
سید حسن خمینی: استقامت رمز بقاء نام نیک است
یادگار امام با تجلیل از دستگاه دیپلماسی کشور گفت: جامعه آقای ظریف را نسبت به خود صاف و در مقابل بیگانه 
توانمند اما مودب می داند. حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار وزیر، معاونان و کارکنان 
وزارت امور خارجه در محل این وزارتخانه، طی سخنانی اظهار داشت: شاید قدیمی ترین سند سیاسی در عمر 
امام، متن کوتاهی از ایشان باشد که در کتابخانه مرحوم وزیری در یزد موجود است؛ صاحب این کتابخانه از همه 

صفحه ۲افراد مطرح درخواست می کرد که متنی را برای نگهداری در آن محل بنویسند  ...
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تالش جهانی عربستان 
سعودی برای تقابل با ایران

گزارش »وال استریت ژورنال« از نقش برجسته زنگنه در »اوپک«

مردی برای تمام فصول
در پی برگزاری نشست اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و با بی نتیجه 
ماندن تالش عربستان برای حفظ سقف تولید این سازمان، راه تهران برای بازگشت 
به سهمیه 4 میلیون و 700 هزار بشکه ای خود در دوره قبل از تحریم ها، هموارتر شد. 

در همین راستا، روزنامه »وال استریت ژورنال« با انتشار مطلبی از نفوذ وزیر نفت 
جمهوری اسالمی ایران بر تصمیم گیری های اوپک سخن گفته و می نویسد 
وزیر نفت ایران بارها تالش اعضای اوپک، از جمله عربستان سعودی را برای 

صفحه ۲صفحه ۲صفحه ۲کاهش تولید نفت خام، بی نتیجه گذاشته است ... صفحه 4

گزارشی تحلیلی که دفتر خبرگزاری »رویترز« 
در ریاض منتشــر کرده، نشــان می دهد که 
عربستان سعودی استراتژی خود برای مقابله 
با ایران را از خاورمیانه فراتر برده و در این راه، 
دیگر متکی به متحدین غربی خود نیســت. 
انگوس مک داول، نویسنده گزارش، می گوید 

صفحه 4از زمان به قدرت رسیدن  ...

آیت اهلل هاشــم زاده هریســی: 
کســانی که حرکت بیــت امام را 

می شکنند و  ...

محمد باقر قالیبــاف که چند روز 
پیش و در یک جلســه رســمی 

حسابی از  ...

به گزارش ایســنا، علی شمخانی 
در دیدار با ادوارد نعلبندیان گفت: 

فتنه  ...

طعنه های 
تلویزیون علیه 

بیت امام 

انتقاد از 
سیاسی کاری در 

برابر سیاسی کاری

علی شمخانی: 
آماده حل 

مشکل قره باغیم

از احمدی نژاد 
در انتخابات 96 
حمایت نمی کنم
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محمدرضا باهنر در گفت وگو با »تابناک«
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طعنه های تلویزیون علیه بیت امام جای سئوال دارد 
آیت الله هاشم زاده هریسی: کسانی که حرکت بیت امام را می شکنند و می گویند انقالبی اند، دروغ می گویند  آیت الله 
هاشــم زاده هریسی اظهار داشت: اگر تلویزیون واقعا علیه یادگار امام کاری کرده، باید بگویم واقعا اقدام بسیار زشت و 
ناپسندی بوده است. وی ادامه داد: حرمت بیت امام باید حفظ شود. به این زودی ها حرمت ها نباید شکسته شود. هر 
کسی که حرمت خانواده امام را می شکند و و با کنایه و طعنه های تند به بیت امام و باالخص سیدحسن خمینی، ادعا می 
کنند انقالبی و والیتی هستند، شعار دروغ سر می دهد. عضو مجلس خبرگان با اشاره به تغییر و تحوالت در صداوسیما 
گفت: ما شاهد بودیم که سید حسن آقا اخیرا به تلویزیون دعوت شدند، این اقدام خوبی بود، ولی اینکه چرا هنوز از این 

دست طعنه ها علیه ایشان روی انتن می رود جای سوال دارد؟  وی تصریح کرد: به نظر من، مدیریت جدید باید توجه خاصی به این موضوعات داشته 
باشد. در واقع این افراد متوجه نیستند که این حرفهایی که علیه حسن آقا در لباس مقدس انقالبی گری می زنند و بی ادبی و بی حرمتی می کنند، مورد 
پســند جامعه ما نیست.در همین راســتا آیت الله ســیدمحمد محمد غروی هم گفت: اینکه طعنه هایی علیه یادگار امام و بیت امام از تلویزیون پخش 

شود، اصال خوب نیست، به خصوص در ایام رحلت حضرت امام.  
وی افزود: وقتی می گوییم حرمت امام را باید حفظ کرد، یعنی اینکه نقطه نظرهای ایشان مورد توجه قرار گیرد و خانواده ایشان احترامشان حفظ شود. 
این اســتاد حوزه تاکید کرد: نباید هتــک حرمت اتفاق بیافتد، خصوصا اینکه برخی از نوادگان امام آدمهای تحصیل کرده و فاضلی هســتند و جایگاه 

بسیار خوبی در جامعه دارند.

انتقاد از سیاسی کاری در برابر سیاسی کاری
محمد باقر قالیباف که چند روز پیش و در یک جلســه رسمی حســابی از خجالت دولت روحانی درآمده بود و کنایه های 
فراوانی را به به رئیس جمهور زده بود امروز به برخی از آنها واکنش داد. صحبت های اخیر قالیباف موجب شد تا خاطره 
مناظره او روحانی و ماجرای حمله گازانبری قالیباف به دانشــجویان زنده شود. او امروز واکنش ها به سخنان سیاسی 
خود را سیاسی کاری نامید  و گفت: هرکجا که کار کردم، اعم از نیروی انتظامی، شهرداری هیچ گاه کار سیاسی نکرده 
و نه کاری را با نگاه سیاسی انجام دادم. محمد باقر قالیباف ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه خواجه عبدالله 
انصاری در جمع خبرنگاران گفت: براساس وعده ای که به مردم داده بودیم، هر ماه یک ایستگاه مترو افتتاح می شود 

که امروز نوبت به خواجه عبدالله انصاری رسید. وی با بیان اینکه با اضافه شدن قطارها سرفاصله ترددها کاهش می یابد، گفت: با وجود تمام مشکالت 
مالی، همچنان توسعه حمل و نقل عمومی جزو اولویت های شهرداری است و اگر دوستانمان در دولت کمک کرده و 1200 واگنی که قول داده بودند 
را بدهند، مشکالت حل می شود. شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر سخنان سیاسی وی و برخی از معاونانش گفت: اینکه برخی از حرف های 

سیاسی من انتقاد می کنند، خود یک کار سیاسی است. 
قالیباف با بیان اینکه من در شــهرداری مشغول به خدمت به مردم هستم، افزود: هرکجا که کار کردم، اعم از نیروی انتظامی، شهرداری هیچ گاه کار 
سیاسی نکرده و نه کاری را با نگاه سیاسی انجام دادم. شهردار تهران با بیان اینکه من قصد همکاری دارم گفت: در شورا و شهرداری جای کار سیاسی 

نیست و مردم هم قبول نمی کنند که خادمشان در شهرداری و شورا کار سیاسی انجام دهد.

آیت اهلل الریجانی:
عده ای تالش دارند انقالب 

را از »انقالب« تهی کنند 
آیت اللــه صادق آملــی الریجانی در جلســه امروز 
مســئوالن عالــی قضایی بــا قدردانــی از حضور 
گســترده و یکپارچه مردم ایران در مراسم سالگرد 
ارتحــال حضــرت امــام )ره( گفت: ایــن حضور 
گســترده نشــانگر پیوند عمیق میــان امام و مردم 
و تاثیر مانــدگار صداقت رفتــار و گفتار و اخالص 
حضرت امام)ره( -آن پیــر پاک نهاد- در مواجهه 

با مردم است.
آملــی الریجانی با اشــاره بــه برخی تــالش ها به 
منظور تحریف شــخصیت و آرمــان های حضرت 
امام)ره( افــزود: علــی رغم تالش های بســیار 
برای تحریف شخصیت و آرمان های امام راحل، 
هنوز هم آرمــان های آن رهبر بزرگ باقی اســت 
و شــخصیت ایشــان هم در جامعــه و میان مردم 

عزیزتر از قبل است.
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامه به ســخنان مقام 
معظــم رهبری در حــرم مطهر حضــرت امام)ره( 
اشــاره و تصریح کرد: تاکید مقــام معظم رهبری 
در خصوص لزوم انقالبــی بودن و انقالبی ماندن 
به عنوان یکی از شــاخص هــای رهبری حضرت 
امام)ره( نشــانگر اهمیت پایبندی به ارزش های 
انقالب و انقالبی ماندن، آن هم در شرایطی است 
که عده ای در داخل و خارج از کشور تالش دارند 

انقالب را از »انقالب« تهی کنند.
آملی الریجانی توجه به توصیــه های مقام معظم 
رهبــری در خصوص وحــدت قــوا و هماهنگی و 
همکاری میان مردم و مســئوالن را خواستار شد و 
اظهار کرد: اصــرار و تاکید مقام معظم رهبری، بر 
حفظ وحدت و هماهنگی در مواجهه با دشــمنان 
سرسخت نظام اســت؛ چرا که عده ای گمان می 
کردند مســئله برجام کــه تمام شــود آمریکایی ها 
کوتــاه می آیند اما اکنــون می بینیم کــه آنها بدتر 

عمل می کنند.
رئیــس قــوه قضاییــه بــه گــزارش اخیــر وزارت 
امورخارجــه آمریــکا و معرفــی ایــران»در راس 
کشــورهای حامــی تروریســت« اشــاره کــرد و با 
تشــریح برخــی اقدامــات تروریســتی و جنایــت 
هــای آمریکا در ســطح جهــان و حمایــت آنها از 
گروه های تروریســتی، تکفیــری و داعش و رژیم 
غاصب صهیونیســتی افــزود: آمریــکا بزرگترین 
حامی تروریســم اســت و این را همه مــی دانند و 
دیدند کــه چگونه در پنــاه حمایت آمریــکا، رژیم 
صهیونیســتی در جنگی چند روزه هزاران انســان 
بی گناه را به خاک و خون کشــید و رژیم ســعودی 
نیز با حمایت آمریکا، بیش از یک ســال اســت که 
 زن و مــرد و پیر و جــوان را در یمن به خاک و خون 

می کشد.
آملی الریجانی تفاوت رفتار آمریکا پس از برجام را 
نشانه »کمال دشمنی« آنان با جمهوری اسالمی 
ایــران توصیف کــرد و در تحلیل دالیل ایــن تغییر 
رفتار و تغییر موضع در قبال ایران گفت: آمریکایی 
هــا پــس از برجــام امیدوار بــه تســلیم جمهوری 
اســالمی ایران و دســت کشــیدن از ارزش های 
انقالبی از ســوی ایران بودند اما امیدشــان ناامید 
شــد و بر همین اساس ادعاهای همیشگی خود را 

دوباره از سر گرفتند.
رئیس دســتگاه قضا ابراز امیدواری کــرد با توجه 
و عمل به توصیه های حســاب شــده مقام معظم 
رهبــری از ســوی مــردم و مســئوالن، جمهوری 
اســالمی ایران همچنان در مسیر عزتمندانه خود 

حرکت کند.

سید حسن خمینی: استقامت رمز بقاء نام نیک است

یادگار امام با تجلیل از دستگاه دیپلماسی کشــور گفت: جامعه آقای ظریف را 
نسبت به خود صاف و در مقابل بیگانه توانمند اما مودب می داند.

حجت االســالم و المســلمین ســید حســن خمینی در دیدار وزیر، معاونان و 
کارکنان وزارت امور خارجه در محل این وزارتخانه، طی سخنانی اظهار داشت: 
شاید قدیمی ترین سند سیاسی در عمر امام، متن کوتاهی از ایشان باشد که در 
کتابخانه مرحوم وزیری در یزد موجود است؛ صاحب این کتابخانه از همه افراد 
مطرح درخواست می کرد که متنی را برای نگهداری در آن محل بنویسند. امام 
ما َأِعُظُکْم ِبواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا  نیز در دست خطی کوتاهی این آیه را نوشتند که ُقْل ِإنَّ
ِه َمْثنی  َو ُفرادی )بگو: تنها شما را به یک چیز اندرز می دهم و آن اینکه دو نفر  ِللَّ

دو نفر، یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید(.
وی یادآور شد: در اینجا کلمه »قیام« در مقابل قعود)نشستن( نیست، بلکه به 
معنای اقدام کردن است، چرا که در میان ائمه ما نیز گرچه برخی از آنان به طور 
مســتقیم جهاد کردند، برخی دیگر به این نوع قیام نداشــتند، چنانکه در مورد 
حسنین)علیهما السالم( در احادیث آمده است که »الحسن و الحسین امامان 

قاما او قعدا..«؛ هیچ کدام از این قیام و قعود ها منافاتی با اقامه امر خدا ندارد.
یادگار امام با تأکید بر اینکه همگان باید اقامه امر خدا کنند و برای خدا برخیزند، 
ُه ُثمَّ  َنا اللَّ

ذیَن قالوا َربُّ به چیســتی این مفهوم پرداخت و گفت: آیه شــریفه ِإنَّ الَّ
تی ُکنُتم  ِة الَّ ُل َعَلیِهُم الَمالِئَکُة َأاّل َتخافوا َوال َتحَزنوا َوَأبِشروا ِبالَجنَّ اسَتقاموا َتَتَنزَّ
توَعدوَن)به یقین کســانی که گفتند: »پروردگار ما خداوند یگانه است!« سپس 
اســتقامت کردند، فرشــتگان بر آنان نازل می شوند که: »نترســید و غمگین 
مباشــید، و بشارت باد بر شما به آن بهشــتی که به شما وعده داده شده است!( 
تفســیرکننده این مفهوم است؛ بنابراین بدون استقامت کردن کاری پیش نمی 

رود و صرف نام خدا را گفتن کاری را حل نمی کند.
وی افزود: بر اســاس این آیه نباید فکر کنیم کســانی که اســتقامت می کنند، 
محزون نمی شوند یا نمی ترسند؛ بلکه اساسا ایستادن روی حق اذیت و آزار را در 
پی دارد؛ در این نقطه اگر از اولیاء الله بپرسیم که چه باید کنیم، پاسخ می دهند 
که کاری به دیگران نداشته باشید و مسیر خود را ادامه دهید؛ »تو با خدای خود 

انداز کار و دل خوش دار/ که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند«.
سید حسن خمینی در ادامه گفت: اگر کسی برای نام نیک زندگی می کند باید 
بداند که اســتقامت رمز بقاء نام نیک است؛ گرچه زندگی کردن با چنین هدفی 
اشــکال دارد؛ »در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست/ درقید نام ماند اگر از نشان 
گذشــت«. اما اگر برای پیمودن یک راه و روش صحیــح زندگی می کنیم نباید 

به ســخن دیگران توجه کنیم و باید استقامت کنیم. تن دادن به غوغاساالری و 
تسلیم شــدن در مقابل هیجانات مقطعی کار اکثریت افراد است، اما بزرگان از 

این مسیر به بزرگی نرسیدند.
وی با اشــاره به دشــواری های پیامبر)ص( و ائمه هدی )علیهم الســالم( در 
مسیر حرکتشان، یادآور شــد: بدانید که ماندن نام پیامبر)ص( بر سر مأذنه ها 
به خاطر اســتقامت ایشان است و چنین راهی گرچه ســنگ و دشنام و فحش 

دارد اما عزت دارد.
یادگار امــام، با بیان اینکه در روزگار ما کســانی که عزیز هســتند کم آزار ندیده 
اند، گفت: مگر امام نفرمود ظرف فرزندم مصطفی را در فیضیه آب کشــیدند؟ 
ایشــان انواع و اقسام دشنام ها را شنیدند، حتی ملیت ایرانی ایشان را زیر سوال 
بردند، در تبعید لباس روحانیت را از ایشان گرفتند اما استقامت کردند. بنابراین 
اگر فکر کرده اید که مســیر پیروزی از خوشی و هورا شنیدن و تشویق می گذرد 

اشتباه کرده اید.
وی با تأکید بر ثبات قدم در عقیده توصیه کرد: البته برای به دست آوردن عزت 
کار نکنید زیرا هدف گرفتن چنین مقصدی از ابتدای کار، ایراد اســت؛ اما حتی 
اگر چنین نتیجه ای را مدنظر دارید راه آن همین است؛ خصوصا اگر کارشناس 

باشید.
سید حسن خمینی با بیان اینکه کسی که وجاهت ملی را با خود به درون قبر می 
برد اشــتباه می کند، افزود: البته خداوند اجر چنین افرادی را می دهد اما باید 
روی عقیده ولو به قیمت وجاهت و آبرو ایستاد؛ همانگونه که در امور نظامی تعبیر 
رایجی می گوید نظامی ها یک عمر نان مــی خورند تا در روز مبادا جان دهند.، 
اما اگر یک فرد نظامی در آن روز خاص جان خود را ندهد تمام نانی که یک عمر 
خورده اســت حرام خواهد بود. کارشناســان نیز در هر حوزه ای عمری نان می 

خورند که نظر خود را در هنگام لزوم بیان کنند.
وی گفت: ارتشــی که ریشه هایش در خانه های مردم نباشد ممکن است فقط 
چند دقیقه دوام بیاورد اما اگر ریشــه های مردمی داشته باشد می تواند 8 سال 

مقاومت کند.
یادگار امام با تأکید مجدد بر استقامت در عقیده، یادآور شد: دنیا فراز و فرود دارد 

اما به رغم مشکالت باید دل خویش را قوی داریم.
وی در ادامه ســخنان خود از عملکرد وزیر امور خارجه و ســایر مســئوالن این 

وزارت خانه تجلیل کرد.
سید حســن خمینی در این زمینه گفت: آنگونه که از متن جامعه حس می کنم 

و نظرســنجی ها نیز این واقعیت را تایید کرده اند، امروز اعتماد ملی در مقیاس 
باالیی نسبت به دستگاه دیپلماسی وجود دارد و اعتماد مردم به صداقت شخص 
آقای ظریف و دوســتان ایشــان در سطح باالیی اســت که این اعتماد هم یک 

سرمایه است و هم امر مسئولیت ساز.
وی ادامه داد: جامعه آقای ظریف را یک انســان بسیار سالم و صاف می داند، 
گرچه شاید تعبیر »دیپلمات صاف« متناقض به نظر برسد چرا که جامعه تا پیش از 
این فکر می کرد هر دیپلمات مقداری خرده شیشه دارد، اما جامعه آقای ظریف 

را نسبت به خود صاف و در مقابل بیگانه توانمند اما مودب می داند.
یادگار امام یادآور شد: تصور نمی کنم مقام معظم رهبری تعاریفی مشابه تعریفی 
که از دستگاه دیپلماسی خصوصا مذاکره کنندگان هسته ای کردند را قبال هم 
بیان کرده باشند؛ ایشان در ماه رمضان دو سال قبل چندین صفت را برای آقایان 
ظریف، عراقچی، تخت روانچی و سایر مذاکره کنندگپان به کار بردند. عالوه بر 
این دولت هم به این مذاکره کنندگان اعتماد دارد؛ لذا این مجموعه هم اعتماد 

حاکمیت را دارد و هم مردم، گرچه حرفهای بیهوده همیشه وجود دارد.
وی با ذکــر خاطره ای از امام راحل به نقل از آیت الله شــیخ حســن صانعی در 
خصوص نحوه مواجهه ایشان با فحاشی ها، یادآور شد: تا وقتی ناسزا نشنوید کار 
پیش نمی رود؛ اگر فکر کنید با کنار گود نشستن و هورا و تشویق شنیدن به جایی 
می رسید اشــتباه می کنید؛ حتی قهرمانان کلی با تحمل ضربات به قهرمانی 
رســیدند. لذا دل قوی دارید که بنیاد بقا محکم از اوســت؛ البته این بدین معنا 
نیست که همیشه مخالف خوانی کنید، بلکه کار کارشناسی این است که آنچه 
به آن عقیده دارید و توانمندی شماســت انجام دهید؛ اگر نتیجه خوب گرفتید 

خیلی خوب است و اگر نتیجه خوب نگرفتید مأجور هستید.
ســید حســن خمینی گفت: امروز وزارت خارجه با تالش هایی که انجام شده 
ســرمایه بزرگی از درون صداقــت، صمیمیت و توانمندی بیرون آورده اســت و 
ان شــاء الله در این مسیر اعتماد مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و بخش 
های مختلف حاکمیت و مردم سرمایه و لطف خدا نتایج خوبی برای مجموعه 

به ارمغان آورد.
وی با بیان اینکه واگذاری کار به خدا مشکالت را حل و برطرف می کند، یادآور 
شــد: یکی از امتیازات بزرگ امام اعتماد به خــدا و فهم مردم بود. لذا اعتماد به 
این دو عنصر را باید حفظ کنیم و بدانیم نمی توان همه را برای همیشه گول زد، 
 بلکه دلها دست خداســت و اوست که مردم را به ســمت خیر و خوبی رهنمون

 می شود.

سوژه روزواکنش روز

علی شمخانی: آماده حل مشکل قره باغیم
به گزارش ایسنا، علی شمخانی در دیدار با ادوارد نعلبندیان گفت: فتنه تروریسم و مداخله آشکار و پنهان رژیم صهیونیسیتی در شعله ور کردن اختالفات ارضی میان کشورهای منطقه با هدف ناامن سازی و ایجاد بی ثباتی به 
منظور افزایش حاشیه امنیتی برای رژیم جعلی اسراییل صورت می پذیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره مناقشه قره باغ و بحران مرزی میان ارمنستان و آذربایجان ضمن اعالم آمادگی برای کمک به 
حل مساله با استفاده از روش های سیاسی و مذاکره اظهار کرد: ایران ضمن دعوت دو طرف به حفظ آرامش و خویشتنداری، بر ضرورت جلوگیری از توسعه بحران که منافع جمعی کشورهای منطقه را با مخاطره 
جدی مواجه می کند تاکید کرده است. ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده پس از توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 بر اراده ارمنستان برای 
تقویت روابط همه جانبه با جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد. وی با اشاره به نقش تعیین کننده ایران در معادالت سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه اظهار کرد: روابط اقتصادی میان دو کشور می تواند در کنار 
توسعه همکاری های امنیتی مشترک برای مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته ترکیب کاملی از مناسبات چند جانبه را شکل دهد. وزیر امور خارجه ارمنستان گفت:  جامعه جهانی باید با تقبیح رفتار غیرسازنده 

برخی کشورهای منطقه که با پشتیبانی مالی، آموزشی و تسلیحاتی از گروه های تروریستی به شعله ور شدن آتش جنگ و درگیری کمک می کنند اقدامات تنبیهی را علیه کشورهای فوق اعمال کنند.

سیاسی
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خبرنامه

محمدرضا باهنر در گفت وگو با »تابناک«؛

از احمدی نژاد در انتخابات 96 حمایت نمی کنم
یک گمانه زنی وجود دارد مبنی بر اینکه روحانی اولین رئیس 
جمهور تک دوره ای خواهد شد. به نظر شما چقدر این اتفاق 

امکان پذیر است؟
ما یک تجربه و عرف داریم در کشور که معموال ریاست جمهوری دو دوره ای 
اســت. غیر از آن هایی که یک اتفاقی افتاده مثال رئیس جمهور اولمان عدم 
کفایت سیاســی خورده یا رئیس جمهور دوممان شهید شده، مابقی دو دوره 
ای اند. لذا بر اســاس این عرف و تجربه بگیریم قاعدتــا دو دور آقای روحانی 
تکرار می شود. اما در عالم سیاست هیچ چیز غیر ممکن نیست کمااینکه ما 
در انتخابات ریاست جمهوری مرحله دومی نداشتیم اما دوره نهم انتخابات 

رفت به مرحله دوم رفت. 
دولت آقای روحانی یک سری اهدافی داشته که روز اول اعالم کرده و دنبال 
کرده است. در بعضی از آن ها موفق بودند که شاید در راس آن ها یکی مسئله به 
نتیجه رساندن برجام بوده، حاال اینکه اجرایی شدنش بار با گرفتاری هایی روبه 
رو شده این را واردش نمی شویم، ولی در دوران مذاکره الحق و االنصاف خوب 
کار کردند. موضوع دیگر در پارامترهای اقتصادی مثال تورم را که نشانه گیری 
کردند، موفق بودند یعنی تقریبا به همه اهداف از پیش تعیین شــده رسیدند. 
اگرچه من از لحاظ کارشناسی معتقدم زمانی که در یک رکود تورمی هستیم 
اصوال هدف گیری برای کاهش سریع تورم شاید درست نباشد و معتقدم که در 
این فرصت خوب بود شاید از 45درصد تورمی که تحویل گرفته بودند، مثال یک 
تورم 20درصدی را هدف می گذاشتند. هدف تک رقمی تورم در زمان رکود، 
یک مقدار رکود را خشن تر می کند. ولی از این بگذریم هدف گذاری کردند و 

خوب آمدند جلو و تقریبا به همه اهدافشان رسیدند.
اما یک سری شاخص های دیگر مانده که باید اتفاقات جدیدی بیفتد که مهم 
ترینش رکود است. هر کدام از این شاخص ها یک واقعیت دارند، یک حس 
دارند. مثال وجود امنیت با حس امنیت متفاوت است و همیشه بر هم منطبق 
نیستند. لذا آنچه مردم حس می کنند رکود بسیار سنگین خشن یخ زده ای است 
که تقریبا ما هیچ خانواده ای نداریم که امروز یکی دو تا فارغ التحصیل بیکار 
در خانه اش نباشد. اثرات جانبی دیگری هم دارد، مثال ناهنجاری اجتماعی، 
دلزدگی و ناامیدی و درواقع دولت امید، باید امید را به صورتی احیا کند. لذا اگر 
تا پایان سال دولت از طریق پسابرجام یا تکانه های اقتصادی بتواند رونقی را به 
وجود بیاورد و روزنه های امیدی دیده شود، به نظر من دولت آقای روحانی هم 
مثل بقیه دولت ها دو دوره ای می شود. اما اگر در این بخش فکر جدی نشود و 

کار ملموسی انجام نگیرد، ممکن است با چالش روبه رو شود. 
کمتر از یک ســال به انتخابات ریاست جمهوری 96 مانده 

است. برنامه اصولگراها برای این انتخابات چیست؟
متاسفانه در کشــور ما وضعیت انتخابات و تشــکیالت به صورتی است که 
انتخابات ریاســت جمهوری حداقل در این ســه انتخابات اخیر، یعنی آقای 
خاتمی و آقای احمدی نژاد و آقای روحانی، آنچه شکل گرفته در دو ماه مانده به 
انتخابات شکل گرفته است. درواقع تا قبل از این دو ماه خیلی ها کار تشکیالتی 
و تبلیغاتی کردند و فعال بودند و زمینه ســازی کردند، اما دوســه ماه مانده به 
انتخابات اوضاع کال عوض شده است. االن هم آقای روحانی و آقای احمدی 
نژاد برای انتخابات فعال شده اند، اما بقیه فعاالن سیاسی درحال رصدکردن 
هستند و لذا االن یک مقدار هنوز زود است که بشود تحلیلی کرد و به واقعیت 

آن اتفاقی که می افتد نزدیک شد.
چطور زود اســت؟ شما دو ســال قبل از انتخابات سال 84 
پیش بینی کرده بودید که احمدی نژاد رئیس جمهور بعدی 

خواهد بود...
این جمالتی که گفته می شــود بار محتوایی دارد. اینکه من دو ســال قبل از 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گفتم که ایشان رئیس جمهور می شود، 
نه این طور چیزی نیست. شاید ادل و دلیلش هم این باشد که ایشان وقتی در 

انتخابات نامزد شد، کاندیدای ما ایشان نبود.
پس آن نقل قول آقای یونسی )وزیر وقت اطالعات( از شما 

درباره احمدی نژاد چه بود؟
آن یک چالشی بود بین ما و دولت آقای خاتمی که ایشان را برای شهرداری تایید 
نمی کردند و بنده مامور شدم از سوی مسئوالن سیاسی جناحمان که برویم با 
وزیر اطالعات یک جر و بحثی بکنیم. آنجا رفتیم و آن ها گفتند ایشان مشکل 
دارد، من گفتم می دانم مشکالتش چه است، البد در آذربایجان غربی یک 
سری معامالت مرزی انجام داده است و پول هایی گرفته و کار عمرانی کرده 
است. گفتم شما یکی از استاندارهای آقای هاشــمی را بیاورید که در مرزها 
باشند و از این کارها نکرده باشــند و این تخلفی نیست. بعد هم مثال زدم که 
وقتی شــهردار قبل از آقای احمدی نژاد که یک فوق دیپلم داشت و خودش 
اعالم کرده بود 17-18میلیارد ثروت دارد، از فیلتر وزارت اطالعات می گذرد 
ولی آقای احمدی نژاد گیر کرده اســت، باید اینجا یک فکری به حال وزارت 
کرد نه برای آدم ها. بعد هم از این بحث های سیاســی که شوخی می کنیم و 
می خواهیم طرف را بسوزانیم، به آقای وزیر اطالعات گفتم که به آقای رئیس 
جمهور سالم برسان و بگو این شهرداری دست گرمی احمدی نژاد است، او 
بعدا رئیس جمهور می شود. البته همان موقع هم فک نمی کردم دو سال دیگر 
رئیس جمهور می شود، فکر می کردم 10-12 سال دیگر ممکن است رئیس 
جمهور شود. لذا داستان از این قرار است وگرنه اگر ایشان کاندیدای ما بود اقال 

من باید مسئول ستادش می شدم.
باالخره یک حس ششمی در آن زمان داشتید. االن حس 

ششم شما برای انتخابات 96 چه می گوید؟ 
نه االن حس ششمم دیگر کار نمی کند!

شــما هم بعد از انتخابات 9۲ و هم حاال بعد از انتخابات 
مجلس از تالشتان برای تشکیل حزب فراگیر اصولگرایان 
گفته اید. این تالش به کجا رسیده است و آیا اساسا تشکیل 
چنین حزبی را با توجه به اختالفاتــی که با پایداری ها و نیز 

الریجانی دارید امکان پذیر می دانید؟
من فکر می کنم نظام مردمساالری دینی که ما داریم و یکی از شاخصه هایش 
این است که همه مسئوالن یا مستقیم یا با یک واسطه با رای مردم انتخاب 
شود، این نظام البد از داشتن یکی دو حزب قوی است. من نگرانم برای آینده 
نظام مردمساالری دینی بدون حزب و تشکیل چند حزب قوی جزء آرزوهای 
من است. اما اینکه موقعیتش فراهم است یا نیست بحث دیگری است. یک 
سری عوامل دست من نیست. خدا عاقبت به خیر کند و سالمت دهد آقای 
کروبی را، من شاید 15 سال قبل به ایشان گفتم بیایید همت کنید و چند حزب 
تشکیل دهیم.  ما فعالیت سیاســی می کنیم اما دوست داریم این زمانی به 
حزب فراگیر اصولگرایی تبدیل شود. همین طور برای اصالح طلبان نیز این 
آرزو را را داریم که حزب جامع تشکیل دهند. و شاید حزب سومی هم ممکن 
است اعتدالیون باشــند. اینکه می گوییم حزب جامع، به این معنی نیست 
که جلوی بقیه احزاب را بگیریم. االن 300-400 حزب وجود دارد اما همه 
روی کاغذند و چیزی به عنوان حزب وجود ندارد. در کشــورهای سابقه دار 
دموکراســی هم اینکه چند حزب بزرگ و مطرح وجود دارد، معنی اش این 
نیســت که حزب های دیگری وجود ندارد، ولی احزاب مطرحشان 3-4 تا 
بیشتر نیســتند.  اینکه می گویید پایداری اینگونه شده است، ما در طول 30 
سال گذشته این اتفاقات را داشته ایم. اوایل انقالب حتی در جریان ها جابه 
جایی ایجاد می شد. مثال ما یک سری آدم های کلیدی داشتیم که در سال 
60 چپ )چپ اقتصادی( بودند و 68 راســت افراطی بودند. پایداری که می 
فرمایید، این ها ریشه و اساسشان از نظر شکل گیری 3-4 سال بیشتر نیست. 
وقتی روز اول یک حزب تشکیل می شود مثل سنگ ریزه هایی که با سنگ 
شکن خرد می شــود، اول تیز هستند و به مرور که در رودخانه غلت بخورند، 
نرم می شوند. ما هم یک موقع هایی تند بودیم، بعد کم کم عادت کردیم نرم و 
متعادل شویم. درمورد پایداری ها هم هنوز دیر نشده است، کمااینکه در این 
دوره هم احساس کردیم مواضعشان خیلی نرم تر شده اند. مثال یک سری از 
نیروهای تندی که در مجلس نهم بودند عمال از پایداری کنار گذاشته شدند.

درمورد انتخابات 96 یک گمانه ای مطرح اســت که چون 
روحانی رای دارد، اصولگرایان برای این انتخابات گزینه 
های اصلی شــان را رو نخواهند کرد و بار دیگر چهره های 
شناخته شده ای مثل توکلی و الریجانی را نامزد خود اعالم 

خواهند کرد.
این ها هیچ کدام سیاســت راهبردی نیســت، اینکه بخواهیم از چهره های 
مطرحمان عبور کنیم یا روی چهره های مطرح گذشته مان بایستیم و هنوز 

درمورد این سیاست ها به تصمیم نرسیده ایم. 
یعنی این اســتراتژی اصولگرایان نیســت که چهره های 
جدیدی را به عنوان نامزد رو کنند، حاال یا در این انتخابات 
یا در انتخابات های بعدی؟ چــون درواقع بقیه چهره های 
شناخته شده در انتخابات های قبل به محک گذاشته شده 
انــد و لذا اصولگرایان اگر قرار باشــد از احمــدی نژاد هم 

حمایت نکنند، گزینه دیگری ندارند.
همه چیز امکان پذیر اســت و شما هیچ کدام از این گمانه ها را اصل نگیرید. 
حتی در کشورهای پیشرفته گاه پیش می آید یک حزبی فاصله بین به قدرت 

رسیدنش 15 سال شده است.
شــما همه این ســوال ها را با محافظه کاری پاسخ دادید. 
درمورد خودتان که می توانید بــا قطعیت بگویید نامزد می 

شوید یا نه.
شما احتماال زمانی من را رک تصور می کنید و قانع می شوید که بگویم کاندیدای 
دور بعدی ما مثال حسن علی بهزاد نژاد است! ولی این موضوع وجود ندارد و 
اگر هم داشت طبیعی بود که من مخفی بکنم. چون آدم سیاسی آن حرفی را 
که بخواهد می زند نه آن چیزی که مخاطبش می خواهد. درمورد خودم هم 
من بارها گفته ام که من تصمیم به ورود به انتخابات ریاست جمهوری را ندارم.

پس محمدرضا باهنر از این به بعد قرار است کجای سپهر 
سیاسی ایران قرار گیرد؟

دبیر کل جامعه مهندسین که هســتم، دنبال آن آرزویم برای تشکیل حزب 
فراگیر هم هستم.

درمــورد احمدی نژاد، به نظرتان تحــرکات اخیرش هدف 
انتخاباتی دارد؟

بله این تحرکات 100درصد انتخاباتی است، ولی اینکه دولت نهم و دهم بتواند 
تکرار شود آن بحث دیگری است. 

برخــی مثل آقــای توکلــی گفته انــد دالیل کافی بــرای رد 
صالحیت احمدی نژاد وجود دارد. به نظر شما احمدی نژاد 

ردصالحیت می شود؟
من فکر کنم این را باید از شورای نگهبان بپرسید. آن هم نه حاال چون االن 

جواب نمی دهد، بعد از ثبت نام بپرسید.
پیش بینی شما چیست؟

برای چه پیش بینی کنم؟ آقای جنتی که به پیش بینی من عمل نمی کند!
آقای الریجانی در مصاحبه ای گفته 
اند حضور احمدی نژاد با توجه 
به دو دوره ریاست جمهوری 
و اینکه موفقیت چندانی 
هم نداشته است، 
دیگر برای 

مردم جاذبه ندارد. شما با این نظر موافقید؟
درمجموع بله، آن هایی که در سیاست هستند و کار می کنند آن مشکالت 
جدی را که در زمان احمدی نــژاد به وجود آمده و هنوز هم ادامه دارد،  کامال 
حس می کنند. اما این آدم ها نباید تصور کنند که همه کشــور این گونه فکر 
می کنند. چون هر کســی مخاطب خاص خودش را دارد که روی مســائلی 

حساسیت دارد یا ندارد.
شما یک زمانی در مصاحبه ای گفته بودید خط قرمزتان برای 
حمایت از احمدی نژاد، مشــایی است. االن خط قرمزتان 

چیست؟ 
من خط قرمزی ندارم، من از ایشان حمایت نمی کنم. وقتی حمایت نمی کنم 

خط قرمز نمی خواهد.
آیا از آن اظهار نظرتان به وزیر اطالعات دوره اصالحات در 
حمایت از احمدی نژاد برای شهردارشدن پشیمان نیستید؟
تمام این مسائل را باید با موقعیت زمانی سنجید. مثال اول انقالب امام )ره( آقای 
قطب زاده را مسئول صداوسیما کردند. در کرمان منافقین ما را سر قطب زاده 
زدند و ما از او دفاع می کردیم. بعد از دو سال هم اعدامش کردیم. لذا شما اگر 
می خواهید بگویید باهنر طرفدار قطب زاده بوده است، باید بگویید کی و کجا 
و چرا. بنابراین اگر برگردم بــه آن موقع همان جمله را باز هم درمورد احمدی 

نژاد تکرار می کنم.
انتخابات 7 اسفند 94 را چگونه دیدید؟

انتخابات 7 اسفند یک مقدار نتایج را متفاوت از مجلس های هفتم و هشتم و 
نهم شکل داد. اما اگر بخواهید از واژه جابه جایی قدرت استفاده کنید، نه من 
فکر می کنم این اتفاق نیفتاده و جناح رقیب اصولگرایان به پیروزی نرســیده 
اند. االن ســه فراکسیون می تواند در مجلس شکل داده شود، اصولگراها و 
اصالح طلب ها و مســتقل ها. از نظر کمی هم رای فراکسیون اصولگرایی 
رای باالیی است. اما معتقدم اگر در مجلس یک جریان اکثریت شد، این نباید 

تبدیل به حذف اقلیت شود.
موضوع دیگر اینکه آقای عارف گالیه کرده اند که برخی با لیست امید رای آورده 
اند ولی به کس دیگری دارند رای می دهند، این گالیه حزبی درستی است. 
اما در کشور ما کاندیداها مقید به احزاب نیستند. ما موارد متعددی داشتیم در 
فالن شهرستان که دوستی به ما مراجعه کرده بود که او را کاندیدای خودمان 
معرفی کنیم ولی ما قبل از او کسی دیگر را ترجیح داده بودیم، بعد لیست امید 
به او - که حاال بی کس شده بود- گفته بود ما از تو حمایت می کنیم. و این ها 
بعضا به ما می گفتند که ما تعهدی به لیست امید نداده ایم و معامله ای انجام 
نشده و آن ها آمده اند اسم ما را در لیست گذاشته اند. بنابراین داستان انتخابات 
که حزبی نباشد این اتفاقات گاه پیش می آید. شاید عکس این هم اتفاق افتاده 
باشد، یک کسی اول رفته باشد نزد اصالح طلب ها و آن ها قبولش نکردند و 

بعد جزء کاندیداهای ما شده باشد.
چرا اصولگرایان بــرای دور دوم انتخابــات ضعیف ظاهر 
شدند؟ در حالی که اصالح طلبان تحرکات خوبی داشتند و 

به سفرهای استانی می رفتند.
من خودم خیلی سفر رفتم. دیگر دوستان هم بودند.

به طور مشــخص مثــال آقای حــداد عادل که سرلیســت 
اصولگرایان بودند، تحرکی نداشــت در حالی که عارف که 

سرلیست اصالح طلبان بود خیلی فعال بود. 
امکان داشت این ذهنیت در فضای مجازی راه بیفتد که مثال کسی که خودش 
رای نیاورده آمده است برای کسی دیگر تبلیغ می کند. اینکه من هم خیلی فعال 

بود چون که من در انتخابات نبودم.
اصولگرایان در تهران شکست سنگینی را متحمل شدند. 

چرا؟
یک مصاحبه ای اعتماد با آقای حجاریان داشت و بعدش هم با من مصاحبه 
کرد. انتخابات ریاست جمهوری همواره انتخابات صفر و یکی است. یعنی یک 
نفر که 50 درصد به اضافه 1 رای بیاورد می شود رئیس جمهور. اما در پارلمان 
ها در دنیا این طور نیســت و هر کسی به نسبت رایش کرسی می گیرد. منتها 
انتخابات ما چون انتخابات نسبیتی نیست، عمال انتخابات مجلس ما هم 
می شود انتخابات مطلق ریاست جمهوری. مثال در تهران اصالح طلب ها 
60درصد رای داشتند و ما 40درصد رای داشتیم، اما انتخابات چون نسبتی 

نیست 30 نفر از آن ها رفتند و 1 نفر هم از ما نرفت. 
مثال نفر اول تهران 1 میلیون 600 هزار رای آورد، نفر سی ام تهران 1 میلیون و 
70 هزار رای آورد، نفر سی و یکم که آقای حداد بود و نفر اول ما بود 1 میلیون و 
50 هزار رای آورد، نفر شصتم 660 هزار رای آورد و جالب است که نفر شصت 
و یکم یک دفعه 80 هزار رای آورد، یعنی از 660 هزار رای یک ســقوط آزاد 
به 80 هزار رای داشــتیم. این هم در حالی اتفاق افتاد که نفر 60 و 61 و 62 
آدم های مشهوری هم بودند. موضوع دیگر اینکه بعضی از کاندیداهای ما 

که رای نیاوردند، رایشــان 2 برابر رای دوره قبلشان که رای آورده 
بودند، بود. 

من فکر می کنم انتخابات مجلس دهم حداقل دو 
قدم به جلو بسیار خوب داشتیم که همه باید از آن 
حفاظت کنیم. یکی اینکه همه فعاالن سیاسی 

به این باور رســیدند که مطالباتشــان را باید 
بروند از صندوق های رای پیگیری کنند 

نه در خیابان و با الســتیک آتش زدن. 
تجربه 78 و 88 و مجلس ششــم و ... 

کنشگران سیاسی را به این دنتیجه 

رساند. نکته دوم اینکه انتخابات به سمت حزبی شدن رفت و من این را کامال 
مثبت می بینم. یعنی کف رای اصالح طلب ها شد 1 میلیون و کف رای ما 
شد 600هزار تا. اگر انتخابات نسبیتی بود مثال می گفتند از اصالح طلب 
ها 18 نفر و از اصولگراها 12 نفر بروند مجلس. اما انتخابات نسبیتی نیست.

شــما از اعداد و ارقام می گویید. یعنی به نظرتان عملکرد 
مجلس نهم تاثیری بر شکست اصولگرایان نداشت؟ 

مجلس هفتم به هشــتم و هشــتم به نهم که تغییر موضع ندادند و هر سه 
اصولگرا بودند اما در آن ها هم هربار دوسوم از نمایندگان اصولگرای این 
مجلس ها رای نیاوردند. معــدل رای نیاوردن نماینده هــا برای دوره بعد 
60درصد اســت. یعنی 60-65درصد نماینده ها برای دوره بعد رای نمی 
آوردند و این ربطی به خط و ربط آن ها ندارد. در این میان سه مجلس رکورد 
زدند، پنجم به ششم، ششــم به هفتم و نهم به دهم که این عدد تغییرات 
رفت روی سه چهارم. ما بعضی حوزه های انتخابیه داریم که در هر 10 دوره 

مجلس 10 نماینده داشته اند. 
نقل قولی هســت از آقای مصباحی مقدم که گفتند شما 
پیش از انتخابات گفته بودیــد، اگر ۲ میلیون و ۲00 هزار 
نفر در انتخابات تهران شرکت کنند، 30 نفر اصولگرایان 
رای می آورند، اگر ۲ میلیون و 800 هزار نفر شرکت کنند 
رای اصولگرایــان و اصــالح طلبان 50-50 اســت و اگر 
باالی 3 میلیون شــرکت کنند، 30 نفر اصالح طلبان رای 

می آوردند. این نقل قول درست است؟
نقل قول را قبول دارم ولی قرار نبود در رسانه ها بگویند! 

اما این صحبت به این معنی اســت که اگر مشــارکت باال 
باشد اصولگراها رای نمی آوردند. این را قبول دارید؟

تهران بله این تحلیل را دارد، ولی اصفهان و دیگر جاها اینطور نیست. لذا 
نمی شود یک جمله را تسری داد به کل کشور و این اشتباه است. 

موافقید که بین الریجانی و روحانی اتحاد وجود دارد؟
بله ولی همه اش نســبی است و اصال چیز مطلق و صفر و صد در سیاست 
نداریم. بین من و آقای روحانی هم اتحاد نسبی وجود دارد. حتی بین من و 
آقای خاتمی هم وجود داشت. آقای الریجانی بالشرط حامی آقای روحانی 

نیست. آقای روحانی هم مشروط حامی آقای الریجانی است. 
نسبت آقای الریجانی و اصولگراها چگونه است؟

آقای الریجانی اصال ظرفیت اصولگرایی است. من حتی دکتر روحانی را 
هم جزء ظرفیت اصولگراها می دانم. 

پس چرا الریجانی در لیست اصولگرایان نبود؟
در قم هم ما یعنی جبهه پیروان خط امــام و رهبری بیانیه دادیم و از آقای 

الریجانی حمایت کردیم.
تاجگردون در خاطره ای درمورد انتخابات نائب رئیســی 
مجلس گفته اســت به این دلیل کنار کشــیده اســت که 
الریجانی به او گفته: »باهنر اگر بیکار باشــد، توطئه می 

کند«. 
آقای تاجگردون خاطره شان بین خودشان بود و آقای الریجانی. من نمی 
دانم درست بود یا نه، حتما که ایشان خالف نمی گوید. اما بله، یک بار رای 
آقای تاجگردون با بنده در فراکسیون مساوی شد، بعد یک نفری که غایب 
بود آمد و به نفع من رای داد. آقای تاجگردون در جلسه سه نفره من و آقای 
تاجگردون و آقای الریجانی بودیم، آقای تاجگردون گفت اگر این یک رای 
هم نبود من ترجیح می دادم باهنر نائب رئیس شــود. اما اینکه تاجگردون 
قبال با الریجانی در جلسه ای صحبتی داشته اند و بعد آن نقل قول را گفته 

t .اند، من در آن جلسه نبودم

این روزها، دبیرکل جامعه مهندســین و رئیس یکی از تشکل های بزرگ اصولگرایان، دور از بهارستان به سایر امورات سیاســی اش می پردازد. محمدرضا باهنر که نامش با البی در مجلس گره خورده، 
بعد از چند دوره حضور در مجلس شورای اسالمی ترجیح داد در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم شرکت نکند و به سامان دادن امورات دیگر بپردازد. هرچند همین تصمیم سیاسی او هم منجر به این 
شــد که خیلی ها از برنامه او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پیش  روی ســخن بگویند؛ موضوعی که خود امروز آن را تکذیب و حتی اعالم کرد، تکلیف ریاست جمهوری سه یا چهار ماه مانده 

به انتخابات مشخص می شود.
امروز رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، مهمان تابناک بود تا در حضور خبرنگاران سایر خبرگزاری ها و سایت ها، کنفرانس مطبوعاتی اش را برگزار کند؛ اما پیش از کنفرانس خبری در گفت وگوی 
تفضیلی با تابناک به سؤاالت متعددی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال 96، سرنوشت اصولگرایان و انتخابات مجلس دهم پاسخ داد. آنهایی که تجربه گفت وگو با این مهندس سیاستمدار 
را دارند، می دانند که شــنیدن پاسخ های رک و صریح از زبان او بسیار ســخت اســت. با این حال تالش کردیم تا جایی که می توانیم، گفت وگوی بی پرده ای با یکی از چهره های کارکشته سیاسی بعد از 

انقالب داشته باشیم.
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رصدخانه

مردی برای تمام فصول
گزارش »وال استریت ژورنال« از نقش برجسته زنگنه در »اوپک«

در پی برگزاری نشست اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و با بی نتیجه ماندن تالش عربستان برای حفظ سقف تولید این سازمان، 
راه تهران برای بازگشت به سهمیه 4 میلیون و 700 هزار بشکه ای خود در 
دوره قبل از تحریم ها، هموارتر شد. در همین راستا، روزنامه »وال استریت 
ژورنال« با انتشــار مطلبی از نفــوذ وزیر نفت جمهوری اســالمی ایران بر 
تصمیم گیری های اوپک ســخن گفته و می نویســد وزیر نفت ایران بارها 
تالش اعضای اوپک، از جمله عربستان سعودی را برای کاهش تولید نفت 
خام، بی نتیجه گذاشته است. در حالی که تعداد زیادی از کشورهای عضو 
اوپک در نشست اخیر این ســازمان پیشنهادی مبنی بر تغییر سقف تولید 
نفت خام ارائه دادند، این ایده تنها با گذشت ساعاتی، با سخنان بیژن زنگنه 
سرکوب شــد. بر این اساس، صبح روز پنجشــنبه دیگر خبری از پیشنهاد 
محدودیت در ســقف تولید نفت اوپک روی میز اعضا نبود و کشــورهای 

عضو هیچ واکنشی به این موضوع نشان ندادند. 
در ادامه این مطلب آمده که در ماه های اخیر، وزیر نفت ایران نقش پررنگ و 
قدرتمندی را در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان ایفا کرده است. 
نفوذ و قدرت زنگنه به دنبال برنامه ایران برای بازپس گیری جایگاهش در 
بازار های جهانی نفت در دوران پسابرجام به طرز چشمگیری افزایش یافته 
اســت. این وزیر 63 ســاله ایرانی، تالش های اعضای اوپک برای توقف 
افزایش تولید نفت خام را بی حاصل کرده اســت. به گفته افرادی که بیژن 
زنگنه را از نزدیک می شناســند، او وظیفه خود را در ســمت وزارت طوری 
ارزیابی می کند که قادر است موازنه قدرت میان بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نفت خام در جهان، به ویژه عربستان سعودی، اصلی ترین رقیب ایران در 
حوزه تولید نفت خام را دستخوش تغییر کند. واکنش زنگنه و اعمال نفوذ 
و قدرت وی، همزمان با اقدام عربستان ســعودی برای تحقق برنامه ای 
جامع در راستای کاهش وابستگی خود به عایدات نفتی، قابل تأمل است.
جان هال، رئیس مرکز مشــاوره »آلفا انرژی« انگلیــس و یکی از ناظران 
قدیمی اوپک می گوید: »اکنون که نعیمی، وزیر نفت عربستان برکنار شده 
است، زنگنه پس از وی باتجربه ترین وزیر نفت عضو اوپک خواهد بود و با 

توجه به اشــارات اخیر وی، تولید نفت خام ایران همچنان افزایش خواهد 
یافت که با این حال، سعودی ها با این شرایط کنار نخواهند آمد«. در ادامه 
این مطلب آمده است: »زنگنه چندین پیشــنهاد مصاحبه ما را تاکنون رد 
کرده است. ایران و عربستان ســعودی از سیاست نفتی به عنوان اهرمی 
برای کسب نفوذ در خاورمیانه استفاده می کنند. روابط دیپلماتیک دو کشور 
نیز امیدوارکننده نیست«. تهران خواستار بازپس گیری سهم نفت خود به 
میزان پیش از تحریم ها، یعنی حدود 4 میلیون بشــکه در روز است. زنگنه 
روز پنجشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت ایران هم اکنون با تولید 
روزانه 3.8 میلیون بشــکه نفت خام، به این رقم تولید بســیار نزدیک شده 
است. زنگنه با به دست گرفتن ســکان وزارت نفت ایران در سال 2013، 
پیام آور یأس در همتایان سعودی خود در حوزه انرژی شد؛ به طوری که در 

نشست آوریل سران اوپک، برنامه عربســتان را برای فریز تولید نفت خام 
نابود کرد. پیشنهاد عربستان در راستای فریز نفت، با غیبت ایران به عنوان 

یکی از مهمترین اعضا بی نتیجه ماند.
خالد الفالــح، وزیر نفت جدید عربســتان که ســابقه ای طوالنی در حوزه 
نفت و انرژی این کشور دارد، در حال حاضر ریاست شرکت نفتی سعودی 
»آرامکو« را بر عهده دارد. او برای ایجاد روابط گســترده میان وزیران نفت 
اوپک شناخته شده نیست؛ هر چند ناظران بر این باورند که نوسان زیادی 
را به عنوان رهبر صنعت نفت یک کشور که سابقه صادرات نفت خام را بیش 
از هر کشور تولیدکننده دیگری در کارنامه داشته، تجربه کرده است. جیمی 
وبستر، یکی از اعضای مرکز مطالعات سیاست انرژی جهانی در دانشگاه 
کلمبیا می گوید: »زنگنه از مزایای زیادی همچون تولید روز افزون ایران و 

تجربیاتش در اوپک بهره مند است«. در مقابل، زنگنه یکی از بازماندگان 
»دیگ ساینده سیاست« در ایران است. از او به عنوان »شاهزاده وزیران« 
یاد می شود؛ نامی که پس از خدمت در پست های مختلف وزارتی طی 25 

سال اخیر به وی داده شده است.
وال اســتریت ژورنال می افزاید در دوران خدمت به دولت، وی در جریان 
جنگ با عراق با تأمین مواد غذایی، جاده ســازی و توسعه تجهیزات برای 
منحرف کردن موشک های عراقی ساخت فرانسه، به مردم کشورش کمک 
کرد. او همچنین به عنوان وزیر انــرژی و پس از آن به عنوان وزیر نفت در 
دوران دولت هفتم و هشتم خدمت کرد. او در زمان حسن روحانی نیز این 
سمت را بر عهده دارد. از زنگنه به عنوان فردی سخت گیر و رایزنی عصبانی 
یاد می شود؛ در حالی که او در نهایت قادر به سازش است. افرادی که وی را 
به خوبی می شناسند، معتقدند او قادر است از عایدات نفتی برای کاهش 

معضل بیکاری در کشور استفاده کند.
گفتنی است وزیران نفت و انرژی اوپک یکصد و شصت و نهمین نشست 
اوپک را روز پنجشــنبه گذشــته برگزار کردند و این بــار هم مانند اجالس 
یکصد و شصت و هشتم، سقف تولید اعضای ســازمان برای 6 ماه آینده 
تعیین نشــد. برخی این اتفاق را به ناکارآمدی اوپک تعبیر کردند، اما شاید 
بتوان گفت که این اولین بار در طول 3 سال گذشته بود که اوپک توانست 
بهترین موضع را از خود به نمایش بگذارد و بازار نفت خام را متشنج نکند. 
در این زمینه، کارشناســان معتقدند که افزایش قــدرت چانه زنی ایران در 
اوپک به سبب رشد تولید نفت خام آن موجب شده تا این بار اوپک مدیریت 
شده به کار خود پایان دهد؛ چراکه اساسًا ایران کشوری طرفدار ثبات بازار 
اســت و در عین حال که از منافع خود دفاع می کند، سود سایر کشورهای 
تولیــد کننده نفت خام را نیز در تصمیماتش لحــاظ می کند. نکته دیگری 
که در نشســت اخیر اوپک حائز اهمیت اســت انتخاب محمد بارکیندو، 
کاندیــدای نیجریه به عنوان دبیــر کل اوپک با اجماع کشــورهای عضو 
سازمان بود. در این خصوص نیز می توان گفت که وزیر نفت ایران، نقش 

قابل مالحظه ای ایفا کرد.   

تالش جهانی عربستان سعودی برای تقابل با ایران
گزارشی تحلیلی که دفتر خبرگزاری »رویترز« در ریاض منتشر کرده، نشان می دهد که عربستان سعودی استراتژی خود برای مقابله با ایران را از خاورمیانه فراتر برده و در این راه، دیگر متکی به متحدین غربی خود نیست. انگوس مک داول، 
نویسنده گزارش، می گوید از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان در اولین ماه های سال گذشته، ریاض استراتژی خود را تغییر داده و مشغول افزایش نفوذ خود در آفریقا، آسیای و آمریکای التین است؛ به خصوص پس از پذیرفتن این که 
توافق هسته ای نهایی است و جلوی آن را نمی شود گرفت. شاخص ترین تالش ریاض، استفاده از شبکه های اسالمی برای ترغیب دولت ها به لغو قراردادهای خود با ایران است؛ از جمله از طریق ایجاد »ائتالف اسالمی« علیه تروریسم 
که تقریبًا از هر کشور مسلمانی برای پیوستن به آن دعوت شده، به جز ایران. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، اخیرًا در کنفرانسی خبری در توجیه این عمل گفت: »ایران با پشتیبانی از تروریسم، خودش خودش را منزوی کرده است«. 
گزارش رویترز نشــان می دهد که صحنه تقابل ریاض و تهران، دیگر فراتر از تخاصمات منطقه ای سوریه و یمن اســت. مثاًل ائتالف ضدتروریستی کشورهای اسالمی، شامل کشورهایی همچون مالزی و پاکستان است. عربستان قصد 
دارد در ماه رمضان امسال یک »مرکز هماهنگی« برای آن ایجاد کند. احتمااًل در این ماه نشستی با حضور وزرای دفاع کشورهای عضو این ائتالف تشکیل می شود و مرکز فوق الذکر نیز در ریاض گشوده می شود. یک مقام نظامی سعودی 

به رویترز گفته این »مرکز هماهنگی« شامل خدمه ای دائمی از تمام کشورهای عضو خواهد بود. این ائتالف نه تنها شامل ایران نیست، بلکه دیگر دولت شیعه محور نزدیک به ایران، یعنی عراق نیز به عضویت آن دعوت نشده است. 

تالش برای نجات مردم از ســاختمانی که دچار آتش سوزی شده؛ یانگون، 
میانمار

کودکان کنگویی در 
آموزشگاه بوکس

وزیر خارجه آمریکا، جان کری در رقابت سنتی؛ مغولستان

آتش سوزی در دامنه کوه؛ 
کالیفرنیا

درخواست کشورهای عربی برای 
جلسه با »بان کی مون«

کشــورهای حاشــیه خلیج فارس خواســتار برگزاری نشستی 
فوق العاده با بان کی مون، دبیرکل ســازمان ملل شــدند. این 
درخواســت پس از آن صورت گرفت که سازمان ملل، در هفته 
جاری ائتالف عربســتان ســعودی در حمله به یمن را به دلیل 
کشــتار کودکان بی گناه در لیســت ســیاه قرار داد. نمایندگان 
کشورهای حاشیه خلیج فارس جلسه ای اضطراری در نیویورک 
تشــکیل دادنــد و در آن تصمیم به درخواســت از بان کی مون 
برای نشســت و اعتراض به حکــم صادر شــده علیه ائتالف 

عربی کردند.

 داعش، آماده 
خروج از عراق می شود

ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش، از عناصر خود در عراق خواسته 
خود را برای انتقال هرچه سریع تر از این کشور به مکانی دیگر مهیا 
کنند. رئیس مجلس اســالمی عراق نیز از دســتیابی رزمندگان 
عراقی به نامه ای با مهر و امضــای ابوبکر البغدادی خبر داد که 
دستور مذکور در آن نامه خطاب به عناصر این گروه تروریستی در 
عراق، عنوان شده بود. اگر تروریست ها کنترل فلوجه را از دست 
بدهند، کار داعش به پایان می رسد. این روزنامه انگلیسی به نقل از 
افراد حاضر در نبرد فلوجه نوشته، این شهر قلب داعش است و در 

صورت شکست در فلوجه کار داعش تمام خواهد بود.

 بنیامین نتانیاهو 
به مسکو می رود

دفتر نخســت وزیر رژیم اســرائیل، روز یکشــنبه اعالم کرد که 
بنیامین نتانیاهو امروز دوشــنبه ســفر کاری خود به مســکو را 
آغاز می کند. دفتر نخست وزیری روسیه، هدف از این مالقات 
را گفت وگوی دو طرف بر ســر مسائل جاری سوریه و همچنین 
گرامیداشــت بیست و پنجمین ســالگرد برقراری روابط مجدد 
دیپلماتیک میان دو طرف عنوان کرده است. گفتنی است، این 
سومین سفر نخست وزیر رژیم اسرائیل به مسکو از سپتامبر سال 
گذشته میالدی است. دفتر نخست وزیری رژیم اسرائیل از ذکر 

جزئیات این سفر خودداری کرده است.

کورکر: سیاست های کلینتون، 
فاجعه بار است

در ادامه مواضع جمهوری خواهــان و دموکرات ها علیه یکدیگر 
در آستانه انتخابات نهایی ریاست جمهوری آمریکا، باب کورکر، 
سناتور ارشد جمهوری خواه گفته سیاست های هیالری کلینتون 
در زمان ریاستش بر وزارت خارجه فاجعه بار بوده و به رشد گروه های 
تروریستی کمک کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی سنای 
آمریکا گفت: »زمانی که به تصمیماتی که او در سال 2011 گرفت 
فکر می کنیم، می بینیم که آن تصمیمات واقعًا فاجعه بار بودند«. 
وی افزود: »لیبی را در نظر بگیرید؛ به نظرم خودش کتابچه ای 

است. تصمیماتی که نباید در سیاست خارجی گرفت.«

بین الملل


