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رئیس جمهور: برخی آلزایمر سیاسی دارند

تقابلباجهانبرایبعضیهانانآوردهاست
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید در جامعه نشاط داشــته باشیم، گفت: چگونه است که هر چه غم و اندوه باشد 
حالل است اما یک دقیقه که بخندیم حرام است. حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در 
نخستین مجمع ملی سالمت و تقدیر از برگزیدگان برگزیدگان مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت اظهارداشت: 
اتکال ما به خدا و اعتماد ما به حق و همراهی مردم اســت؛ مسیر توسعه کشور را پر قدرت ادامه می دهیم.  رییس  
جمهوری سالمت را یکی از موضوعات حائز اهمیت در کشور برشمرد و با اشاره به اینکه مسئوالن بخش بهداشت 
و سالمت مسئولیت سنگین و مقدسی را بر دوش دارند، گفت: مجمع ملی سالمت راهنمای خوبی برای ماست 

صفحه۲صفحه۳صفحه۲و معنای آن این است که اواًل سالمت فرای درمان و مهم تر و مقدم بر درمان بوده و ... صفحه۳

رئیس دفتر دولت احمدی نــژاد با بیان اینکه 
هیچ دلیلی برای رد صالحیت بقایی وجود ندارد 
گفت: اگر بقایی رد صالحیت شــود دوقطبی 
خطرناکی شکل خواهد گرفت اسفندیار رحیم 
مشایی در »نشست پرســش و پاسخ درباره 
کاندیداتوری حمید بقایی« اظهار کرد: ما اینجا 

صفحه۲هستیم که اعالم کنیم  ...

محمود احمدی نژاد به دونالد ترامپ 
نامه نوشت. این نامه که به دو زبان 

فارسی و  ...

امیر ســرتیپ احمدرضا پوردستان 
جانشــین فرمانــده کل ارتش در 

حاشیه پنجمین ...

یک مقام امنیتی با مرور نقش وزارت 
اطالعات در ماجرای خنثی ســازی 

عملیات ...
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امیری در نشست خبری: 
روحانی اخیراً برای ورود به 

انتخابات به جمع بندی رسید 
حسینعلی امیری در این نشست در رابطه با تأمین 
امنیت مراسم ها و میتینگ هایی که در ایام منتهی 
بــه انتخابات نیاز اســت، گفــت: در ارتباطات با 
اجتماعــات و همایش هــای انتخاباتــی دولت از 
تمــام ایــن اجتماعــات قانونی حمایــت می کند. 
خوشــبختانه در انتخابات گذشته نیز شاهد بودیم 
کــه گروه هــای سیاســی و احــزاب از جناح های 
مختلف قانون را رعایت کردند و ما شاهد بی نظمی 
نبودیــم. وی خاطرنشــان کرد: دولــت طبیعتًا از 
اجتماعــات قانونــی حمایت می کنــد و هیچ گونه 

بی نظمی را برنمی تابد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاســخ به ســوال 
ایســنا درباره آخریــن وضعیت الیحــه جامع نظام 
انتخاباتی، اظهار کرد: در انتخابات گذشته متوجه 
شــدیم که قانون انتخاباتی ما معیوب اســت. هم 
وزارت کشــور به عنوان مجری و هم کاندیداهایی 
کــه در صحنه حضــور پیدا کرده اند و یــا گروه ها و 
جریان های سیاســی همه به این نتیجه رســیدیم 
که قانون انتخابات قانون معیوبی است و از جهات 
مختلف دارای اشکاالتی می باشد و ما نیاز به یک 
نظام جامع انتخاباتی داریم که ایراد و اشکال های 
فعلی را نداشــته باشد و متناســب با شرایط روز که 
در اکثر کشــورهای مختلف دنیا استفاده می شود 

اجرایی شود.
وی خاطرنشــان کــرد: اینکــه آیــا ایــن الیحه به 
انتخابات آینده می رســد یا خیــر را نمی توانم قول 
دهــم چون بعــد از مدت ها که در پــی تهیه چنین 
قانونی هســتیم باید حساســیت های الزم اعمال 

شــود که به زودی نیاز به اصالح نداشته باشد.
معــاون پارلمانی رئیس جمهــور در بخش دیگری 
از نشســت خود درباره اینکــه آیت الله جنتی اخیرًا 
انتقاداتــی را نســبت به برخی تبلیغــات زودهنگام 
انتخاباتی تحت پوشــش کمک به اقشــار ضعیف 
مطــرح کرده اند، گفت: واقع قضیه این اســت که 
بارهــا رئیس جمهور در جلســه دولت و در جلســه 
مربــوط به مجریــان انتخابات تأکیــد کرده اند که 
به هیــچ وجه نباید از امکانات بیت المال له یا علیه 
کسی در هیچ انتخاباتی اســتفاده شود. همچنین 
وزرا نیــز باید خود را ملزم به اجرای دســتور رئیس 

جمهور کنند.
وی تصریح کرد: از جهت باورهای دینی و اعتقادی 
نیــز ســهامداران بیت المال افــراد زحمتکش و از 
مناطق دورافتاده هســتند؛ بنابراین حساســیت بر 
روی هزینــه کردن بیت المال بســیار مهم اســت. 
اینطور نیســت که کســی به خودش اجازه دهد از 
بیت المــال له یا علیه کســی اســتفاده کنــد. بنده 
در دوره ای کــه در وزارت کشــور هم بــودم چنین 
مســأله ای را ندیدم و حتی وزیر کشــور هم نسبت 
به این موضوع حساســیت داشتند. روز گذشته نیز 
رئیــس جمهور در همایش مجریان انتخابات یکی 
از هشدارها و تأکیداتشان این بود که نباید به هیچ 

وجه از بیت المال استفاده شود.
امیری افزود: موضوعی هم که در ســوال مطرح 
شد جدید نیست، مربوط به ایام بعد از اربعین است. 
همان موقع با حساسیت موضوع را پیگیری کردیم. 
برای ما در هیچ جا معلوم و محرز نشد که این کارها 
در راســتای بحث انتخابات بوده یا نه زیرا آن زمان 
خیلــی به ایام انتخابات مانــده بود. آن موقع آقای 
روحانی هــم تصمیم نگرفته بود که بــه انتخابات 
ورود کنــد، اخیرًا بــه جمع بندی رســیده اند که در 

انتخابات 96 حضور پیدا کنند.

تقابل با جهان برای بعضی ها نان آورده است
رئیس جمهور: برخی آلزایمر سیاسی دارند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید در جامعه نشاط داشته باشیم، گفت: چگونه 
اســت که هر چه غم و اندوه باشد حالل اســت اما یک دقیقه که بخندیم حرام 
است. حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در نخستین 
مجمع ملی سالمت و تقدیر از برگزیدگان برگزیدگان مؤلفه های اجتماعی مؤثر 
بر ســالمت اظهارداشــت: اتکال ما به خدا و اعتماد ما به حق و همراهی مردم 

است؛ مسیر توسعه کشور را پر قدرت ادامه می دهیم.
 رییس  جمهوری سالمت را یکی از موضوعات حائز اهمیت در کشور برشمرد و با 
اشاره به اینکه مسئوالن بخش بهداشت و سالمت مسئولیت سنگین و مقدسی را 
بر دوش دارند، گفت: مجمع ملی سالمت راهنمای خوبی برای ماست و معنای 
آن این است که اواًل سالمت فرای درمان و مهم تر و مقدم بر درمان بوده و ثانیًا 
ســالمت، ارگان، جایگاه و نهادی خاص نداشته و به قشری خاص تعلق ندارد. 
روحانی ادامه داد: البته در بخش درمان معمواًل بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
عهده دار انجام این کار هستند، اما در بخش سالمت دنیایی بسیار وسیع و مهم 
وجود دارد. رییس  جمهوری با بیان اینکه بســیار مهم است که چه کاری انجام 
دهیم و چه اقدامات و برنامه هایی را پیش رو داشــته باشیم که موضوع سالمت 
از زمان تشکیل زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد، گفت: اینکه در دین اسالم 
تأکید شــده زن و شوهر باید از لحاظ فرهنگی به یکدیگر نزدیک باشند و از نظر 
فکری، ایمانی و بینشی فاصله آنها زیاد نباشد ، به این دلیل است که اولین قربانی 
اختالفات، عصبانیت ها و دعواهای خانوادگی، فرزندان هستند. روحانی با اشاره 
به اینکه ما بیشتر از آنکه در کشور نیاز به منزل داشته باشیم، به مسکن که محل 
سکونت و آرامش اســت، نیاز داریم، گفت: مسکن بدان معناست که انسان با 
نزدیک شدن به آن قلبش آرام گرفته و باعث آرامش روح او شود و سالمت ابتدا 

از مسکن، غذا و هوای تنفس شده، شروع می شود.
رییس  جمهوری اظهار داشت: اگر بانوان ما که در حال عبور در خیابان ها هستند 
از ســوی انســان های الابالی آزار کالمی ببینند، آرامش آنها از بین رفته و روح 
آنان مورد آزار قرار می گیرد. روحانی ترافیک و استفاده از بوق توسط خودروها را 
باعث از بین رفتن ســالمت در جامعه دانست و گفت: این سر و صدا و شلوغی 
در ســالمت روح و روان مردم تأثیرگذار است. رییس  جمهوری با اشاره به اینکه 
ابوعلی سینا می گوید جســم سالم در روح و روح سالم در جسم اثرات متقابل بر 
یکدیگر دارند، گفت: انسان مضطرب و ناآرام نمی تواند، بدن سالمی داشته باشد 

و از این روست که سالمت دنیای وسیعی دارد.
روحانی با بیان اینکه متأســفانه برخی از تعامل با جهان بدشان می آید و از تقابل 
استقبال می کنند که البته این تقابل برای برخی نان داشته است، گفت: هنگامی 
که تعامل با جهان وجود نداشته و دچار تحریم هستیم، بناچار برای کشاورزی، 
باید از کود و ســم غیراستانداد استفاده کنیم. رییس  جمهوری با اشاره به اینکه 
برخی کشــورهای دنیا و صنعتشان تنها برای کشورهای تحریمی بوجود آمده، 
گفت: هنگامی که کشــاورزی ما نمی تواند در چارچوب ســالمت حرکت کند، 
ناچاریم، از میوه، ســبزیجات، گندم و بذر نادرست استفاده کنیم. روحانی ادامه 
داد: مــا باید بتوانیم نیازمندی های خــود در بخش مواد غذایی را تأمین کنیم و 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که ســالمت از باغ ها و مزارع اصالح و تأمین 
شود. رییس  جمهوری با اشاره به ضرورت تعامل با جهان برای توسعه سالمت در 
کشور، افزود: اینطور نیست که در دارو و درمان و پزشکی بتوانیم بدون تعامل با 
جهان پیشرفت کنیم، بلکه دانشگاه ها و محققین ما باید در تعامل با دنیا باشند.
روحانی اظهار داشت: برخی تصور می کنند، هر چه قفل های دروازه کشور بیشتر 
باشــد، امنیت و سالمت بیشــتر خواهد بود، اما اینطور نیست، چرا که ما ملتی 
بزرگ و با فرهنگ داریم. رییس  جمهوری با بیان اینکه آیا باید نســبت به استاد 
دانشگاهی که می خواهد برای مطالعه به خارج رفته و یا محققی که می خواهد به 
کشور بیاید ابراز نگرانی داشته باشیم، گفت: برخی ذهن نگرانی دارند و نگرانی را 
در جامعه ترویج می کنند و این در حالی است که اساتید ما باید در تعامل با اساتید 

و محققین جهان، پیشرفت کنند.
روحانی افزود: گاهی یک تحقیق کوچک با تبدیل شــدن به یک دارو و واکسن 
می تواند یک بیماری را درمان و یا حتی از آن پیشگیری کند. رییس  جمهوری با 
بیان اینکه با اتکا به ســرمایه داخلی نمی توانیم، توسعه خوبی در زمینه سالمت 
و درمان انجام دهیم، گفت: در ابتدای ســال 92 آمار و ارقام نشان می دهد که 

مشکالت فراوانی از قبیل کمبود دارو و قیمت باالی آن داشتیم.
روحانی با بیان اینکه زمانی که دولت قبل بر سر کار بود وقتی می خواستیم انتقاد 
کنیــم می گفتند، دولت را تضعیف نکنید و امروز هم که می خواهیم از اقدامات 
دولت قبل انتقاد کنیم، می گویند، کاری به گذشته نداشته باشید و اقدامات دولت 
خود را بگویید، اظهار داشت: برخی دچار آلزایمر سیاسی هستند و یادشان می رود 

که وضع درمان، قیمت دارو و تجهیزات پزشــکی چه وضعی در کشــور داشت 
و برخی داروها و تجهیزات پزشــکی به ســختی تهیه می شد. رییس  جمهوری 
با اشــاره به اینکه عالقه داشــتم به جای عنوان وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشــکی، از عنوان وزیر سالمت استفاده کنم، گفت: براساس گزارش ایشان، 
حداقل 20 درصد داروهای خارجی و 40 درصد تجهیزات پزشــکی نســبت به 

آغاز دولت ارزان تر شده است.
روحانی با گالیه از عملکرد رســانه ملی در بیان موفقیت های دولت از جمله در 
بخش سالمت گفت: اگر گوشت در کشور دو روز گران شود این موضوع تبدیل 
به خبر یک و رسمی تلویزیون خواهد شد. رییس  جمهوری تأکید کرد: این اقدام 
دولت ارزشــمند است که به هر حال تالش کرده که مردم در این دولت از لحاظ 
درمان و ســالمت وضع شان بهتر شده است، البته این به معنای آن نیست که 
امروز در وضعیت خوبی قرار داریم، بلکه باید گام های بلندتری برداشــته شود تا 

به وضعیت مطلوب برسیم.
روحانی با بیان اینکه امروز پزشــکان، پرستاران و کادر درمان در بیمارستان ها، 
قدم های بزرگ و مهمی در راستای درمان مردم انجام می دهند، با تقدیر از تالش 
آنان ، گفت: حیات و زندگی انسان و کیفیت زندگی مردم بسیار حائز اهمیت است 

و ما باید کیفیت زندگی و اصل حیات مردم را ارتقاء دهیم.
رییس  جمهوری اظهار داشــت: منشور حقوق شــهروندی با بیان حق حیات، 
کیفیت زندگی و آب ســالم، آغاز می شود، چرا که معتقدیم مردم باید حق شان و 
دولت به معنای عام کلمه اعم از قوای مقننه و قضائیه نیروهای مســلح و همه 

خدمتگزاران، وظیفه شان را به خوبی بدانند.
روحانی خاطر نشان کرد: ما برای نجات مردم از رنج و بیماری ها به سرمایه گذاری 
برای ســاختن بیمارســتان، خرید تجهیزات و استخدام افراد  نیازمند هستیم . 
یکی از وظایف دولت تالش برای سالمت کشور است و بخش بزرگی از بودجه 
جاری کشور نیز به آموزش، بهداشت، امنیت و مسایل مربوط به رفاه اجتماعی 
اختصاص دارد و این بودجه جاری به معنای ارایه خدمت به مردم است، اما همه 
سرمایه مورد نیاز را دولت نمی تواند در بخش سالمت و درمان تأمین کند، بلکه 
باید سرمایه گذاران بخش خصوصی را دعوت به کار کنیم و اگر این کار صورت 
گیرد و سرمایه گذار بداند که این اقدامات برای سالمت کشور مهم و حیاتی است 

و سود عادالنه نصیبش می شود، به میدان خواهد آمد.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه مسئوالن و برنامه ریزان کشور باید زمینه های 
الزم را بــرای جذب ســرمایه های مورد نیاز در بخش ســالمت و درمان فراهم 
کننــد، گفت: خیرین در بخش های مختلف از جمله ســمن ها نقش بزرگی در 
توسعه درمان و ســاخت مراکز درمانی دارند و این از افتخارات فرهنگ ماست 
که خیرین و نیکوکاران بزرگی در بین آحاد ملت وجود دارد که خوشبختانه هیچ 
اقدام سیاسی هم تاکنون نتوانسته بر روند این اقدامات خیر، تأثیر منفی بگذارد.
روحانی با اشاره به تأثیر و نقش فرهنگ در بخش سالمت و ایجاد سبک زندگی 
جدید در جامعه گفت: ســبک و شــیوه زندگی اعم از نوع ساخت مسکن، نحوه 
لباس پوشیدن و انجام فعالیت در منزل و محل کار، بر سالمت جامعه تأثیرگذار 
اســت و این در تعالیم فرهنگ اسالم به صورت بسیار وسیع مطرح است و تنها 
اینگونه نیست که تصور کنیم اسالم برای این آمده تا بگوید چطور نماز بخوانیم 
و احکام دینی را به جا بیاوریم، بلکه در سبک زندگی هم دستورات بسیار فراوانی 
وجود دارد. رییس  جمهوری رفع نگرانی های فراوان در بخش سالمت جامعه را 
نیاز به تغییر ســبک زندگی دانست و گفت: ورزش یکی از اساسی ترین اقدامات 
در سالمت زندگی است و اگر امروز ورزش در ذهن مردم جدی گرفته نمی شود، 
به دلیل آن است که بی ارزش ترین ساعات در مدارس به ورزش اختصاص دارد 
و این در حالی است که باید اهمیت ورزش از مدارس مطرح شود، چرا که زمانی 
که ورزش بی ارزش شود، مشکالت و بیماری های فراوان در سنین میان سالی 
و کهنسالی حادث می شود. روحانی افزود: در دوران طلبگی در حوزه اگر کسی 
در حجره خود نرمش می کرد، می گفتند تقوای او کم شده و رو به دنیا آورده است.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه باید فرزندان خود را از ابتدا در خانواده با سبک 
صحیح زندگی آموزش دهیم، گفت: در زمینه سالمت جامعه همه سهیم هستند 
و باید اقدامات الزم را در حوزه فعالیت خود انجام دهند. همه باید دست به دست 
دهیم. ســمن ها، خیرین، ســرمایه گذاران داخلی و اگر کســی ناراحت نشود، 
سرمایه گذار خارجی باید به میدان آمده و نیازمندی های الزم در بخش سالمت 
را تأمین کنند. روحانی با اشاره به گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مبنی بر اینکه تا پایان دولت یازدهم 21 هزار تخت بیمارســتانی فعال در کشور 
خواهیم داشــت، گفت: دولت در طول فعالیت خود، اقدامات مهمی در زمینه 
بهداشت و درمان انجام داده است. بخش هایی در کشور اعم از حاشیه نشین ها، 

روستاها و مناطق محروم وجود داشت که هیچ امکان درمانی و بهداشتی در آن 
مناطق وجود نداشت اما امروز با تالش های دولت، یازده میلیون نفر بیمه شده 
و همه مردم تحت پوشــش بیمه قرار دارند و درهای  بیمارستان ها به روی مردم 
نیازمند باز شده و پزشکان متخصص در اقصی نقاط کشور حضور دارند و این به 
معنای عدالت در سالمت و درمان است که باید این کار را ادامه و توسعه دهیم.
رییس  جمهوری با اشــاره به کاهش قیمت نفت از 112 دالر در ســال 92 به 25  
دالر در ماه هایی در ســال 94 و حدود 50 دالر در سال جاری، گفت: سال های 
94 و 95 برای دولت سال های سختی بود که بخش سالمت نیز از این سختی ها 

مستثنی نیست.
روحانی با اشــاره به اینکه در دورانی که درآمد نفت کشور بسیار کاهش یافته بود 
و دیگر کشــورهای نفت خیز منطقه از ذخایر خود در این بحران استفاده کردند، 
دولت، در سال های 93 و 94 ، 20 درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی 
واریز کرد و این در حالی است که مجلس اخیرًا تصویب کرده که سال آینده باید 

این مقدار به 30 درصد برسد.
رییس  جمهوری با اشــاره به اینکه ذخایر صندوق توسعه ملی برای استفاده در 
شرایط بحرانی و روز مباداست، گفت: یک روزنامه و حتی یک ثانیه از برنامه های 
صدا و سیما به این موضوع انتقاد نکردند که چرا دولت نمی تواند در روز مبادایی 
که به واسطه کاهش درآمد نفتی بوجود آمد از ذخایر این صندوق استفاده کند، 
اما ملت ایران بداند که ما در سال 93 و 94، 20 درصد از درآمد نفتی را به صندوق 
توسعه ملی ریختیم و براساس مصوبه مجلس باید 30 درصد دیگر هم پرداخت 
کنیم. روحانی با اشاره به اینکه در شرایط بحرانی همه باید حمایت کرده و دست به 
دست هم دهیم تا بتوانیم کشور را اداره کنیم، گفت: دولت در سال های گذشته 
شرایط آسانی نداشته و با سختی کشور را اداره کرده، البته توفیقات دولت نیز قابل 
توجه بوده و با کمک خداوند از مشــکالت عبور خواهیم کرد. رییس  جمهوری 
با تأکید بر اینکه آینده خوب ایران و ســالمت مردم بدون امید و نشاط مردم رقم 
نخواهد خورد، گفت: اگر کسی به آینده خود امید نداشته باشد نمی تواند به فکر 

سالمت خود باشد.
روحانی با تأکیدبر ضرورت توسعه نشاط در کشور گفت: برخی همین که ذره ای 
نشــاط در بین مردم بوجود می آید، می گویند اشکال دارد. چطور گریه کردن به 

هر مقدار که باشد، حالل است اما خندیدن و نشاط، حرام؟
رییس  جمهوری با بیان اینکه ســالمت جسم و روح بدون نشاط امکان ندارد، 
گفت: حداقل در ایام عید نوروز که ایام والدت حضرت زهرا)س( هم هست،اجازه 
دهیم مردم در کشــور نشاط داشته باشــند. روحانی با بیان اینکه نباید مردم را با 
دروغ گفتن نسبت به آینده نظام و کشور مأیوس کرد، گفت: باید دست به دست 
هم بدهیم و این معنای مجمع ملی ســالمت اســت. وی با تاکید بر لزوم نشاط 
و امیــد در مردم اظهار کرد: چنانچه که ما آینــده خوبی برای ایران و همچنین 
ســالمت برای مردم می خواهیم باید امید و نشــاط در جامعه را افزایش دهیم. 
بدون امید و نشــاط نه آینده خوبی برای مردم رقم می خورد و نه ســالمت مردم 

تامین می شود.
رییس  جمهوری با بیان اینکه استانداران و فرمانداران باید در اقصی نقاط کشور، 
این قبیل جلسات را در راستای توسعه سالمت در کشور برگزار کنند اظهار داشت: 
دولت، خیرین، سمن ها و همه مسئوالن باید در کنار هم جمع شده و در این راستا 
تالش کنند. بخشی از خطبه های نماز جمعه ، منبرها و مداحی ها به سالمت و 
نشاط مردم اختصاص یابد. روحانی تأکید کرد: ما دولتی هستیم که می گوییم باید 
از سرمایه خارجی، استفاده کرد و اگر بیمارستانی نیاز به تجهیزات جدید، ناوگان 
هوایی کشور نیاز به هواپیمای نو و ناوگان ریلی نیاز به تجهیزات جدید دارد، باید 
خریداری شود چرا که معتقدیم فناوری باید رشد کند و ارتباط با دنیا با حفظ اصول 
و اعتقادات کشور برقرار شود اما برخی کهنه مصرف کردن را افتخار می دانند. 

رییس  جمهوری با تأکید بر ضــرورت تبادل تجربیات با دیگران در بخش های 
مختلف، گفت: مســأله ریزگردها و محیط زیســت که در خوزستان مشکالت 
فراوانی را برای مردم فداکار و مرزدار این منطقه ایجاد کرده، باید حل و فصل شود.
روحانی نپرداختن حق آبه ها ، عمل نکردن به وظایف قانونی و قطع  آب تاالب ها و 
استفاده نادرست از محیط زیست را باعث این مشکالت زیست محیطی دانست 
و گفت: دولت تالش های زیادی برای احیای محیط زیست و تاالب ها در کشور 
داشــته و اگر این اقدامات برای احیاء دریاچه ارومیه نبود و این دریاچه خشک 
می شــد در شــرایط بوجود آمدن طوفان نمک در این منطقه،  14 استان کشور 
درگیر می شدند. رییس  جمهوری افزود: دولت نسبت به احیای هورالعظیم نیز 
تصمیم و اهتمام دارد و براســاس اقدامات انجام شــده، تاکنون 70 درصد این 

تاالب آب گیری شده و 30 درصد باقیمانده نیز انجام می شود.

احمدی نژاد به ترامپ نامه نوشت
محمود احمدی نژاد به دونالد ترامپ نامه نوشــت. این نامه که به دو زبان فارســی و انگلیســی نوشــته شــده، به ســفارت ســوییس در تهران )حافظ منافع آمریکا در ایران( تحویل و برای حساب توییتری 
رئیس جمهور آمریکا ارسال شده است. در بخشی از نامه احمدی نژاد آمده است:  به عنوان فرزند ملت بزرگ ، تمدن ساز و فرهنگ آفرین ایران سخن می گویم. ملتی که در تاریخ پر افتخار خود ، با تقدیم 
هزاران دانشــمند و هنرمند و دســتاوردهای علمی و فرهنگی بی شــمار، ســهم مهمی در فرهنگ و تمدن جهانی دارد. ملتی که حدود 2500 سال قبل و توســط شخصیت بزرگ تاریخ ، کوروش ، فرمان 
آزادی اندیشه و برابری انسان ها و لغو برده داری ، تبعیض نژادی و استثمار را صادر کرده و به آن پایبند مانده است. ملتی که جهان را قرن ها با برادری ، عدالت و احترام به خوبی مدیریت کرده است. ملتی 
که در دوره معاصر نیز شــخصیت یگانه ، امام خمینی)ره( را به جامعه بشــری عرضه کرده اســت. رهبری که ترجمان عشق و محبت انبیاء الهی به همه انسانها و پرچمدار آزادی و عدالت و 
 برادری برای همه ملت ها بوده اســت. مصلح بزرگی که با نگاه الهی – انســانی یار و یاور همه مظلومان و ســتمدیدگان و فریادگر صلح ، دوستی و عدالت و منادی اصالحات اساسی

 به نفع همه ملت ها بوده است.

سیاسی
یکشــنبه 8 اســفند مــاه 1395

حاشیه روز

فوت »مهدیس میرقوامی« ربطی به وزارت اطالعات ندارد
روابــط عمومــی وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای هرگونه ارتباط بین فــوت خانم مهدیس لبابی میرقوامی با این 
وزارتخانه را تکذیب کرد. در این اطالعیه آمده است: بر اساس بررسی ها و رصدهای اطالعاتی، وی در تاریخ 7 بهمن 
به علت بروز برخی مشــکالت خانوادگی، خودکشی کرده است. شایان ذکر است در تاریخ پنجم اسفند مصادف با روز 
مهندس، اخباری درباره فوت خانم مهندس مهدیس لبابی میرقوامی، یکی از شهروندان استان کرمانشاه و دانشجوی 
کارشناســی ارشد دانشگاه سهند تبریز به علت تجاوز ماموران اداره کل اطالعات کرمانشاه در شبکه ها و خبرگزاری 
های وابســته به معاندین و ضد انقالب منتشر شد. نامبرده هیچگونه سابقه دستگیری، احضار یا بازداشت در وزارت 

اطالعات و اداره کل اطالعات کرمانشاه را نداشته است. براساس بررسی ها و رصدهای اطالعاتی، خانم لبابی میرقوامی در تاریخ 7 بهمن امسال 
به علت بروز برخی مشــکالت خانوادگی، خودکشــی کرده است. به نظر می رسد فضاســازی و خبرسازی های شبکه های معاند به منظور ضدیت با 

نظام جمهوری اسالمی و بدبین کردن مردم به نهادهای مقدس در کشورمان باشد.
الزم به ذکر اســت که چندی اســت اخبار مربوط به خودکشی مهدیس میرقوامی از شهروندان کرد ایرانی در صدر اخبار رسانه های چون العربیه قرار 
دارد و این رســانه ها این خودکشــی را به بازداشــت او و اتفاقاتی که در بازداشــت برای او رخ داده نســبت داده بودند که البته واکنشی از سوی وزارت 
اطالعــات در پی نداشــت. اما با داغ کردن این خبر در روز مهندس توســط برخی کاربران فضای مجــازی وزارت اطالعات امروز در بیانیه ای به این 

خبر واکنش نشان داد.

واکنش روز

واکنش یک مقام امنیتی به اظهارات سردار نجات
یک مقام امنیتی با مرور نقش وزارت اطالعات در ماجرای خنثی ســازی عملیات تروریســتی در 22 بهمن امســال، 
دســتگیری عبدالمالک ریگی و اســترداد مبلغ 1 میلیارد و 710 میلیون دالر از آمریکا به اظهارات اخیر سردار نجات 
گاه امنیتی در گفت وگو با ایســنا، درمورد اظهارات ســردار نجات،  قائم مقام سازمان اطالعات  پاســخ داد. یک مقام آ
ســپاه در رابطه با برخی از کیس ها گفت: تیمی تروریســتی که به قصد ضدامنیتی در 22 بهمن وارد کشور شده بود از 
آغاز تا پایان منحصرًا توسط وزارت اطالعات شناسایی و زیر ضربه رفت و عناصر آن توسط وزارت اطالعات دستگیر 
شــدند. این مقام امنیتی همچنین به جریان دســتگیری عبدالمالک ریگی بر فراز آســمان اشاره کرد و گفت: حضور 

عبدالمالک ریگی در هواپیما منحصرًا توســط منبع وزارت اطالعات، اطالع رســانی شد و هواپیمای حامل وی رهگیری و با همکاری نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران  مجبور به فرود در بندرعباس شــد و ریگی نیز دستگیر گردید. وی در ادامه به ماجرای استرداد مبلغ 1 میلیارد و 710 
میلیون دالر از آمریکا پرداخت و گفت: استرداد مبلغ 1 میلیارد و 710 میلیون دالر از آمریکا در جریان مذاکرات تبادل زندانیان انجام شد که مدیریت 
مذاکرات توسط شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطالعات محول شد و کلیه مراحل مذاکرات توسط نماینده وزارت اطالعات با همراهی و همکاری 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و دفتر خدمات حقوقی ریاســت جمهوری انجام گرفت. این مقام امنیتی تصریح کرد: در هیچ یک از موارد 
ســه گانه مذکور نهادهای دیگر به غیر از آنچه گفته شــد نقشی نداشتند. گفتنی است سردار نجات گفته بود: در راهپیمایی 22 بهمن امسال گروهی 

که قصد نفوذ به ایران و انجام عملیات تروریستی داشتند در دام نیروهای اطالعات سپاه افتادند. 



3
نیروهای مسلح ایران غافلگیر نمی شوند

امیر ســرتیپ احمدرضا پوردســتان جانشــین فرمانده کل ارتش در حاشــیه پنجمین ســالگرد شهید احمد ســوداگر و گرامیداشت یاد شــهدای مدافع حرم استان خوزســتان در گفت وگو با خبرنگاران با 
بیان اینکه ارتش وظیفه خود می داند تا در هر شــرایط در کنار ملت باشــد، اظهار داشــت: ارتش در شــرایط جنگ وظیفه دارد از مرزها حراســت و پاســداری کند و در شــرایط بحران های طبیعی نیز 
متناســب با تصمیمات شــورای تامین اســتان ها برای کمک رســانی به مردم وارد عمل خواهد شــد.  جانشــین فرمانده کل ارتش گفت: با توجه به آمادگی هایی که در ارتش، ســپاه و ســایر نیروهای 
مســلح وجــود دارد، نیروهــای مســلح در هیچ شــرایطی غافلگیر نمی شــوند و اگــر تهدیدی بخواهــد خودنمایی کنــد قطعًا تهدیــد کننده از کرده خود پشــیمان خواهد شــد. وی در ادامــه برگزاری 

رزمایش هــا را متناســب بــا رصــد تهدیدها و ایجــاد ظرفیت های دفاعی متناســب با آنها دانســت و بیــان کرد: ما یــک روند در خصــوص رزمایش ها داشــتیم که از نیــروی زمینی آغاز 
 شــد و پــس از آن نیــروی هوایــی و پدافنــد هوایی رزمایش هــای خود را برگــزار کردند و هم اکنون نیــز رزمایش نیروی دریایی در ســواحل مکــران و تا مدار 10 درجــه و اقیانوس هند 

در حال برگزاری است.

اسفندیار رحیم مشایی: 
بقایی سند پاکی دولت 

احمدی نژاد است
رئیس دفتر دولت احمــدی نژاد با بیان اینکه هیچ 
دلیلی برای رد صالحیت بقایی وجود ندارد گفت: 
اگــر بقایی رد صالحیت شــود دوقطبی خطرناکی 
شــکل خواهد گرفت اســفندیار رحیم مشــایی در 
»نشست پرسش و پاسخ درباره کاندیداتوری حمید 
بقایــی« اظهار کرد: مــا اینجا هســتیم که اعالم 
کنیــم راه دکتر احمدی نژاد را ادامه میدهیم و این 
راه را بــدون حضور دکتر احمدی نژاد به رســمیت 
نمی شناســیم. مشایی گفت:آقای بقایی بر اساس 
ضوابــط قانونی جزو رجال سیاســی هســتند. من 
آمــده ام که با همه وجود و تمام قــد فریاد بزنم که 
بقایــی، احمدی نژاد اســت. وی تصریح کرد: اگر 
از بیانــات مقام معظم رهبــری دریافت می کردیم 
که دکتــر احمدی نژاد کال حضور نداشــته باشــد 
هیــچ فعالیتی شــروع نمی کردیم. مشــایی با بیان 
اینکه هیچ دلیلی بــرای رد صالحیت بقایی وجود 
ندارد، گفت: اگر بقایی رد صالحیت شود دوقطبی 
خطرناکی شــکل خواهد گرفت. رئیس دفتر دولت 
احمــدی نژاد گفت: اینها که می گویند بر اســاس 
توصیه رهبری احمدی نژاد نباید از کســی حمایت 
کند، اگر ایشان از نامزد موردنظر آنان حمایت کند 
باز هم ایــن حرفها را خواهند زد؟  مشــایی با بیان 
اینکــه در بیــن رجال کســی را نمی بینم که جرات 
شــوخی با بقایی را داشته باشــد، گفت: عدم تایید 
صالحیــت بقایی هم محبوبیــت بقایی را افزایش 
خواهــد داد هم بــه محبوبیت دکتــر احمدی نژاد 
خواهد افزود. وی تصریح کرد: برخی می پرســند 
آیــا بقایی رای می آورد؟ بنده می گویم بقایی در این 
انتخابات اصال رقیبی ندارد. وی همچنین گفت: 
مــا از نظر نظامی قوی هســتیم اما قدرت ایران به 
قدرت ملت ایران اســت. احمدی نژاد قدرت ملی 
ایــران را در دولت نهم و دهم به نمایش گذاشــت. 
مشــایی گفت: ما برای بعد انتخابات تحلیل داریم 
و برنامه هــای دشــمنان برای ما مثل روز روشــن 
اســت. اتفاقات امــروز را هم از ســالها قبل پیش 
بینــی می کردیــم. وی همچنین ادامــه داد: ما از 
نظر نظامی قوی هســتیم اما قدرت ایران به قدرت 
ملت ایران اســت. احمدی نژاد قــدرت ملی ایران 
را در دولــت نهم و دهم به نمایش گذاشــت. رحیم 
مشایی همچنین در خصوص احتمال رد صالحیت 
بقایــی گفت:  هیچ دلیلی برای رد صالحیت بقایی 
وجود ندارد. ایــن اتفاق باعــث محبوبیت بقایی و 
احمــدی نژاد می شــود.  اگر بقایــی رد صالحیت 
شــود دوقطبــی خطرناکی شــکل خواهد گرفت و 
مــن تمام قــد پــای کار بقایی آمــده ام.  به اذعان 
اصالح طلبان و اصولگرایان امروز در پایان ســال 
95 محبوبیت دکتر احمدی نژاد از ۸4 و ۸۸ بیشتر 
اســت! می گویند بقایی آمده تا رای روحانی را زیاد 
کند، باید گفت آنها )روحانی( رای ندارند امید آنها 
هم شــما )اصولگرایان( هستید!  با عملکردی که 
دولت روحانی داشــته قاعدتا نبایــد رای بیاورد اما 
اصــالغ می کنند که اگــر به مــا رای ندهید اینها 
)اصولگرایــان( رای خواهنــد آورد!  عــدم ورود 
احمــدی نژاد موجــب کاهش مشــارکت مردم در 
انتخابات شــده اما با ورود بقایــی تالش می کنیم 
مانع کاهش آرا شــویم در بین رجال کســی را نمی 

بینم که جرات شــوخی با بقایی را داشته باشد
مشــایی همچنین در بخش پایانــی صحبت هایش 
گفت: ما والیت فقیه را برای آحاد ملت میخواهیم. در 
آینده نزدیک دیدگاههای خود را درخصوص والیت 

فقیه خواهم گفت.

فارسنیوزنوشت:چرا»آشتیملی«معناندارد؟
اگر هنوز معتقدند که در انتخابات ۸۸ تقلب صورت گرفته است، کوتاه آمدن از موضع قبلی و دست آشتی دراز کردن به سمت متهم تقلب 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟ بنابراین کلمه آشتی تا قبل از تعیین تکلیف مقصران اصلی فتنه معنا ندارد.

الفنوشت:سخناندیروزرئیسجمهورونیمنگاهیبهفعالیتانتخاباتیدولتیها
ضرورت توجه و عملیاتی کردن این سخنان بر همه مقامات و سازمان ها علی الخصوص نهادهای دولتی بدلیل در قدرت بودن و در اختیار 

داشتن منابع و امکانات ضروری می باشد.

نامهنیوزنوشت:ُگلبهخودیاصولگرایان
اصولگرایان این روزها سازوکاری جدید را برای انتخابات رونمایی کرده اند، سازوکاری که در اولین گام لیست بلندباالیی از کاندیداها را برای 

انتخابات ریاست جمهوری روی میز قرار داده است.

عصرایراننوشت:کارگاههایتولیددروغوتهمت،سهشیفتهشدهاند
چندی پیش در کانال های یکی از همین جریان های بی اخالق، عکسی از جوانی با ته ریش در یک محفل عیش و نوش با دختران 

آنچنانی منتشر شد و زیرش این توضیح را نوشتند که این پسر فالن مقام دولتی است که در اروپا خوش می گذراند و حال آن که آن عکس 
اساسًا ربطی به هیچ فرد ایرانی نداشت و یک شهروند اروپایی را نشان می داد.

عکس روزسایت نگار

 جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی

خبرنامه
یکشــنبه 8 اســفند مــاه 1395

مسیر پدرمان را ادامه می دهیم
فاطمه هاشمی: آیت اهلل برای انتخابات 96 برنامه داشتند

»فاطمه«فرزندارشدآیتاللههاشمیرفسنجانیوهمراههمیشگیاودردورانحیاتشمیگویدکه»آیتالله«برایانتخابات96برنامههاییداشت؛اودربارهدالیلکاندیداتوریپدرشدرانتخاباتریاستجمهوری9۲
نیزاینتصمیمراخالفنظرخانوادهآیتاللهفقیدعنوانمیکند.فرزندارشدخانوادههاشمیوخواهرمحسن،فائزه،مهدیویاسرهمچنینازروزهایآخرحیاتآیتاللهمیگوید،روزهاییکه»اکبرسیاستایران«
نگرانبودودرعینحالایننویدرامیدادکهمیتوانبهترینهارابرایمردمفراهمکرد،شایددرمسیریکهامروزفرزندانآیتاللهمیخواهندادامهدهندهآنباشند.وضعیتمخالفانومنتقدانآیتاللههاشمی
رفسنجانی،علتعدمپذیرشامامتنمازجمعهوواکنشآیتاللهراجعبهتوهینهاوتخریبهاازجملهمحورهایگفتوگویایسنابافاطمههاشمیرفسنجانیاست.متنکاملاینگفتوگورادرزیرمیخوانید:

آخرینبارچهزمانیباآیتاللههاشمیرفسنجانیصحبت
کردیدوچگونهازرحلتایشانمطلعشدید؟

روز یک شــنبه 19 دی من سه مرتبه با پدرم تلفنی صحبت کردم؛ دو بار ایشان با 
من تماس گرفتند و یک مرتبه نیز من بابت گرفتن وقت برای ریاست دانشگاه آزاد 
در عمان تماس گرفتم. آخرین مرتبه که با پدر صحبت کردم حدود چهار ساعت 
قبل از فوتشان بود. ایشان با من تماس گرفتند و گفتند که مادرم را به فیزیوتراپی 
ببرم. همچنین از من خواســتند که شب نزد ایشــان بروم. حدود ساعت 6 و نیم 
بعدازظهر من در دندانپزشکی بودم که محسن برادرم تماس گرفت و گفت که کار 
خیلی فوری دارد، اما به دلیل آنکه امکان صحبت کردن در آن لحظه نداشــتم، 
نتوانستم با او صحبت کنم. در همان حاالت بود که دلهره ای مرا فرا گرفت و نذر 
و نیاز کردم که برای کســی اتفاقی نیفتاده باشــد. هیچ گاه فکر اینکه برای پدر و 
مادرم اتفاقی افتاده باشــد به ذهنم نرسید؛ چرا که هر دوی آن ها از نظر جسمی 
ســالم بودند و هیچ مشکلی نداشــتند. حدود ساعت 7 که از دندانپزشکی خارج 
شــدم از راننده پرسیدم که محسن با من چه کار داشت، اما او گفت که اطالعی 
ندارد. زمانی که قصد داشتم با محسن تماس بگیرم دیدم که تعداد زیادی تماس از 
دست رفته دارم؛ همچنین مکررًا تلفن من زنگ می خورد. در آن لحظات احساس 
کردم که برای بابا اتفاقی افتاده اســت. هنگامی که با محسن صحبت می کردم 
از او پرسیدم که برای بابا اتفاقی افتاده که او گریه کرد. پرسیدم که  آیا ایشان فوت 
کرده اند، جواب داد نه؛ در بیمارســتان هستند و حالشان بد است. به بیمارستان 
که رســیدم اولین نفری را که دیدم آقای دکتر زالی رئیس نظام پزشکی بود؛ از او 
پرســیدم »حال پدرم چطور است؟« که ایشان گفتند »تمام کرده اند«؛ زمانی که 

من به بیمارستان رسیدم همه چیز تمام شده بود.
وضعیتجسمانیآیتاللههاشمیدرروزهایآخرچگونه

بود؟آیاایشانمبتالبهبیماریخاصیبودند؟
ایشان هیچ مشکلی از نظر سالمت نداشتند. پنجشنبه هفته قبل از فوت، پزشکی 
ایرانی که مقیم آمریکا هستند با یک دستگاه سونوگرافی مجهز و با اصرار من ایشان 
را معاینه کردند و به من گفتند پدر شما به قدری سالم است که به راحتی تا 10 سال 
بدون هیچ مشکلی می توانند زندگی کنند؛ تمام بدن ایشان را بررسی کردند، حتی 
آزمایش دادند که جواب آن ها بعد از فوت ایشان آماده شد و همه چیز طبیعی بود؛ 
ایشان هیچ مشکلی نداشتند. آقای هاشــمی وزیر بهداشت، دکتر طباطبایی و 
دکتر ناظری در مصاحبه های خود مطالبی را مطرح کردند که در مواردی دقیق 
نبوده اســت. قند ایشان کنترل شده بود و میزان آن روی ۸5 الی صد بود و هیچ 
مشکل و ناراحتی قلبی در پدرم وجود نداشت. درباره اینکه برخی می گویند عمل 
آنژیو روی پدرم انجام شده است باید بگویم حقیقیت آن است که این کار به اجبار 
پزشک ها و من انجام شد. جواب آنژیو نیز حاکی از این بود که هیچ گونه مشکلی 
در قلب ایشان وجود ندارد؛ چرا که آیت الله هاشمی کوه نوردی می کردند و پله های 
مجمع را با دو طی می کردند و هر روز دور حیاط خانه نیز می دویدند، ایشان از نظر 
جسمی خیلی از فرزندانشان قوی تر بودند، با اینکه در خانه ایشان آسانسور وجود 
دارد، اما ایشان به هیچ وجه از آن استفاده نمی کرد و از پله باال و پایین می رفتند.
بعدازفوتآیتاللههاشــمیمباحثــیراجعبههمراهی
نکردنتیمپزشــکیوتمایلشــخصیآیتاللــهبهاین

موضوعمطرحشد،علتاصلیاینموضوعچیست؟
ایشان هیچ گاه تیم پزشکی نداشتند و حتی زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند 
فردی به نام دکتر میالنی فقط در مسافرت ها همراه ایشان بودند. بعدتر نیز زمانی 
که ایشان به مجمع آمدند، فردی به نام دکتر غنچه در سفرها ایشان را همراهی می 

کردند،  اما در مجموع هیچ گاه تیم پزشکی همراه ایشان نبوده است.
برخــیمیگوینــدکهعلتهمــراهنبودنتیمپزشــکی،

خواستشخصیایشانبودهاست.
بعد از فوت آیت الله هاشــمی نقل قول های زیادی از ایشان مطرح می شود، اما 
مــن در جریان این نقل قول ها قرار نداشــته ام. یکــی از این نقل قول ها راجع به 
محل خاکسپاری ایشان است؛ پیش از برگزاری مراسم خاکسپاری مطالبی درباره 
وصیت ایشــان نسبت به دفن در مشهد مقدس و شهر قم مطرح شد. اصل این 
موضوع چیست؟ آیا در وصیت نامه ایشان توصیه ای راجع به محل دفن وجود دارد؟ 
هیچ توصیه ای از پدرم درباره محل دفن مطرح نشده بود. ایشان همیشه وصیت 

نامه خود را تمدید می کردند و سه وصیت نامه در زمان های مختلف نوشته بودند؛ 
یکی هنگام حضور در زندان، دیگری بعد از آزادی و حضور در جبهه و سومی در 
سال 79. در وصیت نامه سال 79 نیز نوشته اند که من مجددا وصیت نامه دیگری 
خواهم نوشــت ولی در این وصیت نامه قید نکرده بودند که کجا دفن شــوند. ما 

وصیت نامه دیگری از ایشان پیدا نکردیم.
آیاامکانپیداشدنوصیتنامهجدیدازایشانکهمربوط

بهبعدازسال79باشدوجوددارد؟
خیر؛ همه وســایل، کتاب ها و کتابخانه های ایشــان را بررســی کردیم اما هیچ 

وصیت نامه ای پیدا نکرده ایم.
آیادروصیتنامهموجودازآیتاللههاشمی،مطالبیدرباره

مسائلسیاسینیزوجوددارد؟
خیر؛ در این وصیت نامه فقط به مســائل خانوادگی پرداخته شــده است. ایشان 
وصیت نامه سیاســی داشــته اند؛ چرا که من بارها دیدم که ایشان مطالبی را می 

نوشتند. دستنوشته های ایشان بصورت پراکنده شبیه به وصیتنامه است.
آیتاللههاشــمیرفسنجانیهموارهدرزمانحیاتخود
نگرانیهاییدربارهانقالباســالمیداشتند،ایشاندر
یکیازآخرینسخنرانیهایخودنیزمطالبیراجعبهلزوم
بازنگریدرقانوناساسیبیانکردند.بهعنوانفرزندآیت
اللههاشــمیبگوییدکهآیاایشاندراواخرحیاتخوددل

نگرانیخاصیداشتند؟
ایشــان معتقد بودند به راحتی می توان مشکالت را حل کرد، ولی بخاطر فضای 
مســمومی که در جامعه از ناحیه برخی از مخالفین به وجود آمده، حتی بعضی از 
مدیران کشور هم شجاعت الزم برای جلو بردن کارها با جدیت را ندارند. این نگرانی 
برای ایشان وجود داشت که در کشوری مانند ایران با منابع طبیعی زیاد و موقعیت 
ژئواستراتژیکی، ژئواکونومی و ژئوپلتیک خوب در منطقه، می توان بهترین ها را برای 
مردم در کشور فراهم کرد. آیت الله گاهی دولت خود را با دولت های دیگر مقایسه 
می کردند و می گفتند »دولت من در شرایطی سر کار آمد که کشور در حال جنگ و 
همه زیر بنای کشور از بین رفته بود و مشکالت فراوانی وجود داشت، ولی توانستم 
در ۸ سال سازندگی کشور را به ثبات اقتصادی و سیاسی با همراهی و همدلی همه 
مســئولین برسانم. اما امروز متاسفانه همه درگیر مسائل سیاسی بر ضد همدیگر 

هستند«. ایشان همواره از اینکه به مردم و کشور توجه نمی شود رنج می بردند.
تحلیلتــانراجعبهمطالبــیکهدرمخالفتبــاآیتالله
هاشــمیدربارهزندگیوفرزندانایشــانمطرحمیشد

چیست؟
چون پدرم نظرات خود را به طور صریح بیان می کردند همواره برخی افراد به دنبال 
انتقام جویی از ایشــان بودند. مخالفت با آقای هاشمی از زمان مجاهدین خلق 
شــروع شد؛ زمانی که آقای هاشمی ارتباط و حمایت خود را به دلیل کودتا در این 
سازمان، با آن ها قطع کرده بودند، این مخالفت ها آغاز شد. در آخرین جلسه سران 
این سازمان که درسال 54 برگزار شد، زمانی که از ایشان راجع به عدم حمایت آیت 
الله پرسیده شد، ایشان گفتند »برای چه من باید به شما کمک کنم؟«، آن ها گفتند 
»برای اینکه هر دو در حال مبارزه علیه شــاه هستیم« اما ایشان پاسخ دادند »ما 
می خواهیم اگر اتفاقی افتاد و پیروز شدیم حضرت علی )ع( را جای شاه بگذاریم 
ولی شما می خواهید که لنین را جای شاه بگذارید. بنابراین من دیگر نمی توانم به 
شما کمک کنم.« از همان زمان حرکات ایذایی و طرح مسائلی راجع به سرمایه 
دار بودن آقای هاشمی آغاز شد و این اتفاق در 10 سال اول انقالب از ناحیه ضد 
انقالب ادامه داشت. در دهه دوم انقالب اصالح طلبان آمدند علیه آقای هاشم 
حرف های دروغی را مطرح کردند - این روزها برای من خیلی عجیب و غریب و 
جالب است که این افراد یکی یکی می آیند و حرف هایی ضد حرف های گذشته خود 
بیان می کنند- در دهه بعد نیز اصولگرایان اقدام به طرح این مسائل کردند. فارغ 
از همه این مسائل آن چه که مهم است اینست که ما نباید فراموش کنیم آیت الله 
هاشمی رفسنجانی جزء نفرات اول تصمیم گیری در کشور و بعد از رهبری، نفر دوم 
نظام بودند و حتی بسیاری از مسائل ابتدای انقالب را ایشان به امام خمینی)ره( 
پیشــنهاد می دادند و نظرات خود را خیلی شــفاف و صریح برای امام می گفتند. 
ایشــان فرد قدرتمندی در جامعه بودند، به همین دلیل نیز گروه های سیاسی به 

دنبال بهره برداری از شــخصیت ایشان در سفره خود بودند، اما ایشان به دنبال 
آن بودند تا آنچه که به نفع انقالب است را انجام دهند. بر این اساس شاهد بودم 
زمانی که پدرم رئیس جمهور شد، افراد منتسب به جناح راست به من می گفتند 
»به پدرتان بگویید که چرا از ما در کابینه اســتفاده نکرده اند«، چپی ها هم گالیه 
داشتند که چرا هاشمی از ما در کابینه استفاده نکرده است. آیت الله هاشمی نیز 
در پاسخ می گفتند »به این افراد بگویید از منتهی الیه چپ تا منتهی الیه راست در 
کابینه ام حضور دارند و من افرادی را انتخاب می کنم که اهل کار باشند و بتوانیم 

چرخ کشور را که در جنگ دچار مشکل شده بود، به حرکت در آوریم«.
موضوعپروندهحقوقیبرادرتان»مهدی«درزمانپیش
وحینرسیدگیباحواشیبسیاریمطرحبود.موضعآیت
اللههاشمینسبتبهوضعیتمهدیچگونهبود؟آیاایشان

ازفرزندخودخواستندکهبهکشوربازگردند؟
مهدی خودش خواست برگردد. مقامات کشوری تاکید داشتند که مهدی بازنگردد 
و به پدرم می گفتند که نظر ما بر این است که مهدی برنگردد و در لندن بماند، اما 
مهدی خودش از اول اصرار داشت که بازگردد. او می گفت »من حاضرم زندان بروم 
ولی حقانیت من روشن شود«. مهدی با پای خودش به کشور آمد و تنها موضوعی 
که از روز اول به آن تاکید می کرد این بود که جلسات دادگاه علنی برگزار شود که 
این اتفاق نیفتاد. در نهایت مهدی به زندان رفت و قرار شــد که درخواســت اعاده 
دادرسی بدهد، و آخرین گفته ها این بود که نظر دیوان عالی مبنی بر نقض حکم 

بود. خیلی ها معتقدند که مهدی بی گناه است.
فرزندآیتاللههاشمیبودنراچطورتوصیفمیکنید؟

همیشه برایم افتخار بود که چنین پدری دارم. زمانی که بچه بودم و نمی توانستم 
میان زندانی سیاسی و زندانی سایر جرائم تفاوت قائل شوم، هرگاه که در مدرسه 
از من می پرســیدند شغل پدرت چیست، می گفتم »زندانی«؛ زندان رفتن ایشان 

برای من باعث افتخار بود؛ چون داشتند با ظلم مبارزه می کردند.
بعدازفوتآیتاللههاشمیرفسنجانیشاهدچهرفتاری

ازسمتفرزندانایشانخواهیمبود؟
ما)فرزندان آیت الله هاشــمی( نظر و هدف پدرمان را در جهت حفظ انقالب می 
دانیم و در همان مسیر به راه خود ادامه می دهیم. اگر قرار بود مسیرمان را تغییر 

دهیم، باید در اتفاقاتی که بعد از فوت ایشان رخ داد، مشخص می شد.
دردورانحیاتآیتاللههاشمیآیافرزنداندربارهمسائل

شخصیخودباایشانمشورتمیکردند؟
فرزندان آقای هاشمی در طول حیات پدر خود در تصمیم گیری و اعمال خود آزاد 
بودند و هر تصمیمی از ســوی آن ها اتخاذ می شد، ایشان دخالتی در آن اعمال 
نمی کردند. زمانی پدرمان راجع به اقدامات فرزندان خود اظهار نظر می کرد که ما 
از او مشورت می گرفتیم. بخش عظیمی از صحبت هایی که ما مطرح می کردیم 
مورد قبول ایشان قرار می گرفت، اما در صورتی که نظر ایشان مخالف نظر فرزندان 

بود، ایشان تصمیم گیری نهایی را بر عهده فرزندان قرار می دادند.
 آیــاآیتاللههمدراموراتخودازجملهکاندیداتوریدرانتخابات

سال9۲بااعضایخانوادهمشورتکردند؟
خیر؛ آیت الله هیچ گاه با فرزندان خود مشورت نمی کردند، بلکه ما نظرات خود را به 
ایشان می دادیم. در انتخابات 92 ما واقعا هیچ کدام نمی خواستیم ایشان کاندیدا 
شــوند؛ چرا که از قبل از کاندیداتوری ایشــان، همــواره علیه خانواده ما صحبت 
می شد و ما سال ۸۸ را فراموش نکرده ایم که افراد دیگری کاندیدا بودند ولی آقای 
احمدی نژاد علیه آیت الله هاشــمی و خانواده ایشان صحبت کردند. واقعا هیچ 
کدام از فرزندان دوست نداشتیم که ایشان کاندیدا شوند، ایشان نیز عالقه ای به 
کاندیداتوری نداشتند. خاطرم هست که برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
92 محســن حدود 3 ساعت در حیاط منزل با پدر صحبت کرد و ایشان در پایان 
صحبت های خود گفتند که بنا ندارند در انتخابات شــرکت کنند، اما از ساعت 7 
شب قبل از پایان مهلت ثبت نام، درخواست های زیادی برای کاندیداتوری ایشان 
از ناحیه افراد مختلف، شــخصیت های مذهبی و علما و خانواده های شــهدا به 
صورت تلفنی مطرح می شــد. همان شب من از پدر پرسیدم که باالخره ثبت نام 
می کنید یا نه؟ که ایشان پاسخ دادند »تا به حال نمی خواستم ثبت نام کنم، ولی با 

حرف هایی که زده شد، در من تردیدی ایجاد شده است«.
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رصدخانه

مهماِن ناخوانده
نگاهی به اهداف سفر وزیر خارجه عربستان به عراق

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان، روز گذشته در سفری بی سابقه و از 
پیش اعالم نشــده، به بغداد سفر و با مقامات ارشد عراقی، از جمله حیدر 
العبادی، نخســت وزیر این کشــور دیدار و گفت و گو کرد. به فاصله اندکی 
پس از اعالم این ســفر، بحث ها و گمانه زنی های گوناگونی درباره ابعاد و 
جنبه های مختلف آن و همچنین اهداف ســعودی ها از این اقدام مطرح 
شــد. از یک ســو، انجام این ســفر بالفاصله پس از انجــام حمله هوایی 
نیروهــای عراقی علیه مواضع داعش در ســوریه، این بحــث را به وجود 
آورده که ســفر جبیر، به معنای شناسایی عراق به عنوان یک قدرت آینده 
منطقه ای است. از سوی دیگر، اظهارات وی درباره امکان میانجی گری 
عراق میان عربســتان و ایران، به معنای اتخاذ رویکردی جدید از ســوی 

ریاض درباره مسائل منطقه ارزیابی شده است. 
در میان تحلیل های منتشــره درباره ســفر الجبیر به بغداد، ســیف اکثم 
المظفر، تحلیلگر عراقی در پایگاه خبری براثا می نویسد نیروی هوایی عراق 
روز جمعه گذشته برای اولین بار از سال 2003 مناطقی خارج از مرزهای 
عراق را بمباران کرد و مقر تجهیز خودروهای انتحاری داعش در مناطق 
»البوکمال« و »حصیبه« را با جنگنده های پیشــرفته »اف 16« موفقیت 
هدف قرار گرفت که پیام واضحی داشت مبنی بر اینکه عراق قدرت آینده 
اســت و امنیتش فراتر از مرزهاست. المظفر ادامه می دهد: صبح فردای 
بمباران داعش در خاک ســوریه، »عادل الجبیر« وزیر خارجه ســعودی 
وارد بغداد شــد و بر خالف گذشــته، ادبیاتی نرم و دیپلماتیک داشــت؛ به 
طوری که برای اولین بار از سال 2003 پیروزی های محقق شده عراق بر 
گروه های تروریستی را تبریک گفت و بر آمادگی عربستان برای کمک به 
عراق در راستای مبارزه با تروریسم و همچنین بازگرداندن ثبات به مناطق 

آزاد شده تأکید کرد. 
وزیر خارجه ســعودی همچنین در این دیدار، خواســتار باز شدن تمامی 
پرونده های معلق مانده بین دو کشــور و انجام سفرهای متقابل شد. این 
نویســنده عراقی می افزاید: عراق می تواند از این شــرایط استفاده خوبی 
بکند اگر بتواند در مســیر صحیح قدم برداشــته و در راستای منافع پیش 

برود تا بتواند عراق را ایســتگاه صلح و حل مشکالت و پایان درگیری ها و 
اختالفات و تروریسم در منطقه بکند.

عبدالبــاری العطوان، ســردبیر روزنامه »رای الیوم« نیز در در ســرمقاله 
امروز این روزنامه به بررسی علل سفر عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان 
ســعودی به عراق پرداخت و مهمترین علت آن را تصمیم عربستان برای 
خــروج از انزوای منطقه ای بیان کرد. وی نوشــت »عــراق کوتاهترین و 
وســیعترین دروازه برای رســیدن به تهران است«؛ این جمله ای است که 
سفیر اعالم نشده عادل الجبیر به عراق را تفسیر می کند. الجبیر در تمامی 
مذاکرات خود با مقامات عراقی بر عالقه این کشور برای بازگشایی صفحه 
جدیدی از روابط با بغداد سخن گفت. با توجه به روابط بحرانی دو طرف که 
تا ســر حد قطع روابط هم رســیده است، این سفر غافلگیر کننده بود؛ زیرا 
روابط بغداد و ریاض بعد از اظهارات ثامر السبهان، سفیر سابق عربستان 

در عراق به اوج بحران رسیده بود. السبهان در اظهارات خود به نیروهای 
داوطلب مردمی )حشد الشعبی( حمله کرده بود که در نهایت با درخواست 

وزارت خارجه عراق از این کشور خارج شد.
عطوان در ادامه پنج دلیل را برای سفیر غیر منتظره وزیر خارجه عربستان 
بــه عراق ذکر می کند. نخســت اینکه روند مبارزه با تروریســم در عراق با 
موفقیت همراه بوده است و بسیاری از شهرهای عراق که در کنترل گروه 
تروریســتی داعش بودند آزاده شــده اند و روند آزادسازی موصل پیشرفت 
چشم گیری داشته اســت. دومین عامل عملیات جنگنده های عراق در 
خاک سوریه است که با حمایت ایران، آمریکا و سوریه همراه بوده است. 
جنگنده های عراقی در این حمالت مواضع گروه تروریستی داعش را در 
شهر مرزی »بوکمال« در خاک سوریه بمباران کردند. این حمالت نشانگر 
نقش جدید دولت عراق در سوریه است. سومین دلیل عبارت است از حمله 

گروه تروریستی داعش به مرکز »طریبیل« واقع در مرزهای اردن و عراق و 
کشته شدن شمار زیادی از سربازان عراقی. این معبر به مرزهای عربستان 
نزدیک است و گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد عناصر داعش در 
استان االنبار که همجوار مرزهای شمالی عربستان است فعال شده اند.
دلیل چهارم ســفر الجبیر این اســت که حکام عربســتان بــه این نتیجه 
رســیده اند که سیاســت انزوا و ورود به درگیری با کشــورهای همسایه بر 
اساس گرایش های مذهبی بسیار خطرناک است و باید سیاست نرمش را 
در پیش بگیرند. روابط ریاض با سوریه بحرانی است و با یمن در جنگ قرار 
دارد و روابط این کشور با ایران بحرانی و با عراق تقریبا قطع شده است. در 
نهایت، دلیل پنجم نیز آن است که عربستان به این نتیجه رسیده که عراق 
و ایران در آینده نزدیک نقش منطقه ای بارزی را به ویژه در مسئله سوریه 
بازی خواهند کرد. ریاض به خوبی می داند که گفت وگو با ایران تنها نردبان 
خروج از چاه یمن اســت و شاید عراق بهترین واسطه در این زمینه باشد. 
خالصه کالم این که سفر غیر منتظره عادل الجیبر به بغداد شاید نتیجه 
بازنگری ریاض در سیاست های خود باشد و در جهت تالش برای خروج 
از انزوای منطقه ای صورت گیرد. این سفر در حقیقت اعتراف به شکست 
سیاست  درگیری مذهبی است که عربستان طی سال های گذشته آن را 
در پیش گرفته اســت؛ چرا که الجبیر عالی ترین مقام سعودی است که از 

سال 2003 به عراق سفر می کند.
گفتنی است سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر حیدر العبادی، نخست وزیر 
عراق در یک گفت و گوی تلویزیونی اعالم کرد که یک هیأت کارشناســی 
با هدف گسترش همکاری های دو جانبه بزودی به عربستان سفر خواهد 
کرد. او این سفر را در پاسخ به دیدار روز گذشته عادل الجبیر، وزیر خارجه 
ســعودی به بغداد دانست. رئیس دفتر نخست وزیر عراق در ادامه گفت: 
دولت به طور جدی در راستای دوری از سیاست صف بندی، اقدام می کند 
و تالش دارد مسیرهای همکاری با تمامی کشورهای عربی و منطقه ای 
و جهانی را باز کند. وی افزود: پس از پیروزی های متعدد علیه داعش در 

موصل، سیاست کشورها در قبال عراق تغییر کرده است.

طرح های تجزیه طلبانه جدید اقلیم کردستان عراق
در حالی که عملیات نیروهای دولتی و مردمی عراق برای آزادسازی کامل شهر موصل از اشغال داعش ادامه دارد، برخی گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای وابسته به اقلیم کردستان عراق، برنامه های دیگری را در سر داشته و تمایل به 
استفاده از موصل به عنوان ابزاری برای فشار به بغداد دارند. روزنامه انگلیسی »گاردین« در مطلبی به بررسی وضعیت کنونی عملیات علیه داعش در موصل پرداخته و می نویسد، سران اقلیم کردستان عراق می خواهند از مناطقی که توسط نیروهای 
وابسته به خودشان در عملیات موصل آزاد می شود، به عنوان ابزاری برای چانه زنی در مقابل دولت مرکزی عراق استفاده کرده و زمینه جدایی از بغداد را فراهم سازند. به نوشته این روزنامه، به موازات ادامه پیشروی نیروهای عراقی به سمت مناطق 
غربی موصل، اکنون توجه بسیاری معطوف این شده که پس از شکست کامل داعش، وضعیت شمال عراق به چه صورتی خواهد بود. وزرای اقلیم خودمختار کردستان عراق بر این باورند که یکی از گزینه ها، پس دادن مناطق آزاد شده توسط 
نیروهای پیشمرگه به دولت بغداد، در ازای کسب استقالل اقلیم کردستان است. فالح مصطفی، وزیر خارجه اقلیم کردستان عراق در همین زمینه اظهار داشت؛ هرچند ائتالف موصل، متشکل از نیروهای عراقی و نیروهای پیشمرگه، در مسیر 
آزادسازی کامل این شهر از دست داعش قرار دارد، زمان آن رسیده که کردستان در مسیر خود حرکت کند.  یکی از عواملی که به انگیزه ای برای درخواست های جدید استقالل طلبانه اقلیم کردستان تبدیل شده، امیدواری به این موضوع است که 
دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ از این خواسته حمایت کند. گفته می شود مسعود بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق، به تازگی »به طور جدی« با مایک پنس، معاون اول ترامپ درباره موضوع استقالل صحبت کرده است.

تظاهرات علیه نامزدهای مخالفان ریاست جمهوری در فرانسه

 اردوگاه عراقیان آواره 
در موصل

پرش سرگرم کننده در جشنواره در بوپال

 فرانسوا اوالند در نمایشگاه کشاورزی 
در پاریس

مشخصشدنتاریخ
دوربعدیمذاکراتسوریه

یک منبع نزدیک به استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل 
متحد در امور ســوریه، از تصمیــم وی برای برگزاری دور بعدی 
مذاکرات صلح میان دولت و گروه های معارض سوری در نیمه 
گاه گفت: انتظار می رود دور  دوم ماه مارس خبر داد. این منبع آ
بعدی  3 مارس برگزار شود. گفتنی است پیشتر دی میستورا گفته 
بود که به دنبال ایجاد انسجام سیاسی در گفتگوهای مربوط به 
سوریه است. در گفتگوهای ژنو بر سر مسائل مربوط به مدارکی 
که از سوی معارضان و نمایندگان دولت سوریه در تاریخ 23 فوریه 

به سازمان ملل تحویل شده بود، گفتگو شده است.

واکنشروسیه
بهاظهاراتهستهایترامپ

تعدادی از نمایندگان روسیه به اظهارات رییس جمهور آمریکا 
درخصوص برتری طلبی تسلیحات هسته ای این کشور، واکنش 
نشان دادند. دونالد ترامپ در تازه ترین اظهارات خود از کاهش 
توان آمریکا در تولید ســالح های هسته ای خبر داد و گفت که 
او این وضعیت را تغییر خواهد داد. کنستانتین کوساچف گفت: 
ترامــپ در مبارزات انتخاباتی خود شــعار »ما آمریکا را بار دیگر 
بزرگ می کنیم« را سرد داد؛ اما اگر معنای آن، برتری هسته ای 
است، پس او با این کار جهان را به بدترین دوره رقابت تسلیحاتی 

در دهه های پنجاه و شصت قرن گذشته بازخواهد گرداند.

آمریکاازشورایحقوقبشر
سازمانمللخارجمیشود

یــک مقام آمریکایی اعالم کرد که دولــت ترامپ درصدد خارج 
کردن آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل است. این تصمیم 
ترامپ به دلیل رأی این شــورا علیه اســرائیل بوده است. اگر چه 
انتظار نمی رود که آمریکا به ســرعت از این شورا خارج شود، اما 
این نگرانی وجود دارد که در دوران ریاست جمهوری ترامپ آمریکا 
نقش کمرنگ تری را در موضوعات حقوق بشری عرصه بین الملل 
ایفا کند. تصمیم نهایی درباره این موضوع را رکس تیلرسون، وزیر 
امور خارجه آمریکا و همچنیــن نیکی هیلی، نماینده آمریکا در 

سازمان ملل و البته دونالد ترامپ اتخاذ خواهند کرد.

آغازتورآسیایی
پادشاهعربستان

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در آغاز سفر به 
برخی کشورهای شرق آســیا وارد مالزی شد. پادشاه سعودی 
مورد اســتقبال محمد پنجم پادشاه مالزی قرار گرفت. محمد 
نجیب عبدالرزاق، نخست وزیر مالزی در این رابطه اعالم کرد 
که هدف از ســفر پادشاه سعودی به کواالالمپور، تقویت روابط 
دوجانبه بر اساس اعتماد و احترام متقابل است. پادشاه سعودی 
پــس از مالزی به اندونزی، برونئی، ژاپن، چین و مالدیو ســفر 
خواهد کرد. آخرین سفر پادشاه سعودی به مالزی در سال 2006 

بود که توسط ملک عبدالله صورت گرفت.

بین الملل
یکشــنبه 8 اســفند مــاه 1395


