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رسانه
گزارش گاردین درباره هاشمی رفسنجانی

تالشهاشمیبرایتاثیرگذاریمجدد
در سیاست ایران
روزنامــه گاردین در گزارشــی در مورد آیتاهلل
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت ،نوشته اســت که وی در تالش است تا
بار دیگر نقشــی پررنگ در عرصه سیاســی ایران
داشــته باشــد .در این گزارش عنوان شده است
که هاشــمی رفســنجانی که در زمان به دست
داشتن قدرت دیدگاههای محافظهکارانه در مورد
آزادیهای اجتماعی داشــت ،پس از پایان دوران
ریاســتجمهوریاش به مرور در انزوا قرار گرفت،
اما در ســالهای اخیر و بــه خصوص پس از روی
کار آمدن دولت حســن روحانی ،به دنبال احیای
سیاسی خود است .گاردین نوشته است« :از زمانی
کــه روحانی در اوت  ۲۰۱۳به ریاســتجمهوری
رسید ،رفسنجانی بار دیگر به صورت علنی درگیر
سیاست شده و به وضوح اعالم میکند که بسیاری
از دیدگاههای خود را تغییر داده است».
«سعید ابوطالب» نماینده پیشین مجلس شورای
اسالمی در این رابطه میگوید« :زمانی که به مواضع
و اظهارنظرهای سیاسی رفسنجانی در چند سال
اخیر نگاه میکنیم ،میبینیم که نظرات وی تغییر
کرده و معتدلتر شــده اســت .او حاال نه فقط از
ســوی اصالحطلبها که حتی از طرف بعضی از
اصولگرایان میانهرو هم حمایت میشود ».در ادامه
گزارش گاردین که فارس آنرا ترجمه کردهاســت،
میخوانیم« :رفســنجانی که زمانی میخواســت
دانشجویان ناراضی از دانشگاهها اخراج شوند ،حاال
خواهان آزادی بیشتر در محیط دانشگاهی است .او
که زمانی «آشتی با ایاالت متحده» را رد میکرد،
از سال  ۲۰۱۲از مذاکرات با واشنگتن بر سر برنامه
هســتهای حمایت کرده و حاال هم تأکید دارد که
ایــران نمیتواند خود را از ایــاالت متحده و باقی
جهان ،منزوی کند .و با وجود آنکه گشت اخالقی
در دوران ریاســتجمهوری رفســنجانی به طور
گســترده فعال بود و او از رعایت پوشش اسالمی
و مقابله با آنچه «فساد اخالقی» میخواند حتی با
به کارگیری «مقداری خشونت» ،حمایت میکرد،
اما رفسنجانی از سال  ۲۰۰۰گفت که مقامات نباید
بیجهت در نوع پوشــش مــردم مداخله کنند».
صادق زیباکالم استاد دانشگاه تهران میگوید این
تنها هاشمی رفسنجانی نیست که تغییر کرده ،بلکه
اصالحطلبها نیز تغییر موضع دادهاند.
سیاست مجازی

بعیدینژاد:پسابرجام
دوره نشستن و انتظار نیست
همدلــی -حمید
بعیدینژاد مدیر سیاسی
و بینالمللــی وزارت
امور خارجــه و رئیس
هیات کارشناســی تیم
مذاکرهکننده هستهای در صفحه اینستاگرام خود
نوشت« :نشریات و رسانههای جهان طی روزهای
اخیر با تحلیلها و انتشــار گزارشهای متعددی
اعالم کردهاند که دستاوردهای اجرای برجام تنها
در  10روز پس از اجراییشدن این تفاهم هستهای
بســیار بیش از انتظار بوده است.دسترسی فوری
ایران به منابع مسدودشــده بانکی خود ،بازشدن
شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از جمله
بانک ملی و بانک پرشیا در لندن ،اعالم لغو تحریم
سوئیفت در همان روز اول اجراییشدن برجام و
آغاز مبادالت معمول اقتصادی ایران در بسیاری
از عرصههای مالی و اقتصادی از جمله این نتایج
بوده اســت .در این میان ،خارجشدن بانک سپه
از فشار تحریم یک خبر بزرگ خوش دیگر برای
جامعه اقتصادی ایران بود.اما در این میان ســفر
رئیسجمهور چین به ایران پس از  14سال و سفر
رئیسجمهوری اسالمی ایران به ایتالیا و پاریس
پس از  16ســال نوید برقــراری روابط جدیدی
میان ایران با کشورها و بلوکبندیهای اقتصادی
و سیاســی بزرگ جهان را میدهد.توافق ایران و
چین برای گســترش حجم روابط خود به 600
میلیارد دالر و عقد قراردادهای اقتصادی با ایتالیا به
میزان  17میلیارد دالر و چشمانداز روابط گسترده
با فرانسه از جمله خرید بیش از  100هواپیمای نو
و مدرن از شرکت هواپیمایی ایرباس خیلی سریع
پتانسیلهای وسیع اقتصادی ایران را به جهانیان
عرضه کــرد.دوره جدید پس از برجــام نه دوره
نشستن و انتظار برای رو آوردن رویکردهای جدی
بلکه دوره تالش و کار برای جبران فرصتهای از
دسترفته برای کشورمان است .برگرداندن حس
اعتماد به روابطی پایدار و دارای منافع متقابل با
دیگر کشورهای بزرگ جهان نیاز به کار مضاعف
دارد و ما امیدوارم با اســتفاده هرچه بهتر از این
شــرایط نوین بتوانیم زمینه شکوفایی اقتصادی
کشور عزیزمان را فراهم کنیم».
توئیت ظریف درباره دیدار روحانی با پاپ
همدلی -محمدجواد
ظریــف ،وزیــر امــور
خارج ه ایران در پیامی
در صفحهی توئیتر خود
به سفر رئیسجمهوری
ایران به واتیکان و دیدارش با پاپ فرانسیس اشاره
کرد و نوشت« :دیدار حسن روحانی با پونتی فکس
(اشاره به پاپ فرانســیس)؛ تعهد دو جانبه برای
پیوســتن به تالشها برای ایجاد جهانی عاری از
خشونت و افراطیگری».
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شده است.
در کنار روزنامهها ،خبرگزاریها و وبسایتهای
معتبری نیز به این سفر روحانی پرداختند .در این
باره ،شــبکه خبری آلمانی «دویچه وله» نیز در
گزارشــی با اشاره به سفر اروپایی روحانی نوشت:
کارشناســان اقتصادی اتحادیــه اروپا میگویند،
کشــورهای اروپایی قادرند تمامــی  ۵۰میلیارد
دالری را کــه ایــران در بخش ســرمایه گذاری
خارجــی نیــاز دارد ،تأمین کننــد .پیش بینی
میشــود ،حجم مبادالت ایران بــا اروپا در چهار
سال آینده به بیش از شش برابر برسد.
روزنامــه «گاردین» نیز طی روزهای گذشــته
توجــه ویژهای به ســفر اروپایی روحانی نشــان
داده و هــر روز مطلب یا مطالبی را در این زمینه
منتشر کرده اســت .در یکی از این مطالب ،این
روزنامــه در بحــث از همکاریهــای اقتصادی
تهران و پاریس اشــاره میکند که ایران یکی از
بزرگترین بازارهای صنعت خودروسازی فرانسه
به شمار میآید و خودروسازان فرانسوی به شدت
عالقهمندند تا تعامالت تجاریشــان با ایران از سر
گرفته شود.
گاردیــن میافزاید ،پیش از اعمــال تحریمها
شــرکت فرانسوی پژو ســالی  ۴۰۰هزار دستگاه
ســفرش به ایتالیا با همتای خود از این کشور و
خودرو به ایران میفروخــت .اکنون نیز احتمال
نخســتوزیر ایتالیا دیدار و گفتوگو و همچنین
مــیرود در جریان ســفر روحانی بــه پاریس،
پاپ فرانســیس در واتیکان دیدار داشت .مقامات
قراردادی به ارزش  ۵۰۰میلیون یورو با شــرکت
ایتالیــا میگوینــد کــه ارزش قراردادهای امضا
پژو به امضا برســد .این در حالی اســت که سایر
شــده میان دو کشــور در ســفر رئیس جمهور
شــرکتهای فرانسوی نیز به شــدت عالقهمند
ایران بــه حدود  17میلیارد دالر یورو میرســد
هستند با ایران پسا تحریم تجارت کنند.
که نشــان دهنده ســود اقتصادی فراوانی است
«بیبیســی» نیز گزارشهایی درباره ســفر
که در بازگشــایی دروازههای ایران به ویژه روی
روحانــی منتشــر و در آنهــا همچــون اغلب
بخشهای مهندسی و تولیدی اروپا وجود دارد.
تحلیلهای دیگر ،موضوعات اقتصادی را در صدر
بر اســاس این گزارش ،واتیــکان پس از دیدار
دســتور کار سفر روحانی به فرانسه ارزیابی کرده
روحانی با پاپ فرانســیس بیانیه ای منتشر و در
است.
آن اعــام کرد پــاپ از رئیس
بیبیســی اشــاره میکند،
جمهوری ایران خواســت تا از
گاردین  :پیش از اعمال
در فرانســه ،روحانــی درصدد
نقش خود برای دستیابی به راه
تحریمها شرکت فرانسوی پژو
است قرارداد خرید  ۱۱۴فروند
حل سیاســی برای پایان دادن
سالی  ۴۰۰هزار دستگاه خودرو
هواپیمای ایرباس را نهایی کند.
به بحران های منطقه اســتفاده
به ایران میفروخت .اکنون نیز
ایــن در حالی اســت که تهران
کند و به همراه دیگر کشــورها
احتمال میرود در جریان این،
همچنین تــاش دارد ،تعدادی
به مقابله با تروریســم و قاچاق
قراردادی به ارزش  ۵۰۰میلیون
هواپیمای بوئینگ نیز از آمریکا
اسلحه کمک کند.
یورو با شرکت پژو به امضا برسد .خریداری کند.
لوموند :آقای روحانی،
دیگر شرکتهای فرانسوی نیز
شراب عامل لغو ضیافت
به اروپا خوش آمدی
به شدت عالقهمند هستند با
شام روحانی و اوالند
سفر اروپایی رئیسجمهوری
ایران پسا تحریم تجارت کنند
یک پایگاه خبری فرانســوی
ایران ،با استقبال فراوانی از طرف
اعالم کــرد :پس از اینکه ظاهرا
رسانههای بینالمللی همراه بود.
کاخ الیزه درخواســت ایران برای پذیرایی بدون
در این راســتا ،روزنامه فرانســوی «لوموند» روز
شــراب و با گوشــت حالل را رد کــرد ،ضیافت
چهارشــنبه به مناسبت ســفر «حسن روحانی»
رسمی رئیسجمهور ایران و همتای فرانسویاش
به فرانسه ،تیتر نخســت صفحه بینالمللی خود
در خالل سفر این هفته کنار گذاشته شد.
نوشت« :آقای روحانی ،به اروپا خوش آمدی».
به گزارش منابع خبری از پایگاه خبری کودال
بــه گزارش ایرنا ،این روزنامــه پرتیراژ و معتبر
فرانسه ،ظاهرا حسن روحانی ،دعوت شام رئیس
فرانســوی زبان در گزارشی نوشــت :فرانسه در
جمهور فرانســه در کاخ الیزه را به دالیل مذهبی
انتظار گسترش روابط اقتصادی خود با جمهوری
رد کرده است .به نظر میرسد درخواست ریاست
اســامی ایران اســت .حســن روحانــی رئیس
جمهوری ایران برای پذیرایی با گوشــت حالل و
جمهــوری ایران دیروز و امروز میهمان فرانســه
کنار گذاشتن شــراب از میز که درخواست رایج
اســت .در این دیدار تاریخی دو روزه ،فرانســه و
ایران است ،از ســوی مقامات کاخ الیزه رد شده
ایران قرار اســت قراردادهای اقتصادی و تجاری
بود.
زیادی امضا کنند.
یک مقام برجســته در امور فرانســه  -ایران به
لوموند نوشــت« :فرانســه حق دارد؛ زمانی که
ســایت آر.تی.ال گفت :یک ضیافت برنامه ریزی
مقامات این کشور ،ایران را کشوری آینده دار در
شــده بود که بینتیجه ماند و رهبران دو کشور
منطقه بحرانی خاورمیانه میخوانند.».
فرصت بزرگی را از دســت دادند .در تالشی برای
این روزنامه فرانسوی افزود :سفر رئیسجمهوری
مصالحه در این زمینه ،الیزه پیشــنهاد برگزاری
ایران به اروپا در حالی اتفاق میافتد ،که به دنبال
ضیافت صبحانه را داد اما این پیشنهاد نیز ظاهرا
توافق هســتهای وین و اجــرای آن ،تحریمهای
توسط ایرانیان به دلیل کم ارزش بودن رد شد.
بینالمللی از جمله تحریم بانکی و بیمه برداشته

حاشیههای یک سفر؛ از پوشش مجسمههای رم تا شراب پاریس

لغو شام هم مانع
ضیافت تهران -پاریس
نشد

پیش از سفر روحانی به پاریس
همدلی -مرحله دوم ســفر حسن روحانی با
«لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه گفت
بدرقــه خانم «روبرتا پینوتی» وزیــر دفاع ایتالیا
که سفر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران
بــه نمایندگــی از دولت این کشــور ،از فرودگاه
به فرانسه به دالیل سیاسی و اقتصادی از اهمیت
چمپینو شهر رم آغاز شد تا رئیسجمهوری ایران
برخوردار است .به گزارش منابع خبری ،فابیوس
به ایستگاه آخر ســفر اروپایی خود یعنی پاریس
در این بیانیه که پیش از ورود روحانی به پاریس
برســد .محورهای مهم ســفر روحانی به پاریس
منتشــر شــد ،افزود« :این دیدار که امیدواریم با
را همانند ســفر ایتالیــا ،قراردادهای اقتصادی و
موفقیت همراه باشــد ،به ما امــکان پرداختن به
در صدر آنها ،خرید هواپیما تشــکیل میدهد و
اوضاع بینالمللــی و بحرانهای منطقه را خواهد
این موضــوع را میتوان از همراهــان نزدیک به
داد که امید داریم ایران بتواند نقش مثبتی برای
۱۰۰نفری رئیسجمهوری ایران تشــخیص داد؛
حل آنها به ویژه در ســوریه و لبنان ایفا کند و
همراهانی متشــکل از وزرا و فعــاالن اقتصادی.
همچنین روابط دوجانبه به ویژه
اما این ســفر همانند سفر ایتالیا
از جنبه اقتصادی بررسی خواهد
با حاشــیههای نیز همــراه بوده
حسن روحانی ،دعوت شام
شد».
اســت؛ اگر در رم بحث پوشش
رئیس جمهور فرانسه در کاخ
خبرگزاری آسوشیتدپرس از
مجســمههای یک موزه هنگام
الیزه را به دالیل مذهبی رد
پاریس نوشــت که فابیوس در
بازدیــد رئیسجمهــوری ایران
کرده است .به نظر میرسد
این بیانیه افزود :توافق هستهای
مطرح و حاشیهســاز شد اما در
درخواست ریاست جمهوری
که فرانسه نیز به دستیابی به آن
پاریس لغو ضیافت شام روحانی
ایران برای پذیرایی با گوشت
کمک کــرد ،راه را برای تقویت
و اوالند بهدلیل شــراب پاریسی
حالل و کنار گذاشتن شراب از
روابط دو کشور باز کرده است.
و گوشــت حالل خبرســاز شد.
میز که درخواست رایج ایران
خبرگزاری فرانسه:
در ادامه گــزارش «همدلی» از
است ،از سوی مقامات کاخ
افزایش روابط تهران و غرب
متن و حاشــیه دور دوم ســفر
الیزه رد شده بود
خبرگزاری فرانسه همزمان با
ریاستجمهوری ایران به اروپا را
ســفر رئیسجمهوری ایران به
میخوانیم.
اروپا گزارش داد :روحانی در حالی ســفر خود را
ایران در پی تعمیق
به ایتالیا خاتمه میدهد و به فرانســه میرود که
روابط تهران-پاریس است
این سفر حامل پیام بهبود چشمگیر روابط تهران
رییسجمهوری اســامی ایــران در دومین و
با قدرتهای اروپایی است.
آخرین مرحله از ســفر اروپایی خود ،عصر دیروز
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،
به وقت محلی وارد پاریس پایتخت فرانسه شد.
انتظار میرود سفر حسن روحانی ،رئیسجمهور
سفر رسمی حجت االســام والمسلمین دکتر
ایران به پاریس به امضای قراردادهای مهم تجاری
حســن روحانی بــه پاریس به دعوت رســمی
میان دو کشــور پس از حصول قراردادهای چند
«فرانســوا اوالند» رییس جمهوری فرانسه انجام
میلیارد دالری تهران و رم بینجامد.
میگیــرد .روحانی همچنین شــامگاه دیروز در
انتظارها بر این است که درخواست ایران برای
نشست مشترک فعاالن اقتصادی و تجار فرانسوی
خریــد  114فروند هواپیمای ایربــاس به عالوه
و ایرانی شــرکت کرد .رییس دولت تدبیر و امید
بستن قراردادهایی با خودروسازیهای پژو و رنو
در فرودگاه بورژه پاریس و در جمع خبرنگاران بر
در این سفر به سرانجام برسد.
آغاز فصل جدید روابط جمهوری اسالمی ایران با
رئیسجمهــور ایران در ســفر خــود بیش از
اتحادیه اروپا از جمله فرانســه تاکید کرد.روحانی
 100همراه از جمله چند وزیر ،مقامات ارشــد و
اظهار کرد :جمهوری اســامی ایــران به دنبال
بازرگان را به همراه دارد که خود نشــان دهنده
تعمیق روابط تهران-پاریس به نفع دو ملت و دو
بازگشت ایران به صحنه اقتصاد بین الملل پس از
کشور اســت و این سفر گام مهمی در این مسیر
تحریمهای این کشــور است که در نتیجه اجرای
است.
توافق هســتهای به دست آمده است .روحانی در
بیانیه فابیوس

کانادا :تحریمهای ایران را لغو میکنیم

همدلی -هر چقدر که دولتهای پیشــین کانادا و ایران تالش کردند
ی کار آمدن دولت تدبیر
که رابطه دوجانبه را ب ه بنبست بکشانند اما با رو 
و امید در ایران و دولت لیبرال در کانادا ،روابط این دو کشــور رنگ و بوی
تغییر و تحول بهخود گرفت؛ موضوعی که درســخنان حســن روحانی،
رئیسجمهوری ایران و جاستین ترودو ،نخستوزیر کانادا در ماههای اخیر
چندین بار مورد اشاره قرار گرفتهاست.
اکنون و پس از اجرایی شــدن برجام هر روز شــاهد بیانیهای از طرف
کشورهای مختلف مبنی بر لغو تحریمهای ایران و تالش بهگسترش روابط
اقتصادی با تهران هستیم .دیروز نیز دولت جدید کانادا که توانستهاست پس
از نزدیک به یک دهه قدرت را از حزب محافظهکار بگیرد ،از لغو تحریمهای
ایران سخن گفت .به گزارش «همدلی» به نقل از سیبیسی ،استفان دیون،
وزیر خارجه کانادا در این باره گفت «سازمان ملل از کشورها خواسته است
تحریمهای خود علیه ایران را که با هدف جلوگیری از دسترسی آن کشور
به بمب هستهای برای اهداف نظامی بود ،بردارند» .وزیر خارجه آن کشور

میگوید با «چشمان باز» فعالیتهای تهران را زیر نظر دارد ،از سوی دیگر
تاکید کرده است که شرکتهای کانادایی هم حق دسترسی به بازار ایران
را دارند .او افزوده است «کانادا تحریمها را متوقف میکند ولی همچنان با
سطحی از سوءظن به کشوری نگاه میکند ،که نباید بمب هستهای داشته
باشد .کشوری که برای حقوق بشر خطرناک است و دوست همپیمانان ما ،از
جمله اسرائیل ،نیست» .این دیپلمات کانادایی در ادامه از احتمال بازگشایی
سفارت این کشور در آیندهای نزدیک خبر داد و تاکید کرد که عدم حضور
کانادا در ایران خوب نیست.
به نوشــته پایگاه «گلوبال نیوز» کانادا ،در پی این اظهارات دیون« ،پتر
کنت» عضو محافظهکار پارلمان با متهم کردن ایران به رفتار بد در منطقه
و حمایت از نظام سوریه ،گفت« :بازگشایی سفارت ما در تهران ،کارکنان
وزارت خارجه کانادا را در معرض خطر قرار میدهد ».اما دیون در پاســخ
گفت که عدم حضور کانادا در ایران «برای مردم ایران خوب نیســت .برای
گســترش حقوق بشر خوب نیســت ،برای منافع راهبردی منطقه خوب

نیســت ،برای اسرائیل خوب نیست .برای هیچ کس خوب نیست .ما این
سیاســت را تغییر خواهیم داد ».دولت پیشــین کانادا به رهبری حزب
محافظهکار ،که مواضعی کامال همسو با اسرائیل داشت ،در سال  2012به
طور ناگهانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد .دولت جدید این
کشور به رهبری «جاستین ترودو» میگوید سیاستهای قبلی غلط بوده و
اتاوا باید به سمت از سر گیری روابط با ایران حرکت کند.

درحاشیه

فرزند شــهید همت :من دستور حمله به
سفارت عربستان را صادر کردم!
همدلی -محمدمهدی همت ،فرزند شهید همت در
یادداشتی با ادبیات متفاوت خطاب به حسن روحانی،
بازداشــت و دســتگیری عامالن حمله به ســفارت
عربستان در تهران را مورد انتقاد قرار داد .همت پیش
از این و در یک نوشته با تیتر «از شما چهپنهان دلمان
خنک شد» تلویحا حمله بهســفارت را مورد تایید و
تمجید قرار داد.
در بخشی از یادداشــت جدید این فعال سیاسی
آمدهاست« :قبول؛ این یک اشتباه بود ،قبولتر اینکه
شما برای بازسازی چهره بیرونیتان باید کاری کنید .ما
مردم «بزن و در رو» نیستیم و پای خیر و شر اقدامات
خود و هموطنانمان هســتیم .اگر بازگشایی سفارت
دولت عربســتان و آلیهود در تهــران نیاز به قربانی
دارد «ما» هســتیم ،میتوانید روی ما حساب کنید.
آقای روحانی؛ من دستور حمله به سفارت عربستان در
تهران و هرجای دیگر دنیا را صادر کردم! من بودم که

اولین کوکتل مولوتف را از شیشه به داخل پرتاب کردم.
قبول! بنا به فرمایش مقام معظم رهبری اشتباه کردم و
بدینوسیله از جنابعالی ،پادشاه عربستان ،رییس جمهور
محترم جیبوتی و داللهای ارتباط ایران و عربستان
رسما عذرخواهی میکنم».
خروج ناگهانی بازرس ویژه سرافراز از کشور
پارسینه -خانم شهرزاد میرقلی خانی که با انتصاب
محمد سرافراز به ریاست صداوسیما بههمراه وی از امور
بینالملل شبکه پرستیوی به جام جم رفت و عهده
دار مسئولیت کلیدی بازرس ویژه رییس صداوسیما
بود نیمه دیماه بصورت ناگهانی از کشــور خارج وبه
مســقط پایتخت عمان رفــت .وی در صفحه فیس
بوک خود مسقط را بعنوان محل اقامت خود معرفی
کرده است .گفته میشود خروج ناگهانی وی بدنبال
جلسهای با برخی نهادها بوده است .رسانههای رسمی
سال  ٢٠٠٧خبر از محکومیت شهرزاد قلیخانی بدلیل
خرید دوربین با کاربرد دید در شب برای دولت ایران
داده بودند و وی ســال ٢٠١٢پــس از آزادی به ایران

بازگشــت و بهعنوان مدیر روابط عمومی وبینالملل
پرس تی وی منصوب شد.
واکنــش آزادهنامداری بــه ردصالحیت
سیدحسنخمینی
آزاده نامداری ،مجری شناختهشده و اخیرا پرحاشیه
صداوسیما ،به خبر ردصالحیت سیدحسن خمینی
برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان واکنش
نشان داد .نامداری با انتشار عکسی از حسن خمینی
در صفحه اینستاگرام خود ،نوشت« :خورشیدم وشهاب
قبولم نمیکند/سیمرغم و عقاب قبولم نمیکند...
پ .ن :ما همیشه در همه تصمیمها تحت امر رهبریم،
اما دلمان بدجوری شکسته واز هم سوال میکنیم چه
شد؟ خدایا ،نکند دل اماممان به درد بیاید».
ماجرای اهدایاجباری طالی ســوریان به
احمدینژاد!
فارس -ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی
پشــت پرده اهــدای مدال حمید ســوریان به
محمود احمدینژاد را افشا کرد .حمید سوریان

در ســال  ۸۸و ســه ماه پس از انتخابات مدال
طــای جهانی خود را به محمــود احمدینژاد
تقدیم کرد .ســوریان  ۵ســال بعد و در برنامه
زنده «بعضیا» در شــبکه  ۳سیما اظهار کرد که
آن اتفاق (تقدیم مدالش به احمدینژاد) تصمیم
خودش نبود.
او همچنین گفت از این پس قبل از حضور در
هر برنامهای ،در مورد آن کسب اطالع میکند.
اکنون محمد بنا ،ســرمربی تیم ملی کشــتی
فرنگی پشت پرده این اتفاق را افشا کرده است.
وی گفت« :ســوریان به من زنگ زد و گفت که
از او دعــوت کردهاند به دیدار احمدینژاد برود.
اص ً
ال خبر نداشــت که چه اتفاقی قرار است رخ
دهــد و اص ً
ال مدالی نبرده بود کــه اهدا کند».
وی ادامه داد« :همان جــا تصمیم گرفتهاند که
او مدالش را تقدیم کند .کاغذی دســتش دادند
و وقتی خواند ،فهمید که باید مدالش را تقدیم
کند!»
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سیاست
خبر

همکاریهستهایایرانواسپانیا
مهر :سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران ،از
مبادله پیشنویس همکاریهای هستهای با کشور
اسپانیا خبر داد و گفت :کلنگ احداث دو نیروگاه
در این راســتا ،نیمه اول اسفند  ۹۴بر زمین زده
میشود .بهروز کمالوندی با اعالم این خبر گفت :بر
اساس این پیشنویسها که در حال نهایی شدن
است ،قرار است دو کشور در حوزههای نیروگاهی،
ظرفیتسازی ،آموزش نیروی انسانی ،شبیهسازی
و مقابله با شرایط اضطراری همکاری کنند .وی
با بیان اینکه تقریباً مقدمات الزم برای کلنگزنی
این نیروگاهها نهایی شده است ،گفت :البته در نظر
داشتیم این نیروگاهها در دهه فجر کلنگزنی شود،
اما با توجه به اینکه دو کار توأمان داشتیم ،تحویل
نیروگاه اول به مهندسان ایرانی مثل تحویل کار از
پیمانکار اســت و باید در این زمینه دقت الزم را
داشته باشیم ،بهتر است عجله نکنیم و فکر میکنم
بتوانیم اوایل تا اواسط اسفند ماه امسال ،کلنگزنی
این نیروگاهها را داشته باشیم.
احتمال سفر الوروف به تهران
ایســنا :معاون وزیر امور خارجه کشــورمان از
احتمال سفر وزیر امور خارجه روسیه به ایران در
بهار سال آینده خبر داد .ابراهیم رحیمپور معاون
آسیا  -اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران در سفر
غیررسمی خود به مسکو در گفتوگو با خبرگزاری
ریانووستی اعالم کرد :سرگئی الوروف وزیر امور
خارجه روسیه ممکن است تا سه ماه آینده به ایران
سفر کند .وی افزود :ما امیدواریم که وزیر روسی
بتواند در سال جاری (میالدی) به تهران سفر کند.
ما هم اکنون در حال رایزنی درباره این مســأله
هستیم .این دیپلمات ایرانی تصریح کرد :وضعت
کنونی منطقه نشــان دهنده لزوم چنین سفری
است و ما واقعاً امیدواریم که انجام شود.
ظریفبهکمیسیونامنیتمجلسمیرود
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از حضور وزیــر امور خارجه در
جلسه هفته آینده این کمیسیون جهت بررسی
نظرات و پیشنهادات این وزارتخانه در بودجه 95
و برنامه ششم خبر داد.عباسعلی منصوری آرانی
که با ایسنا سخن میگفت ،اظهار کرد :کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس از وزرای
مربوط به این کمیسیون یعنی اطالعات ،دفاع ،امور
خارجه و کشور و مسئوالن نیروی مسلح جهت
استماع نظرات ،دیدگاهها و طرحها و اهداف آنها
در بودجه  95و برنامه ششم دعوت به عمل آورده
اســت که در هفته جاری وزرای اطالعات و دفاع
در کمیسیون حاضر شــدند.وی افزود :طبق این
برنامه قرار بود آقای ظریف نیز در جلسات هفته
جاری کمیسیون حاضر شــود که به دلیل سفر
ایشان همراه با رئیس جمهور به دو کشور ایتالیا
و فرانسه این جلسه به هفته آینده موکول شد .به
گفت ه وی ،در جلسه هفته آینده کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ظریف به همراه
معاونان وزارت خارجه جهت بیان برنامههای این
وزارتخانــه در مورد برنامه ششــم در بودجه 95
میآیند تا نمایندگان عضو کمیسیون امنیت در
کمیســیون تلفیق برنامه و بودجه بتواند از این
برنامهها دفاع کند.
یادداشت

تایید صالحیت را به مردم بسپاریم
ادامه از صفحه  -1همان طور که آقای روحانی
ریاســت محترم جمهوری گفتند مجلس خانه
ملت اســت؛ نه خانه یک جناح و با این وضعیت
جهانــی ،باید بهترین ها به مجلس بروند و الزمه
این مهم آن اســت که در این انتخابات با رعایت
بــی طرفی و عدم مداخله و با تاکید بر اجرای مر
قانون  ،رقابتی سالم شکل گیرد ،که برای رسیدن
به این مهم باید احراز صالحیت واقعی را به مردم
سپرد؛ چرا که مردم در پای صندوق رای اصلح را
انتخاب میکنند و برهمگان است که به رای مردم
اعتماد کنند  .پس همانطور که دکتر روحانی هم
در جمع استانداران مطرح کردند” باید در بررسی
صالحیتها مر قانون مالک باشد نه مر سلیقه” و
چه شایســته است که در بررسی صالحیت افراد
میزان التزام آنها به تعهد و مسئولیتشان نسبت
به مشکالت مردم و خدمت به مردم نیز سنجیده
شود که این خود عین التزام به مبانی دین اسالم
و التزام به قانون اساســی و والیت فقیه اســت.
روشن است که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد
قانونی باید همه جریان های سیاســی نظام را به
یک چشم نگاه کند و به عنوان یک نهاد حاکمیتی
عدالت را رعایت کند و نباید شــائبه طرفداری از
یک جناح و فشار بر روی جناح دیگر از سوی آن
وجود داشته باشد و آنچه مسلم است این که اگر
نگرش بر این است کاندیداهای یک تفکر سیاسی
نادیده انگاشــته شــوند  ،به قول ریاست محترم
جمهور چه نیازی به برگزاری انتخابات است؟ پس
باید اجازه دهیم مجلس شورای اسالمی به عنوان
خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه
مردم .بنابراین توقع از شورای نگهبان این است که
عادالنه و در چارچوب قانون به وظیفه اش عمل
کند که این مصداق تحقق” امید و آرامش” برای
ملتی است که همواره در صحنه حضور داشته اند .
نباید اجــازه دهیم تــا با فاصله ســازی میان
قضاوتهای مردم و عملکرد و رفتار برگزار کننده و
ناظران انتخابات  ،قهر و کنش انفعالی آنها را نسبت
به تعیین سرنوشت شان رقم بزنیم.

