت الله آملی الریجانی با اشــاره به روایتی از 
»حضرت اباعبدالله الحسین)ع(« اظهار کرد: ایشان در این روایت قسم یاد 
مــی کند که حب اهل بیت)ع( موجب ریزش گناهان می شــود همان گونه 
که باد، برگ درختان خشــک را می ریزد. نظیر ایــن روایت از »حضرت امام 

جعفر صادق)ع(« نیز نقل شده است.
رئیس قوه قضاییه افزود: کســی که اهل بیت )ع( را دوســت داشته باشد، 
خدا را دوست دارد و این یک قاعده کلی است »من أحبکم فقد أحبَّ الله«. 
در تفســیر »فرات کوفی« آمده اســت که وقتــی »امیرالمومنین علی)ع(« 
از جنگ بازگشــت، پیامبر)ص( به ایشــان فرمــود »ای علی! هر کس تو را 
دوســت بدارد پس مرا دوست داشته اســت و هر کس مرا دوست بدارد پس 
خدا را دوســت داشته است و هر کس خدا را دوست داشته باشد پس خدا او 
را دوســت دارد«. آیت الله آملی الریجانی  با اشــاره به روایتی دیگر، نتیجه 
محبت خدا به انســان را اجر اخروی بی حد و حســاب بر مبنای فضل الهی 
دانســت و افزود: طبق آنچه که در روایات آمده اســت، یکی دیگر از نتایج 
محبت خداوند به انســان این است که بندگان در امنیت قرار خواهند داشت 

و جزو آمنین خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه، با اشــاره به روایتی از کتاب الُمؤمن از »حســین بن سعید 
اهوازی« به نقل از »امام جعفر صادق)ع(« که حدیثی قدســی است در باب 
َب  نتیجه حب خداوند نسبت به انسان گفت: در این روایت آمده است »ما َتقرَّ
إلیَّ عبدی المؤمن بمثل أداء الفرائض، و إّنه لیتنّفل لی حّتی أحّبه، فإذا أحببُته 
کنُت َســْمعه الذی یســمع به وبصره الذی ُیبصر به و یده التی یبطش بها ...« 
یعنی هیچ چیز نظیر انجام واجبات موجب نزدیکی بنده به خداوند نمی شود 
و نوافل موجب حّب خداوند به انســان می شــود و زمانی که این محبت پدید 

آمد، خداوند گوش انسان می شود که با آن می شنود، چشم انسان می شود 
که با آن می بیند، دســت انســان می شود که با آن عملی را انجام می دهد و 
در مجموع انســان به مرحله ای خواهد رسید که دیگر هیچ چیز از خود ندارد 
و هر آنچه عمل می کند، جلوه ای از عمل حق تعالی اســت. قریب به همین 

مضمون نیز از پیامبر عظیم الشــأن اسالم )ص( نقل شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بزرگان بســیاری با التجاء به باب اهل بیت و 
محبت ایشــان به مقامات عظیمی دســت یافته اند افزود: ما شیعیان، اهل 
بیت)ع( را طریق الی الله می دانیم گرچه برخی که خود از حقیقت دور افتاده 
اند دروغ هایی را به شــیعه نســبت می دهند و می گویند که ما اهل بیت)ع( 
را می پرســتیم. اهل بیت)ع( از نگاه ما، عبادالله و حقیقت عظیمی هســتند 
که راه را برای انســان ها باز می کنند و ما نباید از این حقیقت غافل شــویم. 
آیــت الله آملی الریجانی در بخش دیگری از ســخنان خود با تقدیر از حضور 
باشــکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن، این حضور با عظمت را خنثی کننده 
بسیاری از فریبکاری ها شــیطنت ها، فشارها و تحریم های دشمن دانست 
و تصریح کــرد: حضور دهها میلیونــی مردم در راهپیمایی ســالروز پیروزی 
انقالب، نمایش اتحاد و انســجام ملی و پاسخی محکم به برخی یاوه سرایی 
ها به خصوص از سوی آمریکا بود و نشان داد که دشمن به رغم همه تالش 
هــا بــرای تفرقه افکنی و نشــر اکاذیب برای ایجاد فضای بــی اعتمادی در 
کشــور و همچنین تشــدید تحریم ها و فشارها نتوانســت خللی در وحدت و 

انسجام مردم ایجاد کند.

مردم پای آرمان های انقالب ایستادند
رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: دشــمن بارها دچار این اشتباه محاسباتی 
شــده که تصور می کند اگر تحریم و فشــار را افزایش دهد مردم ما از آرمان 
های خود دســت می کشــند؛ غافل از اینکه مردم پــای آرمان های انقالب 
اســالمی ایســتاده اند و هر جا که بحث منافع و امنیت ملی مطرح باشــد با 
کنار گذاشتن اختالف سالیق، انسجام و همبستگی شان بیشتر از هر زمان 
دیگری می شود. آیت الله آملی الریجانی این همبستگی را یک سرمایه بزرگ 
اجتماعی توصیف کرد و افزود: سرمایه های اجتماعی ارزشمند تر از سرمایه 
های مادی هســتند و همه باید قدردان این ســرمایه ها باشیم. شور، نشاط، 
همت بلند، انســجام و پایبندی مردم عزیز به آرمان های انقالب اســالمی 
قابل وصف نیســت و همین قدرت عظیم است که دشمن را از ضربه زدن به 
نظام ناامید می کند. مســئوالن با در نظر داشتن این سرمایه بزرگ باید توجه 

داشــته باشند که مردم شریف ما سزاوار هرگونه خدمت رسانی هستند و بروز 
برخی اختالفات موجب ســلب این نعمت خواهد شد لذا باید با کار جهادی و 
غمض نظر از اختالفات، در جهت رفع مشــکالت مردم گام برداشت. رئیس 
قوه قضاییه همچنین با اشــاره به طرح برخی مســائل نظیر »آشتی ملی« در 
روزهای اخیر، تاکید کرد: آشتی ملی در جایی موضوعیت دارد که اختالفات 
اساسی وجود داشته باشد. میان مردم فهیم و بصیر ما چه اختالف و تفرقه ای 
هســت که نیازمند آشتی ملی باشند؟ هیچ کس منکر وجود اختالف سالیق 
نیســت اما همه می بینیم وقتی بحث منافع و امنیت ملی مطرح است، همه 

مردم اختالف ســلیقه را کنار می گذارند و در کنار یکدیگر هستند.

با آشتی ملی مخالف نیستم
آیــت الله آملی الریجانی با بیان اینکه تکرار مباحث مطرح شــده در رســانه 
های بیگانه پیرامون آشــتی ملی توســط مدعیان تحلیل سیاســی در داخل 
کشــور عجیب است، خاطر نشان کرد: برخی گفته اند که رئیس قوه قضاییه 
با آشــتی ملی مخالف است. من قطعا مخالف آشتی، صلح و دوستی نیستم 
اما بحث بر ســر این است که آشتی ملی در حال حاضر موضوع ندارد، مردم 
با هم قهر نیستند که نیازمند آشتی مّلی باشد. رئیس دستگاه قضایی افزود: 
عده ای در جریان فتنه از مردم جدا شــدند. مشکل از مردم نیست مشکل از 
آنهاســت که از مردم جدا شدند. آنها باید به دور از فرافکنی از مسیر نادرست 
خود که همصدایی با دشــمن است، بازگردند و به مردم بپیوندند. راه بازگشت 
نیز قبول اشتباه است. گاه انسان ها بر اثر برخی تعصبات، اشتباه خود را نمی 
پذیرند و برای خود ودیگران باور نادرســت ایجاد می کنند. اگر جداشدگان از 
مردم، حق طلب باشــند راه برای اصالح باز می شود لذا اولین گام این است 

که دســت از فتنه گری بردارند و اشتباه خود را بپذیرند.
آیــت الله آملی الریجانی با تاکید بر لزوم انجام وظایف توســط همه قوا برای 
خدمت رسانی به مردم اظهار کرد: در حال حاضر اشتغال و وضعیت معیشتی 
مردم نیازمند رسیدگی است و دستگاه های اجرایی مکلفند که وظایف خود را 
در این زمینه انجام دهند. دســتگاه قضایی نیز قاطعانه به وظایف خود عمل 
مــی کند و در جهت خدمت به مردم گام بر می دارد. بر اســاس این گزارش، 
بحث و بررسی پیرامون ادامه پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی 
مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران در دستور کار امروز 
مسئوالن عالی قضایی قرار داشت که مواد دیگری از این آیین نامه به تصویب 

رئیس قوه قضاییه رسید.

علی الریجانی:  آمریکایی ها به دنبال عصبانی کردن ایران هستند
علی الریجانی در برنامه گفت وگوی خبری شــبکه اســتانی قم که یکشــنبه شب پخش شد، با اشاره به اقدامات اخیر ترامپ در منع ورود اتباع 7 کشور مسلمان به آمریکا گفت: صحبت های 
ترامپ تا حد زیادی مغشــوش اســت شــکی در آن نیســت که دولت آمریکا مجبور است باوجود مشکالت طعنه به جاهای دیگر بزند برخی از مشــکالت دیگر که در آمریکا وجود دارد سبب 
رفتار عجوالنه و ناصحیح از ســوی آن ها شــده اســت، مانند بحث ویزا که از ســوی محافل بین المللی تقبیح شــده اســت، این قضیه مسئله ای برای کل کشــورها به ویژه ایران شده است. 
الریجانــی در ادامه گفت: دولت فعلی آمریکا فکر می کند که مســئله برجام بســیار بد اســت اما این که آیا آمریکایی هــا می توانند نقض برجام کنند عجوالنه و ناپخته اســت، آن ها به دنبال 

عصبانی کردن ایران هســتند و در مســائل پیچیده بین المللی باید با طمأنینه تصمیم گرفت و باتدبیر عمل کرد.

سیاسی
دوشــنبه 25 بهمن مــاه 1395

حاشیه روز

در خانه سفیر سوئد چه خبر بود؟
در چند روز اخیر برگزاری مراســم افتتاحیه دفتر تجاری ســوئد در ایران در منزل سفیر سوئد با حواشی فراوانی همراه 
بود و عده زیادی به این اتفاق واکنش نشــان دادند. واکنش ها به حدی بود که امروز بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
خارجه توضیحاتی در این خصوص ارائه داد و گفت: برخالف فضاســازی های سیاســی، در ضیافت برگزار شــده در 
اقامتگاه ســفیر ســوئد در تهران، هیچ سند یا قرارداد رسمی بین دو کشــور  و یا مقامات دو دولت به امضا نرسید. کلیه 
قراردادها و یادداشــت های تفاهم رسمی میان دو کشــور مطابق رویه معمول بین المللی صبح روز شنبه در سعدآباد 
و در حضور ریاســت محترم جمهوری و نخســت وزیر سوئد به امضای مقامات دو کشور رسید، که شامل ۵ سند مهم 

همکاری در حوزه های مختلف علمی، فن آوری، مخابراتی، اقتصادی و تجاری اســت که توســط وزرا و مســئولین دو کشــور در حضور روسای دو 
دولت و در محل رســمی مالقات امضاء شــد. آنچه در میهمانی سفارت سوئد و در حاشیه افتتاح دفتر اقتصادی سوئد در تهران امضا شد، صرفًا چند 
توافق میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی ســوئد بود که به عنوان نماد افتتاح دفتر تجاری و نشــان دادن عزم نخست وزیر برای حمایت 
از فعالیت بخش خصوصی سوئد در ایران انجام شد که خالف هیچ رویه بین المللی نبوده و بسیار معمول است. یکی از برنامه های اصلی مراسم در 
اقامتگاه سفیر سوئد، افتتاح دفتر اقتصادی سوئد در ایران توسط نخست وزیر این کشور بود که گامی مهم در جهت گسترش هرچه بیشتر همکاری 
های اقتصادی دو کشــور و تبدیل توافقات روی کاغذ به اقدامات عملی و اجرایی محســوب می شود. امضای توافق های بخش های خصوصی دو 

کشور به عنوان نماد شروع همکاری های عملی بخش خصوصی با افتتاح این دفتر صورت گرفت.

واکنش روز

آشتی بین قاضی و مجرم معنا ندارد 
محمدرضا باهنر در نشست خبری خود با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه )س( و تبریک آغاز سی و نهمین سالگرد 
انقالب در پاســخ به این پرســش که چگونه موضوع طرح شده از ســوی اصالح طلبان با عنوان آشتی ملی را تحلیل  
می کند، اظهار کرد: اول باید مشــخص شود که آشتی ملی بین چه کسانی قرار است صورت بگیرد، اگر منظور مردم 
است که آنها با مردم اند که آنها قهر نیستند. اگر منظورشان مردم با نظام است که مردم همواره همراهی خودشان را با 
نظام نشان داده اند. آخرین نمونه اش راهپیماییی 22 بهمن امسال بود که نسبت به سال های گذشته خیلی پرشورتر و 
باشکوه تر برگزار شد. وی ادامه داد: گنده گویی های ترامپ که خارج از روابط دیپلماتیک دنیا پیش از راهپیمایی امسال 

گفته شد یکی از عواملی بود که باعث شد مردم به خیابان ها بیایند و جواب حرف های بی ربطش را بدهند. باهنر مجدد با اشاره به موضوع آشتی ملی، 
خاطرنشــان کرد: آشــتی بین قاضی و مجرم معنا ندارد. اصالح طلبان باید مشخص کنند که مقصودشان از آشتی بین چه کسانی است. اگر دنبال 
آشــتی بین قاضی و مجرم هســتند اواًل چنین آشتی معنا ندارد، دومًا اگر مجرمی پشیمان شــده باید به جرمش اقرار کند. اقرار کند که جرمی انجام 
داده و لطمه هایی به سرمایه های اجتماعی وارد کرده است. اصالح طلبان در این خصوص پیشنهادشان را واضح مطرح نکردند. در بخش دیگری 
از این نشست باهنر با اشاره به اظهار نظرش درباره اصولگرا بودن حسن روحانی، گفت: من گفته ام که در گذشته آقای روحانی حتی یک سخنرانی 
به نفع اصالح طلبان نداشــته اســت. پیش از سال 92 صدها مورد سخنرانی دارد که اصالح طلبان را نقض می کند. در فتنه سال 78 برنامه ای مانند 

آنچه که در 9 دی سال 88 برگزار شد در دانشگاه تهران برپا شد که سخنران محوری آن برنامه آقای روحانی بودند.
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مجید انصاری: افزایش روابط اصالح طلبان با رهبری نظام یک ضرورت است

حجت االســالم مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگزین آیت الله هاشــمی در جریان اصالحات گفت: آیت الله هاشــمی رفســنجانی یک شــخصیت فراجناحی بودند و همه جناح ها از حمایت و اندیشــه ایشان 
اســتفاده می کردند؛ بنابراین به طور طبیعی جریان گســترده اصالح طلبی نیز آیت الله هاشــمی را به عنوان ذخیره انقالب و یار دیرین امام و رهبری می شــناخت و همیشــه از حمایت های ایشــان بهره مند می شد لذا جای ایشان 
را از ایــن جهــت هیچ کس نمی تواند پر کند نه برای اصالح طلبان و نه برای نظام. ارتحال ایشــان ضایعه ای برای همه ما بود. معاون رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به خواســته برخــی از چهره های اصالح طلبی از جمله رئیس 
دولت اصالحات برای نزدیکی این جریان به رهبری نظام، گفت: اینکه آقای خاتمی و دیگر بزرگان اصالح طلب تاکید داشــتند که روابطمان را با رهبری و نهاد رهبری بیشــتر کنیم یک ضرورت اســت، رهبری جایگاه باالی خود 
را دارند و همه جریانات درون نظام به این جایگاه واقف هســتند. وی افزود: هم به لحاظ حقوقی، رهبری عالیترین مقام معنوی و سیاســی و مســئول نظام ما هســتند و هم طبق اصل ۵7 قانون اساســی، ســه قوه زیر نظر ایشان 
فعالیت می کنند. به تعبیر متعارف باید بگوییم عمود این خیمه و ســتون نظام هســتند و طبیعی اســت که همه کســانی که در این نظام زندگی می کنند و به قانون اساسی معتقد هستند باید به این جایگاه رفیع حرمت گذارند و افتخار 

خواهد بود که تماس ها و ارتباطات بیشــتری داشته باشند.

دو شرط ایران برای حضور در حج
سیدحســین نقوی حســینی در گفت و گو 
با خانه ملت، با اشــاره بــه مذاکرات ایران 
و عربســتان برای برنامه ریزی مراسم حج 
اظهار داشــت: جمهوری اســالمی ایران 
دو شــرط برای حضور در مراسم حج دارد 
که محور مذاکرات ۵ اسفند ما با دولت آل 

ســعود حول همین دو شــرط می چرخد. نماینده مردم ورامین در مجلس 
دهم شورای اسالمی عنوان کرد: امنیت جانی حجاج ما تامین شود چرا 
که خســارت های زیادی دادیم چند صد نفر از مسلمانان در مراسم منا و 
سوء مدیریت عربســتانی ها جان خود را از دست داده اند و نمی خواهیم 
ایــن تجربه تلخ بار دیگر برای شــهروندان ایرانی تکرار شــود. وی گفت: 
همچنیــن باید حیثیــت اجتماعی و شــخصیت حجــاج ایرانی در خاک 

عربستان حفظ شود.

استیضاح کننده ها آبستراکسیون کردند
فرج اللــه رجبــی ، نماینــده مردم شــیراز 
گفت: در نشست روز گذشــته کمیسیون 
عمران ســواالت اول، دوم و سوم مطرح 
شــد و آخوندی مشــغول توضیــح درباره 
برنامه هــای  و  یلــی  ر زیرســاخت های 
توســعه ای این وزارتخانه بــود که یکی از 

متقاضیــان با طرح یک ســوال بی جا و بی مورد درباره فقدان آســفالت 
راه های روســتایی در جنوب اســتان کرمان فضایــی را به وجود آورد که 
بعد از آن هفت اســتیضاح کننده جلســه را ترک کردند. این هفت نفر در 
حالــی که هیــچ بحثی نبود و جلســه روال عادی خود را داشــت، بدون 
اقامه دلیــل خاصی یک باره به صورت همزمان تصمیم به ترک جلســه 
گرفتنــد و اصال به صحبت های وزیر گوش نکردند، گویا بنا و قرار آقایان 

از ابتدای جلسه همین بود. 

تفکر التماسی" منافع ملی را حفظ نمی کند
ســعید جلیلــی در مراســم "راه روشــن، 
انقالبی گری و آرمان خواهــی" که در تاالر 
شــیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره 
بــه اینکه هدف انقــالب تغییــر در رویکرد 
نظام پهلوی بود بابیان اینکه باید فرقی بین 
انقالب اســالمی با دیگر انقالب های دنیا 

وجود داشــته باشد، افزود: عدم شــفافیت ها در نظامات جهانی و فسادها 
وجود دارد ولی آیا ما به حداقل آرمان های انقالب رسیده ایم؟عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ادامه داد: وجه تمایز انقالب با نظام های دیگر 
مردمی بودن است و کارگزاران نظام باید خودشان نخستین کسی باشند که 
در مبارزه با فساد قدم پیش می گذارند.وی یکی از انحرافات جامعه را کاهش 
دیدها دانســت و گفت: تفکر و نگاه ها امروزه به جایی رسیده که آب خوردن 

هم وابسته به یکی دیگر است.

 قاضی عسکر: 
عربستان از تعلل پرهیز کند

در نشست شــورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه 
مقام معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت که در 
آســتانه اعزام هیأت ایرانی به عربســتان تشکیل 
شد، سرپرست حجاج ایرانی ابراز امیدواری کرد؛ 
شــرایط برای انجام حــج مطلوب زائــران ایرانی 
فراهم شــود. به گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه 
اطالع رســانی حج، حجت االســالم والمسلمین 
سیدعلی قاضی عسکرـ  نماینده ولی فقیه در امور 
حج و زیارتـ  در این جلســه با اشــاره به تمهیدات 
صــورت گرفته در این خصــوص اظهار کرد: اگر 
عربســتان واقعا می خواهد زائــران ایرانی به حج 
بروند، بایــد از تعلل و ایجــاد تاخیر در روند صدور 
ویزا و مذاکرات پرهیز کرده و در استقبال از زائران 
ایرانــی مصصم باشــد. وی همچنیــن بیان کرد: 
امیدوارم هیأت اعزامی جمهوری اســالمی ایران 
به ریاســت حمید محمدیـ  سرپرســت ســازمان 
حج و زیارتـ  در پایان مذاکرات با طرف سعودی، 
بــا دســتاورد مثبت بــه کشــور بازگردد و شــرایط 
بــرای انجــام حج مطلــوب زائران ایرانــی فراهم 
شــود. نماینده ولی فقیه همچنیــن از کمیته ها و 
کارگروه هــای تخصصی حج درخواســت کرد؛ به 
صورت فشــرده برنامه های حــوزه خود را پیگیری 
و راهکارهــای جدید بــرای هر مورد ارائــه کنند. 
هیــأت ایرانی بــرای مذاکره با طرف ســعودی با 
توجه به دعوتنامه ارســالی عربســتان قرار اســت 
پنجم اســفند ماه به این کشور برود. در این جلسه 
حمید محمدیـ  سرپرســت سازمان حج و زیارتـ  
با اشاره به اینکه کمیته های کارشناسی به صورت 
جدی ابعاد مختلف حوزه مسؤولیت خود را منطبق 
با شرایط روز بررسی می کنند، افزود: آنچه به خیر 
و صالح زائر و نظام اســت، در این جلســات مورد 
توجه قرار می گیرد و همه دست اندرکاران درصدد 
هســتند کلیه تمهیدات الزم را برای انجام حجی 
مطلوب همراه با عزت زائران ایرانی فراهم سازند. 
ســیدعباس حسینی - مسؤول کارگروه تخصصی 
تغذیه و تدارکات - نیز درباره طرح ها و برنامه های 
ایــن کمیته برای تامین غذای حدود 8۰ هزار زائر 
در مراســم حج آینده گزارشــی ارائه کرد و نماینده 
ولــی فقیه با توجه به شــرایط کنونــی در روابط دو 
کشــور و گرمای هوا در عربســتان بویــژه در ایام 
تشــریق خواستار مشــارکت کارشناسان خبره این 
حوزه برای اســتفاده از بهتریــن راهکارها در این 
کمیته شــد. خدرنژاد ـ مدیرعامل شــرکت شمسا 
)کارگــزار مرکــزی زیارتی اعــزام کننــده زائران 
ایرانی به عراق(ـ  نیز از عملکرد مالی این شــرکت 
در ســال 9۴ و نه ماهه سال 9۵ گزارشی ارائه کرد 
و افزود: تالش شده اســت تا با استفاده از تدابیر 
مناسب هزینه های تمام شده برای هر زائر عتبات 

کاهش یابد.

عکس روزسایت نگار

دیدار وزیر امور خارجه 
لوکزامبورگ با وزیر 
اقتصاد

خبرنامه
دوشــنبه 25 بهمن مــاه 1395

 با دعا کردن نمی توان »پول  های کثیف« را 
از جریان انتخابات بیرون راند!

»پــول هــای کثیــف« جدیدترین واژه ای اســت کــه به ادبیات سیاســی 
ایران وارد شــده اســت اما، اتفاقاتی که در ســال های گذشته رخ داده اند 
و نام هایی که در آســتانه انتخابــات به حمایت از برخی کاندیداها لیســت 
شــده اند، معضلی نیســتند که یکباره شــکل گرفتــه باشــند. واقعیت این 
اســت که سیســتم انتخاباتی ایران، بــه دلیل آنچه فقــدان تحزب نام می 
 گیرد، توانایــی زیر بال و پر خود گرفتن اعضــای مختلف احزاب گوناگون 

را ندارد. 
نبود ســاختارهای حزبی قدرتمند در ایران، بر خالف ســایر کشورها باعث 
شــده تا احزاب نتواننــد تمکن مالــی الزم برای کاندیداهــای خود فراهم 
کنند. بدین صورت که آنها نه کمك های مالی مرســوم در ســایر کشورها را 
دریافــت می کنند و نه حــق عضویتی برای اعضایشــان در نظر گرفته می 
شود که خیا شــان از بابت هزینه های انتخاباتی آسوده باشد. طبیعی است 
در ایــن روش، احزاب خــود را مقید نمــی  دانند که تأمیــن کنندگان مالی 
خود را معرفی کنند؛ اسپانســرهایی که ممکن اســت پول  های کثیف را به 
انتخابات آورده و بــا حمایت از کاندیدا یا کاندیداهای مورد نظر خود، راه را 

برای پیروزی او هموار سازند.
اما مشکل آنجا ریشه می دواند که بدانیم با گذشت این همه سال از وضعیت 
نابســامان مالی احزاب که خود عامل مهمی بــرای متهم کردن منتخبان 
ملت برای اســتفاده از پول های کثیف در فرآیند تبلیغات انتخاباتی اســت، 
هیــچ کار مثبتی صــورت نمی گیرد. تاکنون پول هایــی که خرج انتخابات 
ایران شــده یا می  شــود، فقط دغدغه ای بوده که مســئوالن آن را به زبان 
مــی آورند، اما دریغ از حرکتی که بتواند ســد راه این تخلفات شــود.  جالب 
اینجاســت، کسانی هم که دغدغه ورود چنین پوله هایی را دارند و از آسیب 
هــای به کارگیری آن توســط نامزدهــای انتخابات باخبرند، نــه تنها هیچ 
اقــدام پیشــگیرانه ای نمی  کنند، بلکه برای آن با تصویــب قوانینی جریمه 

و مجازاتــی را نیز در نظر نگرفته اند.

 زنگ خطر پول های كثیف، 
پیش از انتخابات 94

مسأله »پول های کثیف« اولین بار از زبان وزیر کشور دولت یازدهم مطرح 
شــد. رحمانی فضلی که تصدی نهادی را بر عهده دارد که مجری برگزاری 
انتخابات است، یك سال پیش از اولین انتخابات دوران تصدی گری خود، 
زنگ خطر را به صدا درآورد. هشــدارهایی کــه او از تریبون مجلس مطرح 
کرد، هرچند بعد از چند هفته آن را تکذیب کرد و همچون سایر اتفاقات این 
کشور، گناه آن را بر دوش رسانه ها انداخت، واقعیت ملموسی بود که با در 
کنار هم قرار دادن پازل  های انتخاباتی در ایران می شــد به حقیقت آن پی 
بــرد.  هزینه هایی که گاه رقم آن به چنــد صد میلیون و حتی میلیارد تومان 
هم می رســد چگونه می تواند از حســاب های بانکــی کاندیدای انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر بیرون بیاید؟ 

قطعا تامین چنین مبالغی از عهده خیلی از کاندیداهای انتخابات برنخواهد 
آمد و طبیعی است که آنها به اولین پیشنهاد حامیان مالی خود پاسخ مثبت 
می دهند. حامیانی که البته بدون دلیل و با حســن نیت به سراغ کاندیداها 
نیامده و در پی پیشنهادهای خود، خواسته هایی هم دارند که تنها از طریق 

کانون قدرت، توانایی دســتیابی به آنها را پیدا خواهند کرد.

 راه  هایی كه به شفافیت مالی 
ختم می شود

بــا این حال، زنگ خطر رحمانی فضلی با وجود تکذیب او هم می  توانســت 
تحولی در نظام انتخابات ایران ایجــاد کند. ایجاد چنین تحولی هم تنها از 
عهده وزارت کشــور تحت مدیریت او برمی آمد. اما الیحه جامع انتخابات، 
وقتــی بــر روی میز وزارتخانه ای قرار گرفت کــه وزیر آن دغدغه ورود پول 
های کثیف به امر انتخابات را داشــت، چقدر می توانســت با زمان تصویب 
خود فاصله داشــته باشــد؟ با اینکه دو سال زمان برای تدوین الیحه زمان 
زیادی نیســت، با توجه به دغدغه هایی که از سوی وزیر کشور مطرح شده 

بود، می توانســت کافی به نظر برسد.
 امیدهــا کــه از تدوین این الیحــه از بین رفت، مجلس جدید می توانســت 
راهکاری برای حل مشــکالت انتخاباتی ارائه کند. بــا آغاز به کار مجلس 
دهم، قانونی که در آن می توانســت به نحو بهتــری، به پدیده هزینه های 
انتخاباتی بپردازد با خیال راحت نمایندگان ملت از پیگیری آن در دولت، راه 
به جایی نبرد. در میان تعلل وزارت کشور و نمایندگان جدیدالورود مجلس، 
ابالغ سیاســت های کلی انتخابات می توانســت نگرانی ها از بابت هزینه 
های انتخاباتی را برطرف ســازد. سیاست هایی که از سوی رهبری انقالب 
خطاب به رؤسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت ابالغ شد در ماده ۴ خود 
تأکید داشت که »حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، 
شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی 
تعیین شده و به مراجع ذی صالح اعالم و نظارت دقیق بر آن اعمال و شیوه 

و چگونگی برخورد با تخلفات مالی نیز مشــخص شود.«
 بــا این ابالغ به نظر می رســید که یك نوع اجباری بــرای نهاد قانونگذاری 
در تصویب قانونی برای اجرایی شــدن این سیاســت ها بوجود آید، چرا که 
سیاســت های کلی انتخابات بدون تصویب قوانین، قدرت اجرا ندارند. اما 
تنهــا کاری که با این ابالغ صورت گرفت، افزودن زمان به بررســی الیحه 
نظــام جامع انتخابات بود که عنوان می شــد آماده ارائــه به مجلس بوده، 
اما با سیاســت هــای ابالغی جدید نیازمند اضافــه کردن موادی به آن در 

راستای این سیاست  هاست.
حال با گذشت چهار ماه از ابالغ سیاست های کلی انتخابات، باز هم خبری 
از الیحه جامعه انتخابات نیست. وعده هایی که مبنی بر رسیدن این الیحه 
به انتخابات آینده ریاست جمهوری داده شده بود، باالخره از سوی شورای 
نگهبان تکذیب شــد. این شورا با بیان اینکه از سوی دولت اعالم کرده اند 

که این الیحه به انتخابات آینده نمی رسد از رایزنی ها با نمایندگان مجلس 
گفــت تا آنان بتوانند طرحی را برای رفع اشــکاالت قانــون فعلی انتخابات 
ارائه کنند، اما آیا مجلس شــورای اســالمی که در آستانه دوازدهمین دوره 

انتخابــات، فرصت اصالح قانون انتخابات را دارد؟

 حل معضل پول های كثیف 
تنها با ابراز امیدواری!

بــا معطل ماندن قانون انتخابات، باز هم دغدغه پول های کثیف از ســوی 
کســانی مطرح می شــود کــه با تصویب الیحــه و ارائه آن بــه مجلس می 
توانســتند سدی بر راه بروز این مشکل بســازند. معاون سیاسی وزیر کشور 
آخرین فردی از این وزارتخانه اســت که در فاصله ســه ماهه تا انتخابات از 

پول های کثیف می گوید. 
احمدی وقتی در برابر ســؤالی قرار می گیرد تا از برنامه های وزارت کشــور 
بــرای مقابلــه با ورود پول های کثیــف به انتخابات بگویــد، در دو مورد به 
شــفافیت های مالی اشــاره می کند. سیاســت های کلــی انتخابات ابالغ 
شــده توسط مقام معظم رهبری و الیحه جامع انتخابات که 9۵ ماده آن در 
کمیســیون سیاسی- دفاعی دولت به تصویب رسیده است. معاون سیاسی 
وزیر کشور که نهادی که در آن مشغول است را مجری انتخابات می داند، 
با تأکید بر اینکــه نمی توانیم اقدامات خاصی خارج از قانون انجام دهیم، 
وظیفه تعیین شــفافیت مالی را از وظایف نهاد قانونگذاری می داند. جالب 
اینجاســت که نهاد قانونگذاری هم در تمام این مدت منتظر تصویب و ارائه 
الیحه جامع انتخابات در دولت بود و حتی دست به اصالح قانون انتخابات 
هم نزد.  احمدی در شــرایطی که می داند قانــون فعلی که مالک فعالیت 
آنهاست، موادی را به بحث شــفافیت اختصاص نداده، تنها می تواند ابراز 
امیدواری کند که پول های کثیف وارد انتخابات نشــود. اما آیا جلوگیری از 
وقــوع تخلفات تنها با دعا کردن، می توانــد اتفاق بیفتد؟ قطعا قانونگذاری 
آنقدرها هم ســخت نیست که مســئوالن این همه زمان را هدر می دهند. 
موضوعی که دو ســال است فکر همه مســئوالن و جامعه را مشغول کرده 
اســت، حتما آنقدرها اهمیت ندارد که مســئوالن را در پی راه حل بفرستد. 

تجربه کشــورهای توســعه یافتــه، راهکارهای مختلفی را مــی تواند پیش 
پــای قانونگذار ایرانی گــذارد؛ هرچند احزاب مهم و تأثیرگذار کشــور های 
توســعه یافته جــدای از انضبــاط پرداخت حق عضویت از ســوی اعضای 
خــود از یارانه دولتی، کمك هــای مالی افراد و ... برخوردارند، یك شــیوه 
مرســوم برای نظارت را اجرا می کنند. آنها با اعالم شــماره حســاب هایی 
کــه کمك هــای مالــی تبلیغاتی بــه آن واریز می شــود، عمــال نظارت بر 
رفتارهــای تبلیغاتــی خود را به دســت نهادهای نظارتی می ســپارند تا بعد 
از پایــان انتخابات جــای هیچ حرف و حدیثی بــرای آن نماند. حال همین 
 یك مورد هم اگر بخواهد مســیر قانونگــذاری را طی کند، چند انتخابات را 

به خود خواهد دید؟

پارس نیوز نوشت: منافقین و تند شدن فضا علیه ایران
فروردین امسال هم گروه تروریستی مرتبط با سازمان منافقین در شرق کشور منهدم شد که نشان میدهد این سازمان دوباره عناصر خود را 

برای اقدامات تروریستی فعال نگه داشته و قرار است در این ایام اقدامات فراگیری انجام دهد.

 صراط نیوز نوشت: تیر خالص احمدی نژاد بر پیکر مشاور جوانش
اطالعیه محمود احمدی نژاد درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 96، بیش از هر کس دیگری، امیدهای مشاور جوان او را نقش بر 

آب کرد. محمود احمدی نژاد در اطالعیه خود حمایت از هر کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 را منتفی دانسته است.

 عصر ایران نوشت: سانترهای بلند؛ استراتژی اصولگرایان برای شکست روحانی
آنگونه که از شواهد پیداست اصول گرایان تمام عزم خود را برای شکست روحانی جزم کرده اند و به هر طریق ممکن تالش می کنند 

روحانی را تبدیل به اولین رییس جمهور چهارساله ایران کنند

 خبرآنالین نوشت: »خودنمایی های سیاسی« محمود احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد در فاصله 1۰۰ روز مانده به انتخابات بازی جدیدی را با »راست گرایان« شروع کرده، او نه تنها در بیانیه جدیدش باز هم 

خط خود را از اصولگرایان جدا کرده است که تاکید کرده از هیچ کاندیدایی در انتخابات پیش رو حمایت نخواهد کرد تا اینگونه حمایت یا 
عدم حمایت خود را امری تاثیرگذار در معادالت انتخاباتی نشان دهد.
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رصدخانه

»رابطه ویژه«
اهداف نتانیاهو از سفر به واشنگتن چیست؟

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، امروز در نخستین سفر خود 
به آمریکا پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور این کشور، 
به واشــنگتن می رود. این در حالی است که مسائلی همچون رویکرد آتی 
دولت جدید آمریکا در قبال ایران و همچنین موضوع شهرک سازی های 
صهیونیســتی، بــه عنوان مهمتریــن و جنجالی ترین مباحــث در روابط 
واشــنگتن- تل آویو مطرح هســتند و همین امر، اهمیت سفر نتانیاهو را 
دوچندان ســاخته است. ترامپ در همان نخستین روزهای شروع رسمی 
کار خود با بنیامین نتانیاهو تماســی تلفنی داشت. موضوع از جمله بر سر 
توافق هســته ای با ایران بود. پس از آن نیزگفته می شود، ترامپ نامه ای 
برای نتانیاهو ارسال کرده است. نامه ای که مضمون آن فاش نشده است. 
حال اما قرار اســت روز چهارشــنبه، 1۵ فوریه، ترامــپ و نتانیاهو دیدار و 
گفت وگو کنند. یک روز پیش از دیدار ترامپ با نخست وزیر رژیم اسرائیل، 
قرار اســت گفت وگویی بین رکس تیلرسون، وزیر امورخارجه دولت ترامپ 

و نتانیاهو برگزار شود.
»دویچه وله« در گزارش خود در این زمینه اشاره می کند که پس از توافق 
هســته ای کشــورهای 1+۵ یک با ایــران، مخالفت با برجــام به یکی از 
محورهای اصلی دیپلماســی رژیم اسرائیل و نتانیاهو بدل شد. از این رو، 
می توان مطمئن بود که در جریان گفت وگوهای نخست وزیر رژیم اسرائیل 
در واشــنگتن، بار دیگر موضوع توافق هسته ای با ایران و گسترش نفوذ 
این کشــور در منطقه مورد بحث و گفت وگوی طرفین قرار گیرد. ترامپ و 
نتانیاهو، هر دو رویکردی انتقادی به توافق هستهای با ایران دارند. گرچه 
به نظر می رســد که سیاست ترامپ نسبت به توافق هسته ا  ی تعدیل شده 
باشــد. ترامپ پس از شروع رسمی کار خود موضوع پاره کردن برجام را به 
میان نکشید، ولی کماکان رویکرد انتقادی خود را نسبت به آن حفظ کرد. 
نتانیاهو نیز خواستار افزایش فشار و گسترش تحریم ها علیه ایران است. 

موضوعی که دولت ترامپ نیز نسبت به آن اتفاق نظر دارد. 
ترامپ از اجرای بد برجام سخن گفته و مدعی شده است که توافق هسته ای 
منجر به تقویت ایران و افزایش نفوذ این کشور در منطقه شده است. ترامپ 

سیاســت اوباما در قبال ایران را بارها مورد انتقاد قرار داده و ادعا کرده که 
این سیاســت در کل منطقه مشکل ســاز بوده است. باید یادآور شد که در 
پیش گرفتن سیاســت افزایش فشــار بر ایران و محدود کردن دامنه نفوذ 
این کشور در منطقه، از سوی عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز 
درخواســت شده است. سیاست اوباما در برابر اسرائیل و شخص نتانیاهو 
با سیاســتی که ترامپ در پیش گرفته است، تفاوتی آشکار داشت. تفاوتی 
کــه در آخرین ماه های زمامداری اوباما حتی افزایش یافت. اختالف نظر 
بین اوباما و نتانیاهو تنها به توافق هســته ای ایران محدود نمی شد، بلکه 
سیاست های شهرک سازی اسرائیل را نیز در بر می گرفت. سخنان ترامپ 
در کارزار انتخابات ریاســت جمهوری حکایت از تغییری جدی در رویکرد 
دولت ترامپ در قیاس با دولت اوباما داشت. مهمترین موضوعی که ترامپ 
در ارتباط با رویکرد خود نسبت به اسرائیل در دوره پیش از انتخابات مطرح 

کرده بود، موضوع انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس بود. 
چنین امری، نه تنها می توانست بحران خاورمیانه را شدت ببخشد، بلکه 
در عمل به معنی فاصله گرفتن از ایده ایجاد دولت مستقل فلسطینی بود.
طرح انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس در عمل باعث تقویت نیروهای 
راست گرا در سیاست رژیم اسرائیل شــد. نیروهای راست گرای اسرائیل 
رویکرد ترامپ در قبال این کشــور را نشــانه چراغ سبز دولت جدید آمریکا 
برای پیشبرد سیاست خود ارزیابی کردند. این نیروها نه تنها خواستار قانونی 
کردن امر شهرک ســازی شدند، بلکه از الحاق رسمی این سرزمین ها به 
اســرائیل ســخن گفتند. گرچه ترامپ در اظهارات اخیر خود و از جمله در 
مصاحبه ای که با روزنامه صهیونیســتی و راســتگرای »اسرائیل هایوم« 
داشــته، از اظهارات پیشــین خود چه در زمینه انتقال سفارت آمریکا در 
ســرزمین های اشــغالی و چه در مورد شهرک ســازی در مناطق اشغالی 

عقب نشــینی کرده است، اما هنوز نیروهای راست افراطی رژیم اسرائیل 
بــر این باورنــد که می توانند روی حمایت و پشــتیبانی ترامپ در پیشــبرد 

سیاست های خود حساب باز کنند.
گفتنی است رهبر حزب راست گرا و افراطی »خانه یهودی«، نفتالی بنت، 
آشــکارا به نتانیاهو توصیه کرده اســت که مانع از طرح موضوع تأسیس 
دولت مستقل فلسطینی در جریان مذاکرات خود در واشنگتن بشود. بنت 
هشدار داده که طرح این موضوع می تواند به منافع و سیاست بین المللی 
اســرائیل آسیبی جدی وارد سازد. از سوی دیگر، دولت ترامپ مایل است 
هر چه زودتر گفت وگوهای صلح خاورمیانه را برگزار کند. بدیهی است که 
تأیید سیاست شهرک سازی اسرائیل یا از آن مهم تر، موضوع انتقال سفارت 
آمریکا در اسرائیل به بیت المقدس، کمکی به حل بحران خاورمیانه نیست. 
از همین رو، ترامپ موضوع انتقال سفارت آمریکا را موضوعی قابل بررسی 
خوانده و از سیاســت شهرک سازی اسرائیل انتقاد کرده و آن را ناسازگار با 
مذاکرات صلح خاورمیانه دانســته است. به هر روی، سخنان و اظهارات 
ترامپ و نتانیاهو پس از دیدار روز چهارشــنبه تا حدودی سیاســت دولت 
جدید آمریکا در منطقه را روشن خواهد ساخت و این موضوعی است که از 
اهمیتی جهانی برخوردار است. در نهایت باید اشاره کرد که به نوشته روزنامه 
»جروزالم پســت«، در آســتانه دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
اســرائیل، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، وی از سوی نمایندگان 
کنست و برخی اعضای کابینه خود تحت فشار قرار دارد تا امتیازات ویژه ای 
را از ترامــپ بگیرد. نتانیاهو در پاســخ به این افراد کــه انتظار دارند وی از 
توافق پیشین خود مبنی بر پذیرفتن دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل 
عقب نشینی کند، اظهار داشت: »قرار نیست رئیس جمهور آمریکا به ما 
اختیار تام بدهد تا هر کاری مایل بودیم انجام دهیم. پس از هشــت سال 
مذاکرات و تعامل پیچیده با اوباما )رئیس جمهور پیشــین آمریکا(، ما نیاز 
داریم همچنان در برابر کابینه ترامپ هوشیارانه عمل کنیم. هرچند کابینه 
ترامپ به مراتب برای تعامل بهتر از کابینه دولت گذشــته است؛ هنوز هم 

محدودیت هایی وجود دارد«.

ادامه فشار دموکرات ها بر ترامپ بر سر طرح محدودیت مهاجرت
رهبر اقلیت سنای آمریکا به دونالد ترامپ توصیه کرد که فرمان اجرایی مربوط به ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور مسلمان را به زباله دان بیندازد. چاک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه سی بی اس، در پاسخ 
به ســئوالی درباره اینکه ترامپ به دنبال صدور فرمان اجرایی مشــابه دیگری برای ممنوعیت ســفر اتباع 7 کشور مسلمان اســت، تأکید کرد: »دونالد ترامپ باید فرمان اجرایی ممنوعیت سفر را به زباله دان بیندازد«. کاخ سفید احتمااًل 
خواســتار تجدیدنظر فوری دادگاه عالی آمریکا خواهد شــد یا اینکه فرمان جدیدی را برای محدودیت مهاجرت صادر خواهد کرد. شــومر در ادامه گفت: فکر می کنم ترامپ مجبور شــود این طرح را به زباله دان بیندازد. فکر می کنم این 
فرمان، آنقدر بد و مســموم اســت و تبعات وحشــتناکی به همراه دارد که باید آن را به زباله دان انداخت. وی برای اظهارات خود 2 دلیل آورده اســت. شومر تصریح کرد: نخستین دلیل این است که این فرمان واقعًا موجب امن تر شدن ما 
نخواهد شد. این فرمان اجرایی واقعًا بر زمینه هایی که باید سخت بگیریم، متمرکز نشده است. دلیل دوم نیز به خاطر چیزی است که برنامه معافیت ویزا خوانده می شود. وی اظهار داشت: خیلی آسان است که از کشورهایی که همواره 
به عنوان دوســت آمریکا در نظر گرفته می شــوند، وارد خاک آمریکا شــد. فکر می کنم 27 کشــور باشند. این روزها تروریست های بالقوه در کشورهایی مثل بلژیک و فرانســه نفوذ کرده اند و بسیار راحت تر از اتباع این 7 کشوری که رئیس 

جمهور به آنها اشاره کرده است، می توانند وارد آمریکا شوند. این چیزی است که باید در خصوص آن سخت گرفته شود.

تظاهرات علیه دولت رومانی

پلیس ترکیه تظاهرکنندگان در استانبول را 
دستگیر می کند

شناسی در مینسک

مسابقه تیراندازی در اتریش
مجسمه یخی در نمایشگاهی در باغ گیاه 

 افت قیمت نفت با افزایش 
دكل های حفاری آمریکا

در روز دوشنبه قیمت نفت در پاسخ به شواهدی مبنی بر افزایش 
تولید ایاالت متحده، نزدیک به یک درصد کاهش یافت. این در 
حالی اســت که برخی از ســرمایه گذاران پیش از اولین گزارش 
اوپک در مورد میزان پایبندی بــه قرارداد کاهش تولید، میزان 
تقاضایشان را کاهش دادند. امروز )تا ساعت 16( قیمت آتی نفت 
خام برنت بین الملل، نســبت به قیمت تمام شده هفته گذشته، 
۴۵ سنت کاهش یافت و این نفت در بازار بشکه ای ۵6.2۵ دالر 
معامله شد، این در حالی است که معامله آتی نفت وست تگزاس 

اینترمدیت آمریکا نیز، بشکه ای ۵۳.۴۵ دالر صورت گرفت.

  تغییر بزرگ 
در كادر رهبری »حماس«

جنبش حماس یحیی الســنوار را به عنوان مســئول خود در نوار 
غزه و خلیل الحیه را به عنوان معاون وی در چارچوب انتخابات 
درون حزبی حماس انتخاب کرد. این انتخابات به دور از رسانه ها 
برگزار شــد و احتمال می رود که اسماعیل هنیه به عنوان رئیس  
دفتر سیاسی حماس به جای خالد مشعل انتخاب شود. حماس 
یحیی ســنوار از فرماندهان ارشــدی را که درتبادل اسرا با رژیم 
صهیونیستی در سال 2۰11 آزاد شد،به عنوان جانشین اسماعیل 
هنیه تعیین کرد. هنیه نخست وزیر دولت حماس در غزه بود که 
پس از انتخابات سال 2۰۰7 کنترل این منطقه را به دست گرفت.

  اسنودن: 
از استرداد به آمریکا نمی ترسم

افشاگر برنامه های جاسوسی آمریکا گفت از بازگردانده شدن به 
ایاالت متحده هراسی ندارد. برخی معتقدند که روسیه احتماال در 
پی تجدید روابط حسنه با دولت ترامپ، اسنودن را به عنوان هدیه به 
واشنگتن بدهد. ادوارد اسنودن، مقاطعه کار سابق آژانس امنیت 
ملی آمریکا که به افشای برنامه های جاسوسی آمریکا متهم است، 
پیشتر انتشار گزارش هایی درباره احتمال انتقالش را رد کرده بود. 
اسنودن که اکنون در روسیه به سر می برد، به شوخی گفته بود: 
نهایتًا اثبات شــد که با سازمان اطالعات روسیه همکاری ندارم 

چرا که هیچ کشوری جاسوس ها را معامله نمی کند.

  اظهارات مقام سابق 
صهیونیست علیه ایران

آموس یادلین، رئیس سابق ســازمان اطالعاتی وزارت جنگ 
اسرائیل در مطلبی نوشت: »دولت ترامپ باید در قالب بخشی 
از استراتژی کلی تعامل سختگیرانه تر با ایران و بلندپروازی های 
این کشــور، به دنبال تصویب قطعنامه ای در شــورای امنیت 
سازمان ملل باشد تا آزمایش های موشکی ایران ممنوع شود«. 
در مقالــه یادلین کــه آن را با همراهی یکی دیگــر از محققان 
مؤسســه مطالعات امنیتی رژیم صهیونیســتی نوشــته است، 
طیف گسترده ای از سیاست های مختلف برای دونالد ترامپ 

به منظور محدود کردن و مقابله با ایران مطرح شده است. 

بین الملل
دوشــنبه 25 بهمن مــاه 1395


