معاون اول رییس جمهوری:

داروهای مورد نیاز در هر
شرایطیتامینمیشود

روزنامهصبحایران
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محمدهاشمی:

معاون اول رییس جمهوری گفت :تامین دارو و تجهیزات پزشکی
مورد نیاز کشور همواره از اولویت های دولت بوده است و در هر
شرایطیداروهایموردنیازمردمتامینمیشود«.اسحاقجهانگیری»
روز دوشنبه درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع
مدیریت تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم ،افزود:
دولت حساسیت ویژه ای نسبت به تامین داروی مورد نیاز مردم دارد.
وی صنعت دارو سازی را از جمله صنایع خوب و ...

بامنافعملی
شوخینداشتهباشیم

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

هدف دولت بهبود شرایط
زندگی مردم است

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به تاثیرگذاری رسانه ها
بر جامعه ،بر ضرورت همفکری ،تعامل و هم اندیشی مسئوالن با
صاحبنظران،فرهیختگانومتخصصانرسانهایبرایحلمشکالت
و تقویت امید ونشاط در کشور تاکید کرد و گفت :هدف دولت بهبود
شرایطزندگیمردموگسترشتعاملاقتصادیاست.محمودواعظی
روز دوشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران و سردبیران ارشد
رسانههای داخلی ،در معاونت ...
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آذریجهرمی:

خودی ها از سالح
ناامید کردن مردم
استفاده می کنند

* در برابر دشمنان خارجی باید یکصدا باشیم
* امام فرمودند ،همه شما روی یک کشتی نشسته اید
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ظریف در گفتگو با بیبیسی:

درهای مذاکره با آمریکا را نبستهایم
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رییسسازمانمدیریتبحرانکشورمطرحکرد

سرنوشتنامعلومپولهایجمعآوریشده
توسطسلبریتیهابرایزلزلهزدگانکرمانشاه
معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران
کشور با بیان اینکه هنوز اطالعی از پولهای جمعآوری
شدهازسویسلبریتیهابرایزلزلهزدگانکرمانشاهنداریم،
گفت :برخی از این افراد مقدار مبالغی را که جمعآوری
کردند ،حتی اعالم هم نکردند و گفته میشود برخی از آنها
بدهکاربانکیبودندوبانکاینمبالغرابرداشتکردهاست.

اسماعیل درباره احضار برخی سلبریتیها به آگاهی
ناجا برای پاسخگویی در زمینه کمکهای جمعآوری شده
برایمردمزلزلهزدهکرمانشاهگفت:ازطریقرسانههامطلع
شدم ،برخی از این افراد سلبریتی برای ارائه یک سری
اطالعات به آگاهی ناجا احضار شدهاند و از جزییات این
احضارهااطالعیندارم....
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سخنگویوزارتکشور:

 14استانداربازنشستهتغییرمیکنند
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واکنشکدخداییبهمخالفان:CFT

شوراینگهبانتحتتأثیرفشارقرارنمیگیرد
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مدیرکلدامپزشکیاستانقم:

اجرایصددرصدی
قرنطینهطیوردرقمممکننیست

مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت :به دلیل وجود محورها و مسیرهای متعدد و همچنین گذرهای فرعی
در سطح این استان ،اجرای صد درصدی قرنطینه طیور ممکن نیست .مهدی رفیعی محمدی یکشنبه شب
در جمع خبرنگاران ،افزود :پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز بر این موضوع اذعان
دارند و خودروهای حمل طیور قبل از رسیدن به عوارضی و یا پست های قرنطینه دامپزشکی ،می توانند وارد
مسیرهای فرعی شوند .وی با بیان این که بیشترین نگرانی برای شیوع بیماری آنفلوانزا مربوط به خودروهای
حمل مرغ است ،اضافه کرد :با توجه به گزارش هایی از شیوع بیماری آنفلوانزا در استان اصفهان 2 ،نقطه در
محور کاشان برای استقرار پست قرنطینه ای و کنترل بیشتر خودروهای حمل مرغ ،قرار است آماده سازی
شود .به گفته وی ،در حال حاضر تیم پنج نفره متشکل از دامپزشک ،معاونت امور دام ،نماینده اتحادیه
مرغداران ،نماینده نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی ،واحدهای مرغداری استان ...
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معاوناستاندارقم:

 25واحد صنعتی قم
بهمدارتولیدبازگشت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم گفت 25:واحد صنعتی از 39واحد در تملک
بانک ها دراین استان به مدار تولید بازگشت.مهرداد غضنفری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
قم اظهار داشت :درحوزه ورود واحدهای تولیدی به مدار تولید باید تا پایان امسال نخستین استان در کشور
باشیم.پیگیری های الزم در این راستا را از پایتخت انجام خواهیم داد.وی در ادامه خاطرنشان کرد :واحدهای
تولیدی خسارت دیده باید بتوانند از منابع صندوق در حوزه روستایی بهره مند شوند.وی همچنین با تاکید بر
جذب تسهیالت رونق تولید به خصوص در حوزه گردشگری افزود :فرصت برای جذب این اعتبارات محدود
است و باید نتیجه پیگیری های عملیاتی و اجرایی گزارش داده شود.معاون استاندار قم بیان داشت :در هفته
آینده باید از رئیس اتحادیه کامیون داران نیز دعوت شود تا گزارشی از مشکالت این صنف در جلسه کارگروه
تسهیل دریافت و برای حل آنها برنامه ریزی شود...
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اخبار
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سرمقـاله
ژئوپلتیکایران؛ عبورناپذیر

چاک هِیگِل» وزیر دفاع پیشین آمریکا اخیرا و در پی
تشدید برخی تبلیغات سیاسی و رسانه ای علیه ایران با
انتقاد از سیاستهای دولت ترامپ  ،گفت' :گمان اینکه
کنید،
میتوانید ایرانیها را با تهدید ،مجبور به کاری
محمدرضاعرفانیان
حماقت محض است ...مگر اینکه بخواهید واقعیتهای
ژئوپولیتیکراتغییردهید'.اینسخنانوموضعگیریصریحوزیردفاعپیشینآمریکااز
اهمیت فوق العاده و حساسیت باالی ژئوپلتیک سرزمین ایران حکایت دارد .ژئوپلتیک
ایران پدیده ای منحصر بفرد است که از دوران باستان ،مردم و تمدن کهن این سرزمین
را در آغوش خود داشته و از آنها محافظت کرده است .صاحبنظران علوم سیاسی در
طول تاریخ همواره بر این ویژگی اذعان داشته اند و گاه از آن با تعابیری مانند 'دژ
ژئوپلتیک'' ،گره ژئوپلتیک' منطقه و یا 'عامل موازنه قوا'در منطقه نام برده اند .ژئوپلتیک
عمدتا بر تاثیر دو عامل ' قدرت' و 'مکان' بر یکدیگر تکیه دارد  .تاثیر مکان بر قدرت
به حدی است که گاه قدرت به تمامی تحت الشعاع حساسیت مکانی قرار می گیرد.
به عبارتدیگردر مفهوم ژئوپلتیک ،ویژگی های جغرافیایی یک منطقه می تواند به
راحتی قدرت سیاسی و نظامی آن را در مقایسه با دیگر مناطق تا چند برابر افزایش
دهد.اهمیت جغرافیا و همکنشی آن با قدرت و سیاست به حدی است که بیشتر مواقع
معادالت مرسوم و عادی برای بیان ویژگی های ژئوپلتیک یک منطقه نارکاآمد به نظر
می رسد.در این میان ،جغرافیای سیاسی ایران یک پدیده کامال استثنایی محسوب می
شود .چنانچهدر جهان به لحاظ جغرافیای سیاسی فقط  3نقطه بسیار حساس وجود
داشته باشد  ،قطعا سرزمین ایران یکی از آن سه نقطه خواهد بود.موقعیت ژئوپلتیک
منحصر به فرد ایران موجب شده است که این سرزمین نه فقط امروز ،بلکه همواره
بخش مهمی از معادالت منطقه ای و جهانی باشد.این ویژگی موجب شده است از
دید صاحبنظران  ،ایران قلب و مرکز ژئوپلتیکی منطقه در نظر گرفته شود ،به گونه
ای که هر نوع بحران و یا تغییر ودگرگونیدر این سرزمین می تواند مستقیما شرایط
ژئوپلتیکی کشورهای منطقه خاورمیانه را برهم بزند ودر سطح جهانی نیز تغییرات و
پیامدهای جدی به همراهداشته باشد .این تحوالت بسته به میزان مداخلهدر ژئوپلتیک
ایران می تواند تا مرز تغییرات ژئواستراتژیکدر سطح جهانی نیز پیش برود.
موقعیت گذرگاهی در جهت های مختلف ،منابع خام ،ژئوپلتیک انرژی ،ضریب
نفوذ منطقه ای باال ،تولید چشمگیر دانش و دسترسی فوق العاده و وسیع به آبهای
آزاد ،از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت بسیار ویژه و منحصر بفردی برای ایران بوجود
آورده ،به گونه ای که این سرزمین را از دیگر مناطق جهان متمایز کرده است .ایران
تنها کشوری است که حوزه نفت خیز دریای خزر را به خلیج فارس متصل می کند،
حدود  75درصد ذخایر نفت جهان بین حوزه دریای خزر و خلیج فارس قرار دارد.
اشراف مقتدرانه ایران در این منطقه بی شک یکی از عوا مل اصلی ثبات در منطقه
است ،بدون ایران هیچگونه ثبات سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در منطقه حایل بین
دریای خزر و پهنه خلیج فارس قابل تحقق و تصور نیست.این ویژگی ها واقعیت های
انکار ناپذیری هستند که در ادوار مختلف و مخصوصا در قرن بیستم و بیست و یکم
از دید کارشناسان و نظریه پردازان عرصه جغرافیای سیاسی دور نمانده و همگی به
آن اذعان و اعتراف داشته اند.مکیندر نظریه پرداز برجسته حوزه ژئوپلتیک  ،ایران را
بخش مهمی از هارتلند میداند .ماهاندر نظریه ای تحت عنوان 'قدرتدریایی' برای
ایران موقعیت گذرگاهی قایل است .کوهن در نظریه 'ساختار ژئوپلتیک جهان' ،ایران
را بخش مهمی از خاورمیانه می داند که می تواند منشاء تحول باشد .فولر در اثر خود
تحت عنوان 'ژئوپلتیک ایران ؛ مرکز جهان' به صراحت ایران را قلب و مرکز جهان
توصیف می کند.این حوزه ژئوپلتیک در طول تاریخ چند هزار ساله خود هر از گاهی
مورد تهدید عوامل و نیروهای خارجی قرار گرفته  ،ولی به خاطر ویژگی های منحصر
بفرد همواره و با عظمت به بقای خود ادامه داده است .در دهه های گذشته نیز قدرت
های فرامنطقه ای هر از گاهی براساس منافع خود تالش کرده اند این حوزه عظیم
ژئوپلتیک را مورد تهدید قرار دهند و از آن عبور کنند .گرچه این تهدیدها تا کنون در
درون مرزهای تبلیغات رسانه ای و جنگ روانی محصور مانده ،ولی همین اندازه نیز
توانسته بسیاری از معادالت منطقه ای و حتی بین المللی را تحت تاثیر جدی قرار
دهد .نگرانی کشورهای منطقه و نیز اضطراب دولت های فرامنطقه ای نسبت به بروز
هرگونه بحراندر ژئوپلتیک ایران به روشنی از تاثیر تحوالت این منطقه بر کل جهان
حکایت می کند.نکته حائز اهمیت اینکه جنگ روانی و تبلیغاتی که اخیرا علیه حوزه
ژئوپلتیک ایران از سوی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای و بویژه از سوی آمریکا به
عمل می آید نمی تواند جدای از تهدیدات پیشین ارزیابی شود.براساس شواهد تاریخی
و نیز به اذعان و اعترافدانشمندان و نظریه پردازان علم جغرافیای سیاسی ،ژئوپلتیک
ایران سالح بسیار استراتژیکی بوده که در کنترل ایرانی ها است و هیچ سالحی یارای
برابری با آن را ندارد .به عبارت دیگر هرگونه مداخله در قلب ژئوپلتیک ایران به منزله
ایجاد بی ثباتی و ناآرامیدر تمامی منطقه و حتی جهان است .صریح تر اینکه این حوزه
ژئوپلتیک برای بیگانگان کامال غیرقابل عبور است.

یادداشت
ابهاماتتکراری
ونگرانیهایغیرضروری

پس از تأخیرهای پیدرپی و با هدف بررسی بیشتر
همه ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی
حسینقریبی
تروریسم که از سال ۱۳۸۱در دست بررسی دولت قرار
داشته است ،این موضوع امروزدردستورکار صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرار
دارد .این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹در مجمع عمومی ملل متحد با مشارکت قوی
گروه کشورهای مستقل و در حال توسعه در قالب جنبش عدمتعهد با ۱۲۰دولت
عضو و نیز گروه کشورهای اسالمی ،نهایی شد .گروه کشورهای اسالمی کماکان موضع
مشترک خود رادرخصوص عدمشمول تالشهای ملل تحت اشغال خارجی بهعنوان
تروریسم حفظ کرده است .به همین دلیل ،این سند در موارد برخورد با نگرانیهای
این گروه از کشورها ،بهصورت گسترده اجازه حق شرط میدهد .مطالعه کارکرد این
سند در ۲۰سال گذشته نشان میدهد که این سند صرفا در نقش ابزار حقوقی برای
همکاری بین دولتها با توافق خودشان کارکرد داشته است .جدای از موارد فوق،
به۳دلیل دیگر درخصوص این کنوانسیون نگرانی خاصی متوجه جمهوری اسالمی
ایران نیست :اوال مفاد اصلی این سند در قطعنامه ۱۳۷۳شورای امنیت مللمتحد که
ذیل فصل هفتم منشور بهتصویب رسیده ،درج شده و از نظر حقوق بینالملل ،مفاد
آن برای همه کشورهای عضو ملل متحد الزامی است و عمال تعهد جدیدی ایجاد
نمیشود.
ثانیا مطابق این کنوانسیون ،کشورها مجاز به تعیین شروط خود هنگام پیوستن
به آن هستند و تاکنون ۶۳کشور از ۱۸۸عضو این کنوانسیون چنین کردهاند .غیر از
حقشرطهای صریح تهیه شده نسبت به مواد ۷و  ۲۴این کنوانسیون ،یک حقشرط
کلی هم بیان میدارد که« :مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران از طرف دولت الزمالرعایه نمیباشد ».مطابق این شرط بسیار صریح،
عمال تنها موارد مطابق با مفاد قانون اساسی ،قابلیت اجرا برای دولت خواهد داشت.
ثالثا با توجه به شرط اعالم شدهدرخصوص نحوه حل و فصل اختالفات ذیل این سند،
هیچ قدرت مافوقی برایداوری و بازخواست از کشورهای شرطگذار برای حل و فصل
اجباری اختالفات وجود ندارد .بنابراین حتی چنانکه اختالفی ناشی از اجرای این سند
وجود داشته باشد ،این اختالف در حد ادعا باقی خواهد ماند.
نگرانیدیگر مربوط به فهرست افراد و سازمانهای تروریستی است .همه کشورها
مطابق قوانین خود و نیز استانداردهای «(»FATFگروه ویژه اقدام مالی) فهرست ملی
تروریسم مختص بهخود را دارند .این فهرستهای ملی تنها برای نهادهای قانونی آن
کشور معتبر بوده و همکاریدیگر کشورها تنهادرصورت تمایل خود آنها امکانپذیر
است .یک فهرست اجماعی بینالمللی مربوط به شورای امنیت ملل متحد وجود دارد
که شامل سه دسته اصلی از تروریستهاست :طالبان ،القاعده ،داعش و وابستگان به
این گروهها .همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت مللمتحد ،ملزم
به رعایت همین فهرست هستند و این موضوع ربطی به تعهداتدولتهادر اسناددیگر
ندارد .جریانهای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تنها از سوی آمریکا و متحدین
این کشور فهرست شدهاند و این ادعاها هیچ اعتبار و الزامی برای سایر کشورها ندارد.
دیگر اینکه تبادل اطالعات بین کشورها تابع ضوابط خاص هر کشور است که
قانون آنها را مشخص میکند .مطابق قانون ،قوه قضاییه از طریق مفاد موافقتنامههای
معاضدت قضایی ،نیروی انتظامی مطابق ترتیبات مربوطه در قالب اینترپل و سایر
دستگاهها هم در چارچوب نقشی که قانون مشخص کرده با هماهنگی نهادهای
نظارتی با هدف تامین منافع کشور اقدام به همکاری بینالمللی میکنند .شورایعالی
امنیت ملی بهعنوان نهاد باالدستی متشکل از همه دستگاههای مرتبط ،فراتر از صرفا
قوه مجریه ،نقش بسیار مهمی در این خصوص دارد.اگر چه محدودیتهای تبادالت
مالی و بانکی صرفا ناشی از محدودیتهای «گروه ویژه اقدام مالی» نیست و تحریمهای
غیرقانونی آمریکا نقش بسزایی دارد ،لیکن به هر حال الزمه هرگونه بهبود وضعیت و
حفظ سطح همکاریهای مالی و بانکی با همه کشورها و پایاندادن به خسارات قطعی
۹ساله ،نیاز داریم که وضعیت خودمان را نزد این گروه و در قبال شبکهای متشکل از
۲۰۵کشور و سازمان منطقهای عادیسازیم .از مهرماه۱۳۹۲تاکنون۳۷کشور وضعیت
خود را نزد این نهاد عادی کردهاند .بررسی تجربه این کشورها بهویژه کوبا ،نیکاراگوئه،
الجزایر ،سودان ،عراق و سوریه در این خصوص راهگشا بوده است .ایران هم به هیچ
وجه شایسته قرار گرفتندر فهرست سیاه این نهاد نیست.
* دستیار وزیر امور خارجه

اخبــار

محمدهاشمی:

عضـو اسـبق مجمـع تشـخیص
مصلحت نظام با تأکیـد بر ضرورت توجه
به منافـع ملی گفت :روز گذشـته فضای
مجلس کامال سـیاه و سـفید بـود .یعنی
گروهی کامال سـفید و گـروه دیگر کامال
سـیاه می دیدنـد؛ در حالی که هیچ کدام
درسـت نیست.
محمـد هاشـمی رفسـنجانی  ،در
خصـوص اینکـه گفته می شـود موضوع
 FATFباعـث ایجـاد فضـای دو قطبـی
شـده اسـت ،اظهار داشـت :در کشورهای
مردم ساالر و کشـورهایی که دموکراسی
وجـود دارد ،از جملـه کشـور مـا ،مسـأله
جناح بنـدی ،گـروه و تشـکیالت خیلی
مرسـوم اسـت .اما نکته ای که وجود دارد
این اسـت که در کشـورهای مختلف می
بینیم وقتی انتخاباتی انجام می شـود دو
حـزب رقیـب با هم مبارزه مـی کنند؛ اما
بعـد از اینکـه یک نفـر پیروز شـد ،بازنده
بـا او همـکاری مـی کنـد .بـه ایـن معنا
کـه رئیس جمهـور و یـا نماینده مجلس
نماینـده کل کشـور اسـت و نماینـده
گروهـی که حمایتـش کرده اند نیسـت.
منافـع ملـی را در نظر می گیـرد و طبق
برنامـه های ملی عمـل می کند و رقیبی
هم که شکسـت خورده کارشـکنی نمی
کنـد و چـون اولویتـش بـا منافـع ملـی
اسـت ،همکاری و مشـارکت مـی کند.
* منافـع ملـی را نبایـد قربانـی
منافـع جناحـی کرد
بـرادر مرحـوم آیـت اللـه هاشـمی
رفسـنجانی بـا تأکید بـر ضـرورت توجه
بـه منافـع ملی گفـت :اگر اختلاف نظر
در چهـار چوبـی کـه بیـان کردم باشـد،
نه تنها منفی نیسـت بلکه مثبت اسـت.
امـا توجه داشـته باشـیم کـه منافع ملی
را نبایـد قربانـی منافع جناحی کـرد .اگر
در کشـور دو قطبـی هـم نباشـد و صرفا
اقلیتـی در مقابـل اکثریت باشـند ،آنچه
کـه در کشـورداری و احـزاب سیاسـی
و تشـکل هـا مهـم اسـت اینکـه خـط

بامنافعملیشوخینداشتهباشیم

قرمـز همـه منافع ملی باشـد و بـا منافع
ملی شـوخی نداشـته باشـیم و یـا منافع
جناحی را بـه منافع ملی ترجیح ندهیم.
وی افـزود :قضـاوت کردن ایـن موارد
مشـکل اسـت .مـن نمـی توانـم رفتـار
شـخصی که مثال با برجام مخالف اسـت
را بـه عنوان کارشـکنی در برابـر گروهی
که موافق هسـتند تلقی کنم .نمایندگان
مجلـس در قسـم نامه قسـم خـورده اند
کـه طبـق اعتقادشـان بـر اسـاس منافع
ملـی عمـل کننـد .بنابر این من شـخصا
ترجیـح مـی دهـم کـه وارد ایـن گونـه
مـوارد نشـوم کـه ایـن افـراد در اظهـار
نظرهـای خود منافع ملـی را در نظر می
گیرنـد و یـا دارند بـدون توجـه به منافع
ملـی کار سیاسـی و جناحی مـی کنند.
هاشـمی تصریح کـرد :ممکن اسـت
ایـن سـؤال مطرح باشـد کـه منافع ملی
چیسـت و کجا تعریـف می شـود؟ برای
هـر کشـوری مراجـع ذی صلاح منافـع
ملـی را تعریف مـی کنند .اگـر بخواهیم
مصداقـی برخـورد کنیـم ،رهبـری در
سـخنرانی های خود بحـث خالی نکردن
پشـت دولت و حمایـت از دولت را مطرح
مـی کننـد .پس ما مـی توانیم ایـن را به
عنـوان یکی از خطوط منافع ملی در نظر
بگیریم .اآلن وحدت ،انسـجام و همکاری
بـا دولـت جـزو منافـع ملـی اسـت .اگـر

کسـی خالف این برخـورد کنـد در برابر
منافـع ملی قـرار گرفته اسـت.
* نمـی توانیـم پیوسـتن بـه
کنوانسـیون را سیاه یا سفید ببینیم
وی یـادآور شـد :روز گذشـته فضـای
مجلـس کامال سـیاه و سـفید بـود .یعنی
گروهـی کامال سـفید و گـروهدیگر کامال
سـیاه می دیدند؛ در حالـی که هیچ کدام
درست نیسـت .این پیوستن ممکن است
زیـان هایـیداشـته باشـد و منافعـی هم
دارد .اینکـه منافـع آن بیشـتر اسـت و یـا
زیان های آن را باید کارشـناس تشخیص
دهد .نمی توانیم پیوسـتن به کنوانسیون
 CFTرا سیاه یا سفید ببینیم؛ خاکستری
هـم وجـود دارد .مـا یک نظـام مبتنی بر
اخلاق هسـتیم و بایـد اخلاق را رعایت
کنیـم .نباید فورا طرف مقابـل را متهم به
دروغگویـی و یا اخلال کنیم.
* در برابر دشـمنان خارجی باید
یکصدا باشیم
عضـو اسـبق مجمـع تشـخیص
مصلحـت نظـام تأکید کـرد :ما بایـد این
را درک این را داشـته باشـیم که دشـمن
همـه را هـدف قـرار داده اسـت .وقتـی
اختالفـات بین گروه هـا باال گرفته بود ما
اعضای حزب جمهوری اسلامی خدمت
امـام رسـیدیم .امـام فرمودنـد« ،همـه
شـما روی یک کشـتی نشسـته اید؛ اگر

این کشـتی سـوراخ شـود همه غرق می
شـوید و فکر نکنید که کسی نجات پیدا
مـی کند» .اگر ما به تمامیت کشـور فکر
کنیـم و اینکـه در یک کشـتی نشسـته
ایـم ،در برابـر دشـمنان خارجـی کـه
هدفشـان سـوء رفتار در برابـر جمهوری
اسلامی اسـت باید وحدت داشته باشیم
و یکصدا باشـیم.
* وحدت و انسـجام باعث اقتدار
کشور است
وی در گفـت و گـو بـا جمـاران
گفـت :زمانی کـه ما دبسـتان می رفتیم
داسـتانی در کتـاب درسـی مـا بـود؛ در
این داسـتان پیرمردی چند پسـر داشت
کـه بـا هم اختلاف داشـتند و دعـوا می
کردنـد .پیرمرد چند چوب نـازک را کنار
هـم گذاشـت و بـه پسـران خـود داد و
خواسـت که آنها بشـکنند؛ هرچه تالش
کردنـد نتوانسـتند .پیرمرد چوب هـا را از
هـم بـاز کرد و به راحتی آنها را شکسـت.
خطـاب بـه فرزندانـش گفـت اگـر با هم
باشید دشـمن نمی تواند شما را بشکند.
ولی اگر جدا باشـید یـک آدم ضعیف هم
مـی تواند شـما را شکسـت دهـد .یعنی
بـه مـا پنـد دادند کـه وحدت و انسـجام
باعـث اقتدار کشـور اسـت.برادر آیت الله
هاشمی رفسـنجانی ادامه داد :در شرایط
فعلـی نیـاز داریـم کـه بـا هـم باشـیم تا
دولـت آمریـکا نتوانـد ما را بشـکند .بنابر
ایـندر مسـائلی کـه مطـرح مـی شـود،
مثل برجـام ،FATF ،تولیـد و گرانی باید
همصدا باشیم .نباید یک گروه خوشحال
باشـند که یک جایـی ناکارآمـدی وجود
داشـته باشـد تا از آن علیه دولت استفاده
کنند .تجارب ما از اول انقالب نشـان داده
که همیشـه با وحدت و انسـجامدشـمن
را شکست داده ایم و اآلن هم باید همین
راه را ادامه دهیم .اآلن راه روشـن اسـت و
بـی راهـه هـم روشـن اسـت .راه وحدت،
انسـجام و تحمل همدیگر است؛ بی راهه
تفرقه اسـت.

معاون اول رییس جمهوری:

داروهای مورد نیاز در هر شرایطی تامین می شود

معاون اول رییس جمهوری گفت :تامین دارو و
تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور همواره از اولویت های
دولت بوده است و در هر شرایطی دارو های مورد نیاز مردم
تامینمیشود.
«اسحاق جهانگیری» روز دوشنبه درجلسه ستا د
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع مدیریت تامیندارو و
تجهیزاتپزشکیدرشرایطتحریم،افزود:دولتحساسیت
ویژه ای نسبت به تامین داروی مورد نیاز مردم دارد.
وی صنعت دارو سازی را از جمله صنایع خوب
و پراهمیت کشور برشمرد و یادآور شد :شرکت های
داروسازی به ویژه شرکت های دانش بنیان فعال در این
زمینه ،نقش با اهمیتی در تامین داروی مورد نیاز دارند و
حدود  96درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید
می شود که این موضوع از افتخارات کشور است.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد:در همین
راستا در سال جاری  3.5میلیارد دالر برای تامین دارو و
تجهیزات پزشکی پیش بینی شده تادغدغه ایدر زمینه
تامیندارووتجهیزاتپزشکیموردنیازکشوروجودنداشته
باشد.
جهانگیری همچنین گفت 300 :میلیون دالر نیز با
مدیریت بانک مرکزی در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی بعنوان تنخواه قرار گرفته تا این وزارتخانه

بتواند در مواقع ضروری و مورد نیاز از این منابع در جهت
رفعمشکالتاحتمالیتامیندارواستفادهکند.
وی به برخی مشکالت شرکت های داروسازی کشور
در تامین نقدینگی مورد نیاز اشاره کرد و از سازمان برنامه و
بودجه خواست این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد
و با تمرکز ویژه بر آن ،مشکل نقدینگی این شرکت ها را
حل و فصل کند.
معاون اول رییس جمهوری با یادآوری برخی گزارش ها
از وجود قاچاق و خروجدارو از کشور ،گفت :براساس گزارش
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میزان قاچاقدارو از
کشور اندک است که البته الزم است وزارت کشور تمرکزی
جدی نسبت به این موضوع معطوفدارد تا از پدیده قاچاق
و خروج دارو از کشور به همین میزان اندک نیز جلوگیری
شود ودغدغه ایدر این خصوص وجود نداشته باشد.
جهانگیری ادامه داد :برای مبارزه با احتکار کاالهای
اساسی و دارو نیز تصمیمات مناسبی در شورای عالی
هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه اتخاذ شده و تولید
کنندگان نباید از پر بودن انبارهای رسمی خود نگرانی
داشته باشند چرا که پر بودن انبارهای رسمی کشور
موضوعی مثبت است و احتکار و اخالل به مواردی اطالق
می شود که افرادی بخواهند کاال و دارو را ازز چرخه توزیع
ودسترس مردم خارج کنند.

وی از وزارت امور خارجه خواست موضوع تحریم واردات
دارو و تجهیزات پزشکی توسط آمریکا و سنگ اندازی این
کشور بر سر راه استفاده از منابع مالی ایراندر خارج از کشور
برای واردات دارو را از طریق مجامع و محاکم بین المللی
پیگیریحقوقیکند.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای
اسالمی هم در این نشست با تاکید بر ضرورت تقویت و
حمایت از شرکت های داروسازی کشور گفت :حفظ و
نگهداریازتجهیزاتولوازمپزشکیومدیریتتقاضانقش
مهمیدرمدیریتتامیندارووتجهیزاتپزشکیدرشرایط
تحریمدارد.
دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی نیز در این جلسه با یادآوری این که قاچاق در
زمینهدارودر کشور به صورت سازمان یافته نیست و میزان
آن اندک است ،مهم ترین مشکل شرکت های داروسازی
کشورراکمبودنقدینگیعنوانکردوخواستارتوجههرچه
بیشتردولت برای رفعدغدغه این شرکت ها شد.
وی همچنین از تعیین کارگروهی برای تشکیل پرونده
کسانی که به دلیل تحریم های دارویی آمریکا با مشکل
مواجه شده اند ،خبر داد و گفت :این گونه پرونده ها با
جدیت و به سرعت از طریق وزارت امور خارجه کشورمان
درمجامعبینالمللیپیگیریخواهدشد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

هدف دولت بهبود شرایط زندگی مردم است

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره
به تاثیرگذاری رسانه ها بر جامعه ،بر
ضرورت همفکری ،تعامل و هم اندیشی
مسئوالن با صاحبنظران ،فرهیختگان و
متخصصان رسانهای برای حل مشکالت
و تقویت امید ونشاط در کشور تاکید
کرد و گفت :هدف دولت بهبود شرایط
زندگی مردم و گسترش تعامل اقتصادی
است.
محمو د واعظی روز دوشنبه در
نشست هم اندیشی با مدیران و
سردبیران ارشد رسانههای داخلی ،در
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،با بیان اینکه رسانه ها
پل میان دولت و مسئوالن با مردم در
راستای برقراری ارتباطی روشن ،دقیق

و مستمر هستند ،گفت :معتقدیم
دولت و مسئوالن در مدیریت کشور،
برنامه ریزیها و سیاستگذاریها باید
از از نظرات کارشناسانه صاحبنظران و
متخصصان بیش از پیش بهرهگیری
کنند.
وی ادامهداد:هدفدولت تدبیر و امید
در تمامی برنامههای خود اعم از سیاست
خارجی و مدیریت داخلی ،ساماندهی
اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم و
گسترش تعامالت تجاری و اقتصادی
کشور بوده است و توانسته گام های
خوبی در زمینه های گوناگون بردارد و
امروز با شرایط جدیدی روبرو شدهایم که
برای عبور از آن نیاز به تالش و همکاری
همه ارکان مختلف نظام است.

رییسدفتر رییس جمهوری با تاکید
براینکهنبایداجازهدهیمتوطئهدشمنان
و تحریم ملت ایران و شرایط اقتصادی
دشواری که به دنبال آن بوجود آمده ،در
جامعه یأس و نا امیدی نسبت به آینده
را گسترشدهد ،افزود:در شرایط کنونی
باید تالش کنیم که روحیه مردم توام
با آرامش بوده و افکار عمومی جامعه
تحت تأثیر اخبار غیر واقعی ،نسبت به
آینده نگرانی نداشته باشند و در این
راستا رسانه ها نقش حائز اهمیتی را بر
عهدهدارند .واعظی خاطرنشان کرد :تیم
اقتصادی دولت ،ستاد اقتصاد مقاومتی و
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای
سه گانه اهتمام بسیار خوبی نسبت به
رفع مسائل و مشکالت اقتصادی مردم

که بواسطه شرایط جنگ اقتصادی
بوجود آمده است ،دارند.
وی تاکید کرد :امروز باید همه جناح
ها ،گروها و افکار مختلف در کشور
با وحدت و یکپارچگی در کنار هم
قرارگرفته و دولت را در راستای مقابله با
توطئهدشمنان و حل مشکالت کشور و
مردم یاری کنند.
رییس دفتر رییس جمهوری
همچنینبااشارهبهبیانبرخیمشکالت
صنفی و اقتصادی از سوی مدیران و
سردبیران رسانه ها ،اظهار داشت :دولت
به کمبودها و مشکالت رسانه های
کشوردر زمینه های مختلف واقف است
و نسبت به حل آنها با وجود کاستی های
فراوان جدیت دارد.

آذریجهرمی:

خودی ها از سالح ناامید کردن مردم استفاده می کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :اکنون سالح ناامید کردن مردم تنها در اختیار
دشمن نیست و عده ای «خودی» نیز از آن استفاده می کنند.
«محمدجواد آذری جهرمی» روزدوشنبهدر آیین گرامیداشت روز جهانی پست (نهم
اکتبر برابر با هفدهم مهرماه)در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات افزود :باید بیشتر
مراقب بود تا عده ای خودی با سوء استفاده از سالح شیمیایی در فضای مجازی به اعتماد
عمومی لطمه نزنند.وی ،اقدام مجلس شورای اسالمیدر تصویب الیحه کنوانسیون بین
المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTرا یادآورشد و خاطرنشان ساخت :عده ای
شب گذشتهدر فضای مجازی نسبت به ریاست مجلس شورای اسالمی توهین کرده اند
و این مصداق بارز استفاده از سالح شیمیایی توسط خودی است.
آذری جهرمی گفت :عده ای نمی دانند استفاده از سالح شیمیایی توسط خودی ها
اثر مخرب تریدر لطمه به اعتماد عمومیدارد اینکه عده ایدر لباس خودی عنوان نفاق
به مسئوالن نظام دهند ،چه معنای به جز استفاده از سالح شیمیایی علیه خودی دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به دغدغه رهبر معظم انقالب درباره مسموم سازی
فضای مجازی که عده ای تالش دارند آن را نشانه ضعف وزارت ارتباطات و فناوری

اطالعات و دولت در مدیریت این فضا قلمداد کنند ،اشاره کرد و گفت :همه تالش خود
را بکار گرفته ایم تا فضای مجازی را تبدیل به نقطه قوتی برای کشورمان در سطح
جهانیکنیم.
وی افزود :تالش می شود از ظرفیت فضای مجازی به نفع کشور بیشتر استفاده شود
اما این کار با نق زدن و انتقاد بی جا ممکن نیست؛ اگر بنا به نق و طعنه زدن باشد ،ما
بهتر میدانیم.
* جوان گرایی تعیین فرد جوان با همان سازوکار قدیمی نیست
آذری جهرمی گفت :جوان گرایی به این معنا نیست که فرد جوانی را مسئولیتدهیم
اما سازوکارها و روش ها همان روش ها و تفکرات قدیمی باشد بلکه باید برای تغییر روش
های قدیمی تالش کرد.
وی بر لزوم تغییر دیدگاه و فرهنگ در شرکت ملی پست برای رسیدن به اهداف
تاکیدکرد.
عضو هیات دولت ضمن اشاره به راه اندازی فرودگاه مسافری پیام خواستار آن شد
تا شرکت ملی پست از این ظرفیت برای ارسال مرسوله ها و کسب درآمد تالش کند.

ایمانیفعالسیاسیاصولگرا:

سخنانائمهجمعهالزامانظراتشخصیآنهانیست

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت :به هر حال نمازجمعه
تریبون اظهار نظرهای ائمه جمعه است و هیچ کدام الزامی
برای یک نهاد به دنبال ندارد .مضاف بر آنکه بارها در
نمازهای جمعه مباحثی مطرح شده است و مراجع قانونی
کار خود را انجام دادند.
ناصر ایمانی درپاسخ به این سوال که اگر قرار است در
تریبوننمازجمعهتکلیفبراییکتصمیممشخصشود
چه نیازی به نهادهای تصمیم گیری است گفت :منافاتی
بین این دو موضوع نمی بینیم تریبون نماز جمعه یک
تریبون باز است شمادر سالهای جنگ اگر به خاطر بیاورید
مباحثبسیارمهمیدرنمازجمعهمطرحمیشددرحالی

که می شد همان زمان هم این سوال را مطرح کرد که این
مسائل حتما بایددر شورای فرماندهی کل قوا مطرح شود.
نماز جمعه بحث روز است و هیچ منافانی ندارد که در ان
مباحث مهم روز مطرح شود اگر اینچنین نباشد که نماز
جمعهتبدیلمیشودبهیکسریموعظه.
او ادامه داد :اینکه اظهارات ائمه جمعه درست است یا
خیر خود بحث متفاوتی است اما این موضوع منعی برای
طرحچنینمباحثیندارد.
ایمانی ادامه داد :به هر حال نمازجمعه تریبون اظهار
نظرهای ائمه جمعه است و هیچ کدام الزامی برای یک
نهاد بهدنبال ندارد .مضاف بر آنکه بارهادر نمازهای جمعه

مباحثی مطرح شده است و مراجع قانونی کار خود را انجام
دادند .بنابراین ،این صحبت ها الزامی نمی اورد .البته الزم
است بر این نکته هم تاکید کرد که ائمه جمعه در مواردی
که نهادهای تصمیم گیرنده مادر حال تصمیم گیریدر
زمینههامهمهستنددربیاننظراتخوداحتیاطبیشتری
قائلشوند.
او با بیان اینکه ما نمی توانیم تریبون نماز جمعه را
محدودکنیمگفت:اگرماقائلبهاینهستیمکهبایدجامعه
بازوآزادداشتهباشیمبایداختالفنظررادرهمهجابپذیریم
چطوردانشگاهیانمیتواننددرموافقتومخالفتصحبت
کنند اما در تریبون نماز جمعه این حق وجود ندارد؟

رییسسازمانمدیریتبحرانکشورمطرحکرد

سرنوشتنامعلومپولهایجمعآوریشده
توسطسلبریتیهابرایزلزلهزدگانکرمانشاه

معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه هنوز اطالعی
از پولهای جمعآوری شده از سوی سلبریتیها برای زلزلهزدگان کرمانشاه نداریم ،گفت:
برخی از این افراد مقدار مبالغی را که جمعآوری کردند ،حتی اعالم هم نکردند و گفته
میشود برخی از آنها بدهکار بانکی بودند و بانک این مبالغ را برداشت کرده است.
اسماعیلدرباره احضار برخی سلبریتیها به آگاهی ناجا برای پاسخگوییدر زمینه
کمکهای جمعآوری شده برای مردم زلزلهزده کرمانشاه گفت :از طریق رسانهها مطلع
شدم ،برخی از این افراد سلبریتی برای ارائه یک سری اطالعات به آگاهی ناجا احضار
شدهاند و از جزییات این احضارها اطالعی ندارم.رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
خاطرنشان کرد :شنیدهها در خصوص این افراد و کمکهایی که جمعآوری کردهاند،
بسیار است و برخی مدعی شدند که اعتمادی بهدولت نیست و این پول را مردمدر اختیار
آنها نهادهاند و وظیفه آنهاست که این مبالغ رادر مناطق زلزلهزده هزینه کنند،در صورتی
کهاینگونههمباشد،بایداینافرادهماهنگیرابادستگاههایمربوطهازجملهاستانداری،
یدادند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.نجار
بنیاد مسکن ،هالل احمر و  ...انجام م 
ک برای مناطق زلزلهزده کرده بود
تصریح کرد :یکی از افرادی که اقدام به جمعآوری کم 
به آنجا رفته و کلنگی را هم برای شروع اقدامات به طور نمادین بر زمین زده ،اما هیچ اقدام
دیگری انجام نداده است.به گفته وی تنها یک خانم در منطقه زلزلهزده اقداماتی را انجام
داده است و دیگر افرادی که برای کمکرسانی به مردم زلزلهزده مبالغی را جمعآوری
کردهبودند ،اقدام خاصی انجامندادهاند وبا دستگاههای مربوطههماهنگنشدند.
او با اشاره به اینکه برخی از این افراد مقدار مبالغی را که جمعآوری کرده بودند ،حتی
اعالم نکردند ،گفت :گفته میشد؛ برخی از این افراد بدهکار بانکی بودند و بانک این مبالغ
را برداشت کرده و به هر جهت اقدام خوبی صورت نگرفته است .رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور بیان کرد :به این افراد تاکید میکنم از آنجایی که یک اقدام زیبا در خصوص
کمکبهزلزلهزدگانازسویمردمنوعدوستکشورمانصورتگرفتهاست،اجازهبدهیم
این زیبایی کار در تاریخ فرهیختگان ،ورزشکاران و افرادی که به نوعی در میان مردم
جایگاه ویژهای دارند به یادگار باقی بماند و همراهی و هماهنگی الزم را با دستگاههای
مربوطه برای انجام اقدامات الزمدر این مناطقداشته باشند.
جوادامامفعالسیاسیاصالحطلب:

نازواقعیت
موجتخریبهانشا 
محبوبیتاصالحاتدرجامعهاست

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :محبوبیت اصالحطلباندر مقابل اصولگرایان
واقعیت جامعه است و این موج تخریب هم نشان میدهد این واقعیت به قوت خود
باقیاست.
جواد امام  ،با اشاره به آغاز موج تخریبها علیه اصالحطلبان ،به ویژه رییس دولت
اصالحات گفت :محبوبیت اصالحطلباندر مقابل اصولگرایان واقعیت جامعه است و این
موج تخریب هم نشان میدهد این واقعیت به قوت خود باقی است.وی ادامه داد :علیرغم
تخریبها و نارساییهایدولت که بعضا به پای اصالحطلبان نوشته میشود؛دشمنان
یدانند مادامی که اصالحات هست ،جمهوری اسالمی هم هست .این
نظام و بیرونیها م 
یداند تا زمان حضور
فعال سیاسی اصالحطلب گفت:در همین حال ،جریانداخل هم م 
اصالحطلبها ،یک رقیب جدی برای آنها وجودداردکه همزمانبه بال جمهوریتدرکنار
بال اسالمیت نظام میپردازد.وی افزود :پس اگر این اقبال در جامعه نبود ،طرف مقابل هم
لزومی نمیدید تا بهدروغ متوسل شده و سعی کند تا با تخریب ،تاثیرگذاری این جریان را
در جامعه کاهشدهد .این افراد همانهایی هستند که رای ملت و جمهوریت نظام را بر
نمیتابند.امامهمچنینبااستقبالازپیشنهادالیاسحضرتیبرایارسالنامهازسویسید
محمدخاتمیبهمقاممعظمرهبریوسرانقوادرجهتارائهراهکاروپیشنهادگفت:آقای
توگوکندتا
خاتمیدرتالشاستدرچهارچوبنظاموقوانینبامسئوالنوحاکمیتگف 
بتواندتاجایممکنازروندایجادیاسوناامیدیجلوگیریکند.
واکنشوزیرنفتبهسخنانمقامهایعربستانی:

بازارنفتهرگزادعایسعودیهاراباورنمیکند

وزیرنفتدرواکنشبهگفتههایاخیرمقامهایعربستاندربارهجایگزینکردننفت
ایران گفت :چنین گزافهگوییها ممکن است آقای ترامپ را راضی کند ،اما بازار هرگز
چنینادعاهاییراباورنمیکند.
بیژن زنگنهدرباره ادعایی که از سوی یکی از مقامهای سعودیدرباره این که به ازای
کاهش هر بشکه صادرات نفت ایران ،عربستان سعودی  ۲بشکه نفت جایگزین کرده
است ،اظهار کرد :به نظر میرسد این گفتهها ،تحت فشار آقای ترامپ به این مقامها بوده
است ،وگرنهدر واقعیت ،نه عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکنندهدیگری ،توان چنین
تولیدی نداشته و ندارد.وی افزود :بازار و افزایش قیمتها بهترین گواه است که بازار با
کمبود روبهروست و به درستی نگران کمبود شدید نفت است.وزیر نفت تصریح کرد:
آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از
ذخایر پیشین آن تامین شده است .زنگنه تاکید کرد :گفتههایی کهدرباره عرضه بیشتر
نفت برای جایگزین کردن صادرات نفت ایران صورت میگیرد از سوی هر کشوری که
باشد ،گرچهدر واقعیت ،تاثیر چندان تعیینکنندهایدر تغییر وضع بازار ندارد ،امادارای
آثار کوتاهمدت روانی ودر نهایت برای راضی کردن آمریکا و اظهار همراهی با آندر اعمال
تحریمهاعلیهایراناست.
هاشمزایی:

رییسجمهورتعاملخودرا
بامجلسافزایشدهد

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ،گفت :تعامل رییس جمهور با
جریانات سیاسی تاثیر مثبتی در وحدت جامعه داشته و قطعا به نفع فضای سیاسی
کشوراست.
عبدالرضا هاشم زایی با اشاره به دیدار اخیر آقای روحانی با طیفی از اصالح طلبان،
بیا ن کرد :این دیدارها خوب است ،اما رییس جمهور نباید تنها در سال یک یا دو بار
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی دیدار داشته باشد ،بلکه هر زمانی که نمایندگان
بخواهند باید بتوانند با مقامات عالی رتبه کشور مالقاتداشته باشند.ویدرادام ه تصریح
کرد :شهر تهران که پایتخت کشور است ۳۰ ،نمایندهدارد ،اما تا به حالدیداری با آقای
روحانی نداشته اند .دیداری که انجام شد میتواند شروع تعامالت هر چ ه بیشتر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادام ه داد :از آن جا که تعامل رییس
جمهور با مجلس شورای اسالمی ضعیف است ،اطالعات به خوبی مبادله نمیشود .به
عنوان مثال تاکنون بحث تفکیک وزارتخانهها چندین بار به مجلس آمده است ،ولی
مجلس با آن مخالفت کرده است که از نظر مندلیل این امر عدم تعامل رییس جمهور
ودولت با مجلس است.
سخنگویوزارتکشور:

 14استانداربازنشستهتغییرمیکنند

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگاندر وزارت
کشور اظهارداشت :پس از ابالغ اصالحیه ماده واحده این قانون از سوی رئیس جمهور،
پرونده اداری و استخدامی مدیران وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول در قانون
منعبکارگیریبازنشستگاندردستورکارقرارگرفت.
سیدسلمان سامانی افزود :با توجه به بررسیهایی که تاکنون صورت گرفته است،
تعداد  14استاندار 11 ،معاون استاندار 5،فرماندار 12 ،نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و
 12نفر از ستاد 31استانداری کشور بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه فرصت دو ماه برای اجرای این قانون و تغییر
مدیران بازنشسته پیشبینی شده است کهدر زمان مقرر انجام خواهد شد ،تصریح کرد:
پروندهاداریواستخدامییکیدیگرازاستاندارانازنظرشمولیتدرقانونمنعبکارگیری
بازنشستگان بین دستگاه های متولی امر در حال بررسی است که در چند روز آینده
شرایط ادامه کار وی مشخص خواهد شد.
عضوهیاترییسهمجلس:

تردیدبرخیباعثخواندن
نامهمکتوبرهبریدرمجلسشد

عضوهیاترییسهمجلسگفت:علیالریجانیدرجلساتغیرعلنیمجلسمحتوای
نامهرهبریرابهنمایندگانمنتقلکردهبودولیوقتیافرادیتردیدیاتجاهلکردند،وی
به ناچار مکتوب واصله رادر صحن قرائت کرد.
علیرضا رحیمیدر توییتی نوشت :نمایندگاندر همه فراکسیون ها از نظر رهبری
در خصوص بررسی لوایح توسط مجلس مطلع بودند .این عضو کمیسیون امنیت ملی
مجلسادامهداد:درجلساتغیرعلنیدکترالریجانیمحتوایبیانرهبریراچندنوبت
بهنمایندگانمنتقلکردهبود،وقتیافرادیتردیدیاتجاهلکردنددکترالریجانیبناچار
در جلسه علنی ،مکتوب واصله را قرائت کردند.

سیاسی
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نکتـه

در حاشیه ربایش و ترور جمال خاشقجی

ترور جعبه سیاه

بامداد یکشنبه خبردستگیری جمال خاشقجیدر شبکههای اجتماعی منتشر
شد و منابع مختلف خبری نسبت به آن واکنش نشان دادند .خبرگزاری رویترز به
نقل از منابع ترکی گزارش داد :ارزیابی اولیه پلیس ترکیه نشان میدهد خاشقجی
پس از ورود به کنسولگری عربستان ربوده و کشته شدهاست.
* قتل مرموز
با وجود تأکید منابع سعودی مبنیبر ترک کنسولگری عربستان در استانبول
پس از ورود جمال خاشقجی به سفارت ،واشنگتنپست به نقل از منابع آگاه
ترکیه خبر داد :تیمی که عملیات ترور را اجرا کردند از عربستان آمده و متشکل
از  15نفر بودند .بر اساس اعالم این منابع ،در صورت قطعیت قتل خاشقجی،
میتوان آن را دلیلی بر تشدید روند فشارهای سعودی برای ساکت کردن مخالفان
دانست .همچنین پایگاه خبری الخلیجالجدید نیز ب ه نقل از یک منبع آگاه نوشت:
خاشقجی داخل کنسولگری تحت بازجویی شدید و شکنجه قرار گرفت که
مقامات سعودی هم آن را زیر نظر داشتند .مقاماتی که با هواپیمای اختصاصی
به استانبول آمده بودند و تقریباً همان زمانی که خاشقجی وارد کنسولگری شده
بود ،آنها هم رسیدند.
* رویاهای بر باد رفته پادشاه جوان
محمد بن سلمان که پس از احراز والیتعهدی حکومت آلسعود خود را در
قامت یک رفورمیست اجتماعی  -اقتصادی نشان میداد تا جامعه بینالمللی او
را بهعنوان یک الگوی جدید سیاسی در خاورمیانه بشناسد ،بیش از پیش ماهیت
اصالحناپذیری و کژکارکردی نهادهای الیگارشیک نفتی را به منصه ظهور رساند.
هر چند برخی تحلیلگران ترور خاشقجی را نوعی واکنش به سخنرانی تحقیرآمیز
ترامپ در خصوص عربستان تلقی میکنند ،اما به نظر میرسد پادشاه سعودی
آبروی از دست رفته را با خون شسته است.
ن علیه بنسلمان
* ترور خاشقجی ،تکهای از پازل اخوا 
قریب به یک سال است که اخبار ناکامیهای سیاسی و اقتصادی ولیعهدی
که وی را با اصالحات و گشایشهای اجتماعی و اقتصادی میشناختیم ،به گوش
میرسد .سیاوش فالحپور ،کارشناس مسائل منطقه با اشاره به کارنامه عملکرد
بنسلمان در گفتوگو با ایرناپالس گفت :بنسلمان در هر بعدی که برنامههایی
را ارائه داده بود ،شکست خورده و شبکه منطقهای اخوان هم این شکستها را
دوچندان کرده است.وی درخصوص تبعات پرونده جدید ترور خاشقجی اشاره
کرد :ترور خاشقجی یک پرونده بزرگ است و بهواسطه موقعیت رسانهای وی
نشان از اشتباه استراتژیک دستگاه اطالعاتی سعودی دارد.فالحپور گفت :اگر
نتیجه این پرونده آنطور که انتظار میرود اعالم شود ،نتیجه آن یک شکست
بزرگ در زمینه مسائل حقوق بشری برای ولیعهد عربستان بهشمار خواهد رفت
و سبب تضعیف موقعیت بنسلمان خواهد شد .علیرغم حمایت بنسلمان از
پرونده توماس فریدمان و رپرتاژ آگهی سعودی برای وی ،دیروز حتی فریدمان
هم از ترامپ تقاضا کرده تا پرونده خاشقجی پیگیری شود .این کارشناس مسائل
خاورمیانه ادامه داد :تصویر بنسلمان درحال ویرانی است .حتی اگر سعودی از این
پرونده به سالمت عبور کند ،تصویری که از شخصیت بنسلمان شکل گرفته ،قابل
ترمیم نخواهد بود .تمام روزنامهنگاران واشنگتنپست علیه این موضوع واکنش
نشان دادند ،تا جاییکه فریدمان هم نتواند در مقابل آن مقاومت کند.
* خاشقجی کیست؟
سیاوش فالحپور در ادامه به تشریح جایگاه و سابقه این روزنامهنگار عرب
پرداخت .وی گفت :خاشقجی صرفاً یک ژورنالیست نیست .علیرغم فعالیت
مطبوعاتی و ستوننویسی وی در واشنگتن پست ،خاشقجی یک چهره بسیار
نزدیک به دیوان ملکی و مشاور رئیس سابق سازمان اطالعات عربستان بود.
درواقع وی بهنوعی گنجینه اسرار بهشمار میرفت .اهمیت بیشتر اطالعاتی
خاشقجی به این دلیل بود که وی از موج بازداشت بنسلمان در عربستان فرار
کرد و در آمریکا مستقر شد .تا جاییکه برخی او را نفوذی سعودی در میان
اپوزیسیون بنسلمان میخواندند.
وی ادامه داد :عالوه بر ابعاد رسانهای خروج خاشقجی ،وی تماسهایی با افراد
ردهباال همچون ولید طالل در داخل کشور داشت .طبیعی است شخصیتی مثل
بنسلمان و هیأت حاکمه کنونی که گویی در زمینه مسائل اطالعاتی متهورانه و
بدون مالحظه دست به اقدام میزنند ،خواهان دسترسی به جعبه سیاه خاشقجی
بودند.
* خاشقجی منتقد جدی ایران بود
فالحپور درخصوص مواضع جمال خاشقجی اضافه کرد :با این وجود ،خاشقجی
را نمیتوان بهعنوان اپوزیسیون و معارض آلسعود تلقی کرد .وی صرفاً منتقد
سیاستهای بن سلمان و مخالف نفوذ ابوظبی در تصمیمگیریهای ریاض بود.
وی معتقد بود ابوظبی بر کانالهای ارتباطی عربستان با مصر و ترکیه سوار
شده و اجازه نمیدهد این کشور جایگاه تاریخی خود را داشته باشد .وی ادامه
داد :خاشقجی بارها گفت ابوظبی در حال استفاده از ظرفیتهای عربستان در
جنگ یمن است و جنگ یمن هیچ فایدهای ندارد .خاشقجی در آخرین یادداشت
خود در واشنگتنپست بیان کرده که کرامت عربستان را با خروج از جنگ یمن
بازگردانید.این کارشناس مسائل منطقه در ادامه به موضع خاشقجی نسبت به
ایران اشاره کرد :خاشقجی یک متفکر و روزنامهنگار ضدایرانی بود و اعتقاد داشت
عربستان بهجای یمن ،باید وارد سوریه شود و آنجا باید با طرح ایران مقابله کند.
* حذف مخالفان؛ رفتار تکراری آل سعود
سیاوش فالحپور با اشاره به رفتار تکراری پادشاهان سعودی در برخورد
با منتقدان و مخالفان خود ابراز داشت :عربستان سعودی همواره نسبت به
مخالفانش همین رفتار را دارد و بهواسطه منابع فراوانی که در اختیار داشته،
امرا و چهرههای منتقد و مبارزان را ترور یا بازداشت کرده است .لذا این رفتار
همواره بر حکومت آل سعود حاکم بوده است .این مسئله با توجه به سرشناس
بودن خاشقجی و تقویت بازوهای رسانهای محور اخوانی بهمنظور ضربهزدن به
بنسلمان ،برای ولیعهد عربستان خیلی گران تمام شد.

روایت زهراشجاعی ازدیدار فعاالن اصالح طلب با رییس جمهوری؛

تالش دلواپسان برای به شکست کشاندن دولت

دبیرکل مجمع زنان اصالح طلب گفت :در دیدار رئیس
جمهوری و فعاالن اصالح طلب ،روحانی بهدلواپسی های جریان
خاص برایدستیابی به قدرت اشاره کرد و گفت براساس اطالعات
رسیده اتفاقات دی ماه سال گذشته برای شکست دولت برنامه
ریزی شده بود.
«زهرا شجاعی» گفت :این جلسه به دعوت رئیس جمهوری
و با حضور جمعی از دبیران کل احزاب ،شخصیت ها و صاحب
نظران سیاسی برگزار شد .روحانیدر این جلسه با بیان مشکالت
اقتصادی و تشریح شرایط حساس فعلی ،به وجهه ایراندر سطح
بین الملل و انزوای آمریکادر سفر اخیرشان به سازمان ملل متحد
اشاره و انتظارات خود از اصالح طلبان را بیان کرد و سپس از
نظرات ،پیشنهادها و انتقادات فعاالن سیاسی اصالح طلب آگاهی
یافت.
فعال اصالح طلب حوزه زنان افزود :یکی از انتظاراتی که رئیس
جمهوری مطرح کرد حمایت منطقی فراکسیون امید مجلس و
اصالح طلبان از دولت بود ،به نظرم این عامل به فقدان حکمرانی
حزبی بر می گردد ،اصالح طلبان از طیف های وسیعی تشکیل
شده اند و درون خودشان گروه های افراطی ،فرصت طلب
و قدرت طلب وجود دارد که به عنوان اصالح طلب مسائلی را
مطرح می کنند.
در ادامه فعاالن سیاسی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود
پرداختند.
شجاعی خاطرنشان کرد :یکی از انتقادات مطرح شده فعاالن
سیاسی ضعف سیستم رسانه ای دولت و ارتباط منظم راس
دولت با بدنه اجتماعی بود،در این زمینه به رئیس جمهوری گفتم
بیشتر ،و با زبانی ساده با مردم صحبت کنند ،مردم اگر مشکالت
و مصائبی را که با آندست و پنجه نرم می کنید را ببینند ،قطعا
همراهی و همکاری آنها بیشتر می شود.
وی ادامه داد :در این نشست فعاالن سیاسی اصالح طلب
درباره ترمیم کابینه ،سرعت عمل ،اقدام به موقع و مدیریت زمان
مسایلی را مطرح کرده و خواستار برگزاری منظم و سازمان یافته
چنین جلساتی در آینده شدند و قرار شد در زمینه دیدار رئیس
جمهوری با صاحب نظران ،کارگروهی تشکیل شود.
این فعال اصالح طلب اظهار داشت :در ادامه رئیس جمهوری
به وضوح خواستند فعاالن سیاسی پیشنهاد ،الیحه ،نظر و برنامه
ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد ،همچنین پیشنهاد کردند
به نامه هایی که اخیرا صاحب نظران و دانشگاهیان ارائه کردند،
توجهبیشتریشود.
شجاعی تاکید کرد :وقتی اطالعات کافی و جامعی از یک
پدیده اجتماعی داشته باشیم می توانیم براساس آن جامعه را
تحلیل کنیم .به نظر می رسد یکی از برکات برگزاری این نوع
جلسات این است که طرفین اطالعات کافی از حوادث و برخی
مسائل پشت پرده دارند و اینجاست که می شود با تحلیل واقع
بینانه ،عدالت و انصاف را در بیان نظرات خود لحاظ کنند و از
سمت و سوگیری افراطی ،هیجانی و احساسی پرهیز کنند.
* صدا وسیما باید جشن اعالم می کرد
شجاعی گفت :صدا و سیما به دلیل اتفاق خوبی که چند روز
پیش در الهه افتاد باید جشن و پیروزی اعالم می کرد ،اما به
سادگی از کنار آن گذشت.

شورای نگهبان تحت تأثیر فشار قرار
نمیگیرد

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تهدید یکی از عامالن تهدیدهای
پیامکی که گفته بود دور جدید فعالیتهای این گروه با محور شورای نگهبان آغاز
میشود ،تأکید کرد :شورای نگهبان تحت تأثیر فشار قرار نمیگیرد و در چارچوب
قانون اساسی و شرع اعالم نظر میکند.
خلیل موحد ،عضو سابق شورای شهر مشهد که بهعنوان عامل ارسال کننده
پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان شناسایی شده است در گفتوگوی با سایت
دیدهبان ایران اعالم کرده است که دور جدید فعالیتهای حسینیه قرآن و عترت
از امروز بعدازظهر شروع و خیانتی که نمایندگان مجلس کردهاند ،برای اعضای
شورای نگهبان تبیین میشود.عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان در
واکنش به این تهدید به ایرناپالس میگوید که این شورا در چارچوب قانون
اساسی و شرع درباره مصوبه مجلس اظهارنظر میکند و قطعاً تحت تأثیر فشار
قرار نخواهد گرفت.او در حالی که میگوید اکنون نمیتواند نظر نهایی شورای
نگهبان درباره  CFTرا اعالم کند ،تأکید دارد که شورای نگهبان تنها با کارشناسان
جلسه برگزار میکند نه با افراد دیگر.کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا تا
االن پیامکی درباره  CFTدریافت کرده است یا خیر گفت :تا االن پیامی برای
بنده نیامده است.

مشاور امور زنان دولت اصالحات ادامه داد :اگر نزدیک هفت
دهه برای ملی شدن صنعت نفت جشن می گیریم ،آیندگان هم
خواهند گفت رایدادگاه الههدر اثبات حقانیت ایران ،گام بسیار
بزرگی بوده است .جا دارد از زحمات خانم دکتر «جنیدی» یادی
کنم که نقش وی به شکل کمرنگ مطرح شد.
وی افزود :با تصویب الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله
با تامین مالی تروریسم باید منتظر نتایج و اثرات آن باشیم .ما
نیازمند افزایش امید و تقویت روحیه دولت مردان و دولت زنان
هستیم ،باید تالش های دولت ذکر شود ،به نظرم دولت بسیار
مظلوم واقع شده است.
شجاعی اظهار داشت :به عنوان عضو کوچکی که  8سال در
کابینه دولت اصالحات حضور داشتم ،معتقدم از نظر شرایط
داخلی و بین المللی وضعیت فعلیدولت روحانی به مراتب سخت
تر از دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی است .در هیچ دوره ای
تمام ارکان قدرت آمریکا به این شکل با ایراندشمنی نمی کردند.
دبیرکل مجمع زنان اصالح طلب با بیان اینکه قدرت رسانه
ایدولت ضعیف است ،افزود :به صراحت بگویم رسانه ملی اگرچه
اخیرا رفتارش را تعدیل کرده ،اما همچناندولت را همراهی نمی
کند.
وی خاطرنشان کردد :بیش از  60درصد ثروت کشور دست
مخالفاندولت است ،ایندر حالی است که فقط 15درصد قدرت
در اختیار دولت است .برخی انتظارات اصالح طلبان از لحاظ
قانون اساسی و سایر قوانین موضوعهدر اختیاردولت نیست ،این
خواسته ها باید معقوالنه باشد.
مشاور امور زنان دولت اصالحات تاکید کرد :امید یکی از
سرمایه های بزرگ اجتماعی است و بیان انتظارات معقول در
جامعه امید می آفریند ،کارهای مثبت انجام شده را باید بیان کرد
اینکه ما وارد کننده گازوئیل بودیم االن صادر کننده هستیم یا11
فاز عسلویه در همین دولت افتتاح شد و یا توسعه راه ها در این
دولت انجام می شود و ...باید گفته شود.

شجاعی تصریح کرد :به قدری فضاسازی و جومنفی علیه
دولت زیاد است که بیان موفقیت ها و دستاوردها مقبول واقع نمی
شود .بزرگنمایی مشکالت یا سیاه نمایی به یک پرستیژ تبدیل
شده است که این برای کشور خیلی بد است.
وی ادامه داد :امروزه در جنگی هستیم که ابزار آن سالح و
هدفش کشتن جسم نیست ،بلکه کشتن روح و از بین بردن امید
انسان است .متاسفانه این کار را سربازاندشمن انجام نمیدهند،
بلکه برخی نیروهای خودی نقش پیاده نظام را بازی می کنند.
فضای مجازی مانند تیغ دولبه عمل می کند از یک سو برای
جامعه الزم و ضروری است ،و از طرفی هم برخی از همین فضا
سوء استفاده می کننددر این میان شماری نیروهایدلسوز نظام
بدون توجه به اشتباه منتشر کننده برخی مطالب هستند.
شجاعی افزود :جنگ روانی به همراه جنگ اقتصادی شرایط را
پیچیده و سخت کرده است و تدبیر آن هم نه با روش های قهری
بلکه نیازمند به کارگیری روش هایی از جنس خودش است.
وی اظهار داشت :به عنوان اصالح طلب ممکن است انتقادها
و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیتداشته باشم ،امادولت بسیار
مظلوم است و از سوی دوستان ،حامیان و منتقدان خودش مورد
بی مهری قرار می گیرد.
شجاعی تاکید کرد :در این زمینه مقداری هم یاران دولت
«صدیق» نیستند .نیروهای به کار گرفته شده در کابینه ،استان
ها و مدیران میانی بادولت همدل و همراه نیستند و هنوز «پاشنه
را ور نکشیده» و اهتمام جدی برای اجرای سیاست های دولت
ندارند ،اینها باعث نارضایتی شده است.
* احزاب توقعی از دولت نداشته باشند
شجاعی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ذاتی احزاب ،مشارکت
در حکومت است ،گفت :اگر نقش احزاب را سلب کنیم این تبدیل
به آنومی اجتماعی می شود که درمان آن هزینه زیادی دارد .در
این جلسه اشاره کردم که احزاب کشور قوی ،با برنامه و دارای

اقتدار نیستند .تعدد احزاب ذیل  2جریان اصولگرا و اصالح طلب
نشاندهنده این است به اصول ،قوانین و آداب تشکیالتی پایبند
نیستی .م
وی با بیان اینکه معتقد به نظامدوحزبی نیست ودلیلی ندارد
بیش از  20حزب اصالح طلب داشته باشیم ،اظهار داشت :این
تنوع و تعدد تشکل های سیاسی نشان می دهد ما در ابتدای راه
فعالیت سیاسی و گام برداشتن در مسیر مردم ساالری هستیم.
فعال اصالح طلب حوزه زنان ادامه داد :برخی احزاب «گعده»
های سیاسی هستند و هیاتی عمل می کنند ،مهمتر اینکه
«حکمرانی حزبی» در کشور نداریم ،یعنی احزابی که برنامه ارائه
کنند و مسئولیت یک نامزد را بپذیرند ،نداریم.
وی خاطرنشان کرد :ما در قانون احزاب به تشکل ها تکلیف
داده ایم ولی حقی نداده ایم .فقدان حکمران حزبی به استبداد
رای ،فعالیت های محفلی و پنهانی یا موجی شدن حکومت می
انجامد.
شجاعی تاکید کرد :دولت فعلی وقتی بر سرکار آمد برای
استفاده از همه ظرفیت های جناح های سیاسی برای اداره کشور
مشی اعتدالی را شعار خودش قرارداد .به همین جهت ایندولت
مورد حمایت اصولگرایان سنتی و اصالح طلبان بود و آنها بر سر
اینکهدولت فعلی می تواند کشور را از آن وضعیت نابسامان خارج
کند،توافقداشتند.
وی تصریح کرد :با استقرار دولت هیچ حزبی با آن وارد مذاکره
و گفت وگو نشد و شرط و شروط نگذاشت ،قاعدتا هم نباید انتظار
و توقعداشته باشند به خواسته ها و برنامه های احزاب عمل نشده
است .به نظر می رسد بعضی از گالیه ها و توقعات خیلی منطقی
و اصولی نیست.
شجاعی ادامه داد :حزب باید بتواند منافع و سیاست ها را
باهم تجمیع و مسائل را اصلی و فرعی کند و به انسجام اجتماعی
و وحدت ملی کمک می کند .احزاب وقتی مبانی و نظراتشان
روشن باشد می توانند باهم ائتالف یا مواضع مشترکی را اتخاذ
کنند.
* در بحث جوانگرایی دچار شعارزدگی نشویم
شجاعیدر ادامهدر خصوص بحث جوانگراییدر کابینه ،گفت:
حضرت امام (ره) توصیه کردند در اداره کشور از جوانان استفاده
شود و مقام معظم رهبری هم از جوانان به عنوان فرصت یاد
کردند ،چون جوانان روحیه ریسک پذیری دارند و دارای ابتکار
و خالقیت هستند ،باید از آنها در سطوح مدیریت عالی ،میانی و
برنامه ریزی های عملیاتی استفاده کرد.
وی با تاکید بر بهره مندی از نیروی جوانی به عنوان سرمایه
اجتماعی از خلط مبحث جوانگرایی انتقاد کرد و گفت :توجه به
جوانان باید در جایگاه خودش مطرح شود و نسبت به شعاری
رفتار کردن مساله جوانان و عمیق نپرداختن به جایگاه آنها باید
دقت شود.
مشاور امور زناندولت اصالحات تاکید کرد :امیرالمومنین (ع)
در نهج البالغه می فرمایند ،من رای و نظر پیر را بر تالش و
کوشش جوانان ترجیح میدهم .حضرت علی از رای و نظر سخن
می گویند از رای و نظر افرادی که تجربه دارند پس مدیریت
در سطوح سیاستگزاری کالن کشور نیازمند تجربه ،پختگی و
کارآزمودگیاست.

در رد ادعای تازه احمد منتظری درباره حادثه حج سال 65؛

سلیمینمین:ناشیانهتالشمیشودباندمهدیهاشمیراتطهیرکنند

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران میگوید طرح ادعای اینکه برنامهریزی
و جاسازی مواد منفجره در ساک حجاج ایرانی توسط نزدیکان مرحوم آیتالله اکبر
هاشمی رفسنجانی انجام شده بود ،به این خاطر است که عدهای ناشیانه تالش میکنند
باند مهدی هاشمی را تطهیر کنند.
اخیرا حجت االسالم احمد منتظری در مصاحبه با برنامه «خشت خام» این ادعا
را مطرح میکند که ماجرای جاسازی مواد منفجره در ساک زائران حج ،توسط سید
مهدی هاشمی ،برادر داماد آیتالله منتطری که در سال  1366به جرم قتل آیتالله
شمس آبادی و افراد دیگر اعدام شد ،انجام نشده است .وی این ماجرا را به شش پاسدار
نزدیک به مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی نسبت میدهد.
توگو با ایرناپالس بر این ادعا پافشاری میکند ،اما از
منتظری در این باره در گف 
اینکه این اشخاص چه کسانی بودند یا به دستور آیتالله هاشمی این اقدام را کردهاند
یا نه ،اظهار بیاطالعی میکند .اودر عین حال علی شمخانی،دبیر شورای عالی امنیت
ملی را به عنوان مطلع معرفی میکند اما شمخانی نیز این ماجرا تکذیب میکند.
در همین راستا با عباس سلیمی نمین ،رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
توگودر
توگو نشستیم تا از جزئیات بیشتر ماجرا مطلع شویم .مشروح این گف 
به گف 
ادامه میآید:
* اخیرا فرزند مرحوم آیتالله منتظری مدعی شدند ،ماجرای جاسازی
مواد منفجره در ساک گروهی از حجاج در دهه شصت ،توسط گروهی از
پاسداران نزدیک به مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی انجام شده است
و آقای شمخانی از آن جزئیات آن اطالع دارند اما ایشان ماجرا را تکذیب
کردند .اطالعات و اسناد تاریخی در این باره وجود دارد؟
اطالعات تاریخی ما کامال این ادعا را نقض میکند .این ادعا به هیچ وجه درباره
آقای هاشمی صادق نیست ،ایشان در آن زمان اعتقادات و رویکرد شفافی داشتند که
نشان میدهد به دنبال بسط و گسترش ارتباطات با عربستان بودند و بعضا به نوعی
از عربستان حمایت میکردند که مورد انتقاد واقع میشد .بنابراین ،به هیچ وجه نمی
توان رویکرد ایشان با عربستان را نظامی و خصمانه دانست؛ چنین اظهاراتی منطقی
و اصولی نیست.
ضمنا اگر ایشان بنا داشتند حرکتی علیه عربستان انجام دهند ،ازاین ابزار استفاده
نمیکردند .کسانی از این ابزار استفاده کردند که بناداشتند این ماجرا مستمسکی برای
ضربه زدن به نیروهای حامی انقالب اسالمیدر عربستان و خصمانه شدن روابط میان
ایران و عربستان شود .چراکه مطلع بودند وسایل زائرین به وسیله دستگاه چک میشود
و سعودیها آن زمان موشکافانه زائران و وسایل آنها را چک میکردند تا چیزی از
طریق زائرین به آنجا انتقال پیدا نکند.در واقع اینها با علم به اینکه این مواد منفجرهدر
عربستان کشف خواهد شد ،دست به چنین اقدامیزدند.اگر آقای هاشمی بنا داشتند
اقدامی علیه عربستان انجامدهند ،قطعا میتوانستند از راههای سهلتری چنین کاری
کنند .مثال میتوانستند از طریق زمینی نیرو به عربستان بفرستند و اصال دست به
چنینکارینمیزدند.

* چه شواهدی درباره اینکه سید مهدی هاشمی این اقدام را برنامهریزی و
اجرا کرده بود ،وجود دارد؟
سید مهدی هاشمی عالوه بر اینکه بعدها اقرار به چنین اقدامیکرد ،سابقه فراوانی
در رابطه با انجام چنین اقداماتیداشت .به طور مثال،در رابطه با نیروهای مخالفدولت
دست نشانده بحرین نیز چنین کرد؛ مخالفان دولت بحرین هیچگاه دست به اقدام
مسلحانه علیهدولت نزده و نمیزنند ،عمده فعالیت آنها سیاسی و فرهنگی است اما
سید مهدی هاشمی ،تعدای آالت نظامی و وسایلی از جمله پوتینهایی با برند «کفش
ملی» برای آنها فرستاده بود و موجب شد نیروهای حامی انقالب اسالمی در بحرین،
در سطح وسیعی سرکوب شوند .زمانی که مهدی هاشمی از سوی آیتالله منتظری به
عنوان مسئول واحد نهضتهای آزادی بخش سپاه پاسداران تعیین شد ،از این قبیل
کارها ،فراوان انجام داد.
* چرا باید دست به چنین اقداماتی میزد؟
در راستای ضربه زدن به انقالب اسالمی و حامیان آن در کشورهای دیگر .مهدی
هاشمی در سالهای پیش از انقالب با ساواک همکاری میکرد ،و شاید پیچیدهترین
پروژه ساواک که درگیری میان نحلههای مختلف شیعی در کشور بود را اجرا کرد.
مهدی هاشمی بعد از نخستین بازداشت خود ،با ساواک همکاری میکرد و مرحوم
منتظری نیز در کتاب خاطرات خود نوشتهاند« ایشان قول همکاری به ساواک را داده
بود اما بعید بدانم که ساواکی شده باشد» ،از این جهت ایشان هم به این موضوع
معترفاند .بعالوه ،زمانی که او را به سربازی بردند،در مراسم صبحگاهی برای شاهدعا و
از او تعریف و تمجید میکرد؛ یعنی کامال در مسیر ساواک قرار گرفته بود.
زمانی که همکاری او با ساواک گسترش پیدا کرد ،ساواک پروژه فاصله انداختن
میان مراجع و امام را به او سپرد .قتل آیتالله شمس آبادی به عنوان یکی از نمایندگان
برجسته آیتالله خویی نیز در همین راستا از سوی مهدی هاشمی انجام گرفت؛ باز
هم در خاطرات آقای منتظری به این موضوع اشاره شده است .البته ایشان گفتهاند
طنابی که به گردن آیتالله شمس آبادی انداخته بودند برای ترساندن ایشان بوده و
قصد کشتن شان را نداشتند ،اما به اشتباه طناب کشیده و باعث فوت ایشان شد.حال
باید پرسید ،آیا فردی که پروژه فوق سری ساواک به او سپرده شد ،بعد از انقالب که در
دفتر آیتالله منتظری جایگاهی پیدا کرده بود ،مورد توجه بنیان گذاران ساواک قرار
نمیگرفت؟ قطعا قرار گرفت و سازمان سیا که پیش از انقالب به ساواک مشق میداد،
پس از انقالب توانست سوژههای او از جمله مهدی هاشمی رادر اختیار بگیرد.
* عالوه بر اعترافات مهدی هاشمی ،اسناد دیگری در این باره موجود
است؟
بله! اسناد زیادی درباره اقدامات او وجود دارد .او مجموعا  27قتل پیش و پس از
انقالب انجام داد .او یک عنصر جنایتکار بود که هر اقدام جنایتکارانهای از او بر میآمد.
او رئیس کمیته انقالب اصفهان را به قتل رساند؛ حتی گروهی از شخصیتها را به
وسیله دارو به قتل رساند .او شخصیتی جنایتکار بود و امام (ره) بارها از آقای منتظری
خواستند او را کنار بگذارند ،اما ایشان نپذیرفتند و او توانست ضربات جبران ناپذیری

به انقالب اسالمی در کشورهای مختلف بزند .یکی از نگرانیهای غرب ،تأثیر انقالب
اسالمی در کشورهای دیگر بود و مهدی هاشمی توانست در ضربه به زدن به این
تأثیرات نقش مهمی ایفا کند .یکی از کارهای او این بود که نیروهای آزادی خواه را
در دام سرویسهای اطالعاتی کشورهای دیگر بیندازد .اسناد این اقدامات در پرونده
مهدی هاشمی موجود است اما متاسفانه امروز ،تالشهایی برای تبرئه و تطهیر او
انجام می شود .زمانی که شما شخصیت حقیقی مهدی هاشمی را بشناسید،در مقام
تجلیل از امام(ره) بر میآیید؛ امام(ره) برای آنکه از حق ملتدر برابر یک جنایتکاردفاع
کند ،حاضر شد با شاگرد قدیمیاش درگیر شود .البته آیتالله منتظری هم در برابر
پذیرش موضوع ،مقاومت میکردند و سرانجام هم مخالف ایشان شدند و جانب مهدی
هاشمی را گرفتند .امروز به شکل ناشیانهای تالش میشود باند مهدی هاشمی به عنوان
یک گروه خطرناک و جانی ،تطهیر شود .از آنجایی که امروز مرحوم هاشمی در قید
حیات نیستند ،این صحبتها را مطرح میکنند؛ چون کسی نیست که آن را تکذیب
کند .اگر ماجرا واقعا اینگونه است ،چرا آن زمان که خاطرات آقای منتطری را برایش
مینوشتند ،این موضوع را مطرح نکردند تا آقای هاشمی به آن پاسخ دهند؟! کسانی
که این موضوعات را مطرح میکنند ،بهدنبال تطهیر آن باند خطرناک ،زیر سوال بردن
امام(ره) و اتهام زنی بهدیگراناند که به نظر من عقالنی نیست.
بعالوه آقای هاشمی هرگز در چنین مسیری قرار نداشت و آقای منتظری هم در
کتاب خاطراتشان چنین ادعایی را مطرح نکردند .البته خاطرات ایشان بیشتر بر
مبنای شنیدهها و گفتههاست و طرح اینگونه مباحث برای پنهان کردن ضعفهای
خاطرات ایشان ،نسبت دادن اظهارات ناروا به کسانی است که در قید حیات نیستند
و نمیتوانند از خود دفاع کنند .البته ما میتوانیم از این شخصیتها دفاع کنیم،
چراکه این موارد در اسناد تاریخی ثبت شدهاند و نشان میدهند این مباحث خالف
واقعاند.
* آقای سلیمی نمین اسنادی از اینکه چه اشخاصی با مهدی هاشمی در
ماجرای جاسازی مواد منفجره در ساک زائران همکاری میکردند ،وجود
دارد؟
این زائران از اهالی اصفهان بودند و روسای یکی از کاروانها که از نزدیکان به مهدی
هاشمی بودند ،دست به چنین اقدامی زدند .همان زمان ،بررسیها نشان داد که باند
مهدی هاشمی چنین برنامهای را طراحی کرده است .به همین جهت بود که عربستان
واکنش تندی به ماجرا نشان نداد؛ چراکه برای آنها مشخص شده بود گروهی این
برنامه را ترتیب داده که با رهبری انقالب زاویه دارد.
* به هرحال موضوع آنقدر واکنش برانگیز بود که آقای کروبی ،سرپرست
وقت سازمان حج و زیارت از عربستانی ها عذرخواهی کردند.
بله! اما این عذرخواهی به این معنا نبود که نیروهای ایرانی مسئول آن بودند .همان
زمان برای آنها روشن کردند باندی اقدام به این کار کرده است که با انقالب اسالمی
مسئله دارد .در غیر این صورت ،سعودیها واکنش شدیدی نشان میدادند و تمام
زائرانی را که این مواد منفجره در وسایل شان جاسازی شده بود را اعدام میکردند.

ظریف در گفتگو با بیبیسی:

ویــژه

واکنش کدخدایی به مخالفان :CFT
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وزیر امور خارجه کشورمان گفت :ما درهای مذاکره با آمریکا
را نبستهایم .درها باز است ،مشروط بر اینکه ،چنین دیداری قابل
اطمینان باشد .ما باید اطمینان یابیم که به محض اینکه به توافق
رسیدیم ،توافق اجرایی شود.
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورماندر گفتوگو با
«لیز ِ
دوست»  Lyse Doucetخبرنگار ارشد بینالمللی شبکه بی
بی سی در نیویورک به پرسشهای او درباره موضوعات مختلف
پاسخ گفت .
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،خبرنگار بی بی
سی از وزیر امور خارجه سئوال کرد  :چه اندازه نگران هستید
که توافق هسته ای ایران فروبپاشد؟ظریف پاسخ داد :خب این
احتمال وجود دارد ،اما این نه تنها گام رو به عقب برای ایران،
بلکه شکست برای جامعه بینالمللی ،قوانین بینالمللی و سازمان
ملل خواهد بود .آنچه اکنون با آن روبرو هستیم قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل است و یکی از اعضای دائم این شورا نه تنها
قطعنامهای را که خودش به آن رأی داده و درواقع ،به شورای
امنیت ارائه و بر سر آن مذاکره کرده است ،نقض می کند ،بلکه
کشورهایی را که قصد دارند این قطعنامه را اجرا کنند ،مجازات
می کند .این ،نخستین بار است که چنین اتفاقی رخ می دهد.
بنابراین ،سقوط برجام نه تنها یک پسرفت  ،بلکه رویه (بد) بسیار

درهای مذاکره با آمریکا را نبستهایم

جدیدر نظام بینالمللی خواهد بود.
خبرنگار بی بی سی با اشاره به برجام از ظریف پرسید :اکنون
که توافق به تار مویی بسته است ،اروپا سازوکار ویژه ای فراهم
کرده است تا به شرکتهای خصوصی و شرکتهای نفتی اجازه
دهد از طریق دور زدن دالر آمریکا ،استفاده از سایر ارزها و پرهیز
از تحریمهای آمریکا ،با ایران تجارت داشته باشند .عملی کردن
این سازوکار نیزدشوار خواهد بود.وزیر امور خارجهدر پاسخ گفت:
بله ،این کار دشوار خواهد بود ،زیرا دالر آمریکا نقش فراگیر در
نظام مالی بینالملل دارد .این کار دشوار خواهد بود ،اما تصمیم
بسیار روشن است :آیا جامعه بین المللی به آمریکا اجازه سلطه
خواهدداد یا نه .البته آمریکادر گذشته سلطهداشت ،اما بر اساس
مجموعه ای از قوانین و نه بر اساس موارددیکته شده که هر چند
روز یک بار تغییر می کنند.
خبرنگار بی بی سی از ظریف سئوال کرد :هفته گذشته در
سازمان ملل ،از شما حمایت های زیادی شد .بسیاری از اعضای
شورای امنیت سازمان ملل از شما حمایت سیاسی کردند ،اما
همان طور که میدانید شرکت ها و غول های تجاری بزرگ نظیر
«ایرباس» و «توتال» فرانسه هم اکنون نیز سرمایه گذاری های
چند میلیارددالری خوددر ایران را به علت نگرانی از تحریم های
آمریکا ،لغو کرده اند.

ظریفدر پاسخ گفت :بدون شک ،همان طور که گفتم آمریکا
در نظام مالی بینالمللی ،نقش گسترده ای دارد و به چالش
کشیدن آن مستلزم (زمان و تالش) زیاد خواهد بود؛ اما ایران
لزوما نیاز ندارد با کسانی که در معرض (تحریم های) آمریکا قرار
دارند ،تعامل داشته باشد .شمار زیادی از شرکت ها در عرصه
فناوری های پیشرفته و مطرح ،هیچ گونه در معرض (تحریم
هایی) آمریکا نیستند .اگر اروپا بتواند جایگزین هایی بیابد ،آنگاه ما
(تعامل) با این شرکت ها را آغاز خواهیم کرد و اطمینان دارم به
محض اینکه غول های تجاری ببینند که حضوردر ایران ،منطقی
است و خطری ندارد ،آنها نیز همین کار را خواهند کرد ،زیرا ایران
امنترین ،ایمن ترین و باثبات ترین اوضاع را در منطقه (غرب
آسیا) دارد و همه به حضور در آن عالقه دارند.
خبرنگار بی بی سی از ظریف سئوال کرد:دونالد ترامپ هشدار
بسیار جدی داد که هر کس ایران را منزوی نکند ،با پیامدهای
شدید روبرو خواهد شد .اکنون تکلیف کشوری مانند انگلیس که
بیش از هر چیز دیگر ،به دنبال حفظ روابط تجاری و سیاسی
خود با ایران است ،چیست؟ آنها (مقامات انگلیس) در این زمینه
چه به شما گفتند؟ ظریف در پاسخ گفت :ترزا می نخست وزیر
انگلیس ،امانوئل مکرون و دیگران ،تعهدشان را اعالم کردند و
گفتند ما به بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی توافق متعهدیم.

تعهداتی که اروپایی ها دادند ،احتماالً بهتر از آن چیزی بود که
کسی تصورش را می کرد .مرحله بعد ،تبدیل این تعهدات سیاسی
به سازوکار بود و به اعتقاد من ،این سازوکارها قرار است اجرایی
شود .محک بعدی که مهم ترین و دشوارترین آزمون خواهد بود،
این است که ببینیم آیا سازوکارها مؤثر است یا خیر .به عقیده ما،
دلیلی وجود ندارد که این سازوکارها عمل نکند .ما قصد داریم
اندکی بیشتر شکیبایی کنیم ،اما این بدین معنا نیست که کاسه
صبر ما هرگز لبریز نخواهد شد ،اما اندکی بیشتر صبر میکنیم تا
ببینیم چه می شود.خبرنگار بی بی سی درخصوص بهبود روابط
آمریکا و ایران از ظریف سئوال کرد  :راه برون رفت وجود دارد:
شما می توانید پیشنهاد ترامپ را برای دیدار (دو جانبه) با حسن
روحانی بپذیرید .آیا این کار ،غیرممکن است؟ ظریف پاسخ داد :
هیچ چیزی غیرممکن نیست .اما نتیجهدیدار (احتمالی) ترامپ
با روحانی ،فرصتی برای عکس گرفتن مقابل خبرنگاران و سندی
دو صفحه ای خواهد بود .ما هم اکنون سندی  150صفحه ایدر
اختیار داریم که متن توافق است که نه تنها ایران و آمریکا ،بلکه
شش قدرت دیگر ،بر سر تک تک واژه های آن مذاکره کردند .به
عنوان فردی که بر سر این توافق مذاکره و برای مدتی طوالنی
درگیر این فرآیند بوده است ،می توانم به ترامپ اطمیناندهم که
آمریکا به توافق بهتری نخواهد رسید.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
تلفن 32906160- 32903209:صندوق پستی37185/4495:

021 - 65607917
توزیع:نشرگستر

عضوانجمنمدیرانروزنامههایغیردولتی،آئیننامهاخالقحرفهای،قابلمشاهدهدرسایت

چاپ :ریحان

صاحبامتیازومدیرمسئول:حیدرضیغمی
قائممقاممدیرمسئولوسردبیر:حسینعبداللهی

نشانی:قم،میدانمفید،بلوارشهیدکریمی،نبشکوچه،4ساختمانشهاب،طبقهسوم،واحد3

eimannews@yahoo.com

www.emandaily.ir

اذان صبح 4/44:طلوع آفتاب 6/07 :اذان ظهر 11/53 :اذان مغرب17/57 :

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

فرزندان خود را بر سه خصلت  ،تربيت كنيد :
دوست داشتن پيامبرتان  ،دوست داشتن اهل بيت او
و خواندن قرآن
الصواعق المحرقة  :ص۱۷۲

سه شنبه  17-مهرماه -1397سال بیست و یکم  -شماره 4663

