
ë  گزارش: »در يادداشت روزنامه جوان رخ داد/ پاسخ عجيب به
يك نامه«

روزنامه »جوان« روز گذشــته یادداشــتی را 
منتشر کرد که به استنباط فعاالن سیاسی، در 
آن ساحت امام)ره( مورد توهین قرار گرفته... 
این روزنامه در یادداشــت خــود، حصر و نامه 
اخیر مهــدی کروبی به رئیس جمهوري را مستمســکی برای پرداختن به 
دوران حیات امام)ره( قرار داد... نویسنده »جوان« در انتهای این یادداشت 
که نقطه مورد توجه آن اســت، چنین نوشته است: »مگر شما عالقه مند به 
بازگشــت به دوران طالیي امام راحل نیستید؟ مگر به دریافت ده ها سمت 
از ایشــان افتخار نمي کنید؟ امروز نظام جمهوري اسالمي شما را به همان 
دوران بازگردانده و تنها چشــمه کوچکي از نحوه مواجهه با شوریدگان بر 
نظام در آن دوران را، به شــما نشــان داده است... باز خدا پدر این »سید« 
را بیامرزد که نجیبانه تنها شــما را »نانجیب« مي خواند، اگر در آن دوران 
طالیي بودید، با چند کلمه فرمان همه تان را آویزان مي کردند«... نویسنده 
یادداشت جوان البته در این  زمینه مسبوق به سابقه است. او در یادداشتی 
بــه تاریخ هجدهم تیرماه ســال ٩٣ با عنوان »حصر خوب اســت اما فقط 
برای همســایه« كه در خبرگزاري اصولگراي »فارس« منتشر شد، باز هم 
مــواردی را مورد اشــاره قرار داده بود که چهره امــام را مورد تخطئه قرار 
می داد. نویســنده در آن یادداشــت خود، باز هــم از دوران امام با عنوان 
»دوران طالیی« یاد کرده و بــاز هم موضوع حصر را مورد توجه قرار داده 
بود. او در بخشــی از این یادداشــت چنین آورده بــود: »بر راویان اخبار و 
ناقالن آثار و شــاید طوطیان شکرشــکن پوشیده نیســت- و امیدواریم بر 
مدعیان عالقه به حضرت امام و دوران طالیی ایشان نیز پوشیده نباشد- که 
پایه حصر منتقــدان از همان دوران طالیی و قطعًا با علم و اطالع حضرت 
امام نهاده شد. کســانی که مشمول این مجازات شدند عبارتند از: آیت اهلل 
ســیدکاظم شــریعتمداری که تاپایان عمر در حصر به سر برد و در همان 
شــرایط درگذشــت! آیت اهلل حاج آقا حســن قمی که نه حزب داشت و نه 
اردوکشی خیابانی کرده و نه از شیوخ عرب پول گرفته بود. او تنها به صدور 
چنــد اعالمیه اعتراضی مبــادرت کرده بود، با این  حال ســال ها در حصر 
خانگی گرفتار و حتی از دادن یک ســالم از پشــت بام منزل خود به حرم 
رضوی)ع( هم ممنوع بــود. ممنوعیت حصر وی در دوران رهبری آیت اهلل 
خامنه ای برداشته شد. آیت اهلل سید صادق روحانی تنها به جرم بی اعتقادی 
به لیاقت و کفایت آقای منتظری، سال ها متحمل حصر گردید!... ممنوعیت 
حصر وی نیز در دوران رهبری آیت اهلل خامنه ای برداشــته شــد«... طبق 
ماده ٥٠٤ قانون مجازات اســالمی، چنانچه کســی به هر نحوی به امام و 
بنیانگذار انقالب اســالمی و رهبر معظم انقالب توهین کند، به حبس از 6 
ماه تا دو سال محکوم خواهد شد... فاضل میبدي به »شرق« گفت: عده اي 
براي پیشــبرد اهداف و مقاصد سیاســي خود حاضرند نگاه و روش امام را 
تحریف كنند... هادی غفاری در این  باره گفت: دوســتان نادانی هستند که 
از روی نادانی دســت به چنین دروغ پردازی ای می زنند و ندانسته حرمت 
امام را مخدوش می کنند. آنها با این اقدام خود به امام توهین کرده و افترا 
زده انــد... علی تاجرنیا هم در گفت وگو با »شــرق« دراین باره چنین گفت: 
...توجیهی که در این مقاله شده، به  هیچ  عنوان بجا و مناسب نیست. مردم 
ایران می دانند رهبري  معظــم فرموده  اند؛ این انقالب بدون نام خمینی در 
هیچ  جای جهان شناخته شده نیســت. این جداکردن دوران امام و دوران 

کنونی در واقع عقده گشایی و انتقام  گرفتن از عملکرد حضرت امام است.

ë يادداشت: »پاسخ به غوغا زيستان« ؛ محمدرضا كائيني
یادداشت چند خطي صاحب این قلم در یكي از شبكه هاي 
مجازي كه با فاصله اي اندك در ســایت »نسیم آنالین« 
منتشر شــد، بازتابي گسترده در بســیاري از پایگاه هاي 
خبري وكانال هاي تلگرامي داشت... برخي دوستان گمان 
برده بودند كه ما با مقایسه محصورین امروز با محصورین 
دیروز، شــأن و مرتبت آنان را در حد مرجعیت ارتقا داده 
یا گفتار و كردار آنان را هم عیار مراجع دانســته ایم! این 
انگاره درست نیست، چه اینكه منطقیین همواره گفته اند 
كه »قیاس در تمامي موارد مقرب نیســت كه از جنبه هایي مبعد است« یا 
اینكه »مثل همه چیزش مانند مثل نیســت.« بدیهي است كه محصورین 
امروز، در جایگاهي بس نازل تر از »مرجعیت« قرار دارند... عده اي دیگر و از 
ســر غوغازیستي، نگاشته حقیر را »انتقام متحجرین و منافقین ضدخلق از 
امام و یاران امام!« خوانده و بیشتر اسباب مطایبه و خنده مخاطب را فراهم 
آورده اند... به نظر مي رسد آنچه دستاویز این جماعت در این انتساب شده، 
واپسین خط از آن یادداشت یعني این فقره بوده: »باز خدا پدر این سید را 
بیامرزد كه نجیبانه شــما را »نانجیب« مي خواند، اگر در آن دوران طالیي 
بودیــد، با چند كلمه فرمان همه تان را آویزان مي كردند.« اگر خواننده این 
كالم قدري به فن اســتدالل آشنایي داشته باشــد، حتمًا شنیده است كه 
»اثبات شــيء، نفي ماعدا نمي كند« بدین معنا كه اگر رهبري كنوني نظام 
نجیبانه از اجراي مجازات افساد في االرض بر سران فتنه دریغ ورزیده است، 
نمي تــوان گفت كه رهبري قبلي با اجراي حد مفســد في االرض بر امثال 
آنان، نجابت را فرو نهاده اســت. هنر این گونه برداشــت ها، تنها از حامالن 
عنوان »اطالعات ٣6 میلیوني!« برمي آید... نگارنده هیچ گاه عادت نداشــته 
كه در گفتار و نوشــتار خویش، وجهه و سخن بزرگان را براي اثبات سخن 
خویــش به خدمت گیرد، لیك اكنون به نظر مي رســد كه این جماعت در 
مواجهه با یادداشــت این قلم، تسویه حســاب با سخني دیگر را مي جویند. 
سخني كه علي مطهري- كه از قضا مورد اقبال این جماعت است- به نقل 
از رهبر معظم انقالب بیان داشــته و یادداشت دیروز ترجماني از آن بوده 
اســت: »من قباًل درباره بصیرت صحبت كرده ام و اینكه نباید راه شــهدا و 
راه انقالب را گم كنیم. جرم اینها بزرگ اســت و اگر امام بودند، شــدید تر 
برخورد مي كردند. اگر اینها محاكمه شوند، حكم شان خیلي سنگین خواهد 
بود و قطعًا شما راضي نخواهید بود. ما اكنون به اینها مالطفت كرده ایم.«

توضيح »جوان«: فارغ از جنجال سازي هاي خبري که از سوي یک جریان 
خاص در فضاي مجازي علیه روزنامه »جوان« شکل گرفت، ذکر این نکته 
ضروري اســت که بــا وجود تأیید کلي محتواي »نقــد و نظر« دیروز، این 
مطلب الزامًا دیدگاه روزنامه »جوان« نیســت که اگر غیر از این بود، عنوان 
»یادداشت یا ســرمقاله« براي آن استفاده مي شــد و اهل نظر معاني این 
واژه ها را به درستي درک مي کنند. ضمن اینکه مناسب تر بود در استخدام 

برخي واژه ها دقت بیشتري صورت مي گرفت.

ë »اعتراض احمد توکلی به تيتر و خبر ديروز کيهان و پاسخ ما«
آقــای دکتر احمد توکلــی در اعتراض به تیتر 
اول کیهان دیروز که به تخلف مالی دولت آقای 
روحانی اختصاص داشت و برگرفته از اظهارات 
صریح خــود آقای توکلی بود، نامه ای ارســال 
داشــته و در جای جــای آن در قالــب مواعظ 
اخالقی به کیهان تاخته اند... رقم تخلف ۱۰۵ هزار میلیارد تومان... را خود 
جناب آقای دکتر توکلی در نطق جلســه علنی روز یکشنبه خویش مطرح 
کرده بودند... اشــتباه کیهان فقط آن بــوده که به قول و گفته آقای احمد 
توکلی اعتماد کرده اســت! ...اکنون باید پرســید؛ اگر در بیان رقم اشتباه 
کرده اید و قصد تصحیح آن را دارید: اواًل: چرا به کیهان که فقط به قول شما 
اعتماد کرده اســت، حمله می کنید؟ و ثانیًا: چرا دراین باره به روزنامه هایی 
که ســخنان شــما را تحریف کرده بودند، کمترین تذکــری نداده اید؟!  از 
جنابعالی بعید اســت که تحت فشــار مدعیان اصالحات قرار گرفته باشید 
ولی بعید نیســت که نامه به کیهان را خودتان تحریر نفرموده باشید! ...در 
نامه آورده  اید که نگران افشای تخلفات رؤسای جمهوري و خدشه به آبروی 
نظام هســتید. اگر چنین است، این اعداد و ارقام را چگونه و چرا از تریبون 
باز و عمومی مجلس بیان کرده اید؟ البته این تنها مورد نیست، آقای توکلی 
در 2٠ ثانیه آخر سخنان خود نیز حدود یک هزار میلیارد تخلف فاحش در 
دولت آقای روحانی را برمی شــمارند. آیا این اقدام از کیهان سرزده است یا 
از جنابعالی؟!... ایشــان جوابیه را قبل از کیهان به سایت ها و خبرگزاری ها 
داده اند و مسئول دفتر ایشــان هم در تماس با کیهان اعالم می کند »این 
جوابیه فردا مورد استقبال روزنامه های اصالح طلب قرار می گیرد!«  آیا قرار 
این بود که به روال شــناخته شــده مدعیان اصالحات، جوابیه بدون پاسخ 

کیهان منتشر شود؟!

فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاسداران )نزاســا( گفت: مرحله دوم اجرای رزمایش 
امنیتی پیامبر اعظم)ص( و اقدام امنیتی تهاجمی علیه گروهك های تروریستی- تكفیری 
با حضور شــماری از فرماندهان عالیرتبه ارتش، نیروی انتظامی، روحانیون و مسئوالن 
اســتانی و شهرستانی در جنوب شرق كشور برگزار شــد. به گزارش سپاه نیوز، سردار 
ســرتیپ پاسدار محمدپاكپور در حاشیه برگزاری دومین روز از رزمایش امنیتی پیامبر 
اعظم)ص( در جمع خبرنگاران اظهار كرد: روز سه شنبه ٣ نوع عملیات از سوی یگان های 

حاضر در این رزمایش امنیتی انجام شده كه عملیات كمین علیه ستون دشمن فرضی 
كه از مرز نفوذ كرده، عملیات باز پس گیری پاسگاه مرزی كه از سوی دشمن فرضی به 
تصرف درآمده و عملیات راه بندی و رفع راهبندان كه از سوی تروریست ها ایجاد شده، 
از این دست عملیات است. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران افزود: بالگردهای هوا 
نیروز نیروی زمینی سپاه گوشــه ای از توان عملیاتی خود را با رصد و شناسایی اشرار، 

تروریست ها و اجرای آتش سنگین روی مواضع آنان به نمایش گذاشتند.

اجرای مرحله دوم 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( 

سپاه

دگرخوان
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خبــر

شهادت ۴ مستشار ارتش 
در سوریه 

جزئیاتــی از مشــخصات ۴ نفر از 
ارتش جمهوری اسالمی که  تکاوران 
طی عملیات مستشاری در سوریه به 
شهادت رسیدند، تأیید شد. به گزارش 
تسنیم، ٤ نفر از مستشاران نیروهای 
ارتش جمهوری اسالمی ایران که برای 
همراهی با نیروهای سوری در دفاع از 
حــرم اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
راهی سوریه شــده بودند، طی چند 
روز گذشــته توســط تروریست های 
تکفیری به شــهادت رسیدند. ستوان 
دوم »شهید مجتبی یداللهی منفرد« 
متولد 1٣7٠ از تیپ 6٥ نوهد )نیروی 
مخصوص ارتش جمهوری اســالمی( 
از اهالی تهران است که طی عملیات 
مستشاری در ســوریه و در سن 2٤ 
سالگی به شــهادت رســید. شهید 
»محسن قطاســلو« متولد 1٣6٩ از 
تکاوران تیپ 6٥ نوهد ارتش جمهوری 
اســالمی از اهالی پاکدشت در استان 
تهران اســت که به  تازگی و در سن 
2٥ سالگی به کاروان شهدای مدافع 
حرم پیوسته اســت.  سروان »شهید 
مرتضی زرهرنــد« فرزند محمد علی 
متولد 1٣٥8 یکــی از تکاوران تیپ 
2٥8 شــهید پژوهنده شــاهرود و از 
استان  از  اهالی شهرستان شــیروان 
خراسان شمالی است که طی عملیات 
مستشاری و در ســن ٣6 سالگی به 
شهادت رســید. ســرهنگ »شهید 
مجتبی ذوالفقار نسب« متولد 1٣٥6 
از رکن دوم تیــپ ٤٥ تکاور از اهالی 
شهرستان شوشتر در استان خوزستان 
است که طی عملیات مستشاری در 
سوریه توسط تروریست های تکفیری 

در سن ٣8 سالگی به شهادت رسید.

 انتقاد اژه ای 
از انکارکنندگان حق

معاون اول دستگاه قضایی گفت: 
متأسفانه عده ای با قلم یا زبان شان 
حقایــق بســیار روشــنی را که در 
نظــام وجود دارد منکر می شــوند. 
به گزارش ایســنا، حجت االســالم 
محسنی  غالمحسین  والمســلمین 
اژه ای با حضور در مراســم تودیع و 
معارفه رئیس دیــوان عدالت اداری 
گفت: در بســیاری از مــوارد اتفاق 
می افتد که انســان حقایق را منکر 
شود و انکار حق نوعی ظلم محسوب 
می شــود. وی ادامــه داد: عده ای با 
قلم و زبان شــان در نظام جمهوری 
اسالمی که با انفاس طیبه امام راحل 
و مجاهدت های آن مرد بزرگ و همه 
دینمداران بنا گذاشته شده است و 
قوانیــن و اقدامات آن کــه از ابتدا 
تاکنون با رهبری ها و فرماندهی های 
رهبر معظــم انقالب به جلو می رود 
و حقایق روشنی اســت را با کمال 

تأسف منکر می شوند. 

کیفرخواست پرونده 
متهمان  120 هزار 

میلیارد ریالی صادر شد 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
از صدور کیفرخواست براي متهمان  
پرونده  تخلف 12 هزار میلیارد توماني 
در نظام بانكي كشــور خبــر داد. به 
گزارش ایرنا، ناصر سراج روز گذشته 
در حاشیه مراســم تودیع و معارفه 
رئیــس جدید دیــوان عدالت اداری 
در جمــع خبرنــگاران  درخصوص 
پرونده فساد 12 هزار میلیارد توماني 
گفت: این پرونده فســاد نبوده، بلکه 
متهمان در مدت 6 سال  با جابه جایي 
پول هــا  از آن اســتفاده مي كردند. 
وی افزود: این پرونده در دادســرای 
تهران رســیدگی و کیفرخواست آن 
هم صادر شــده است. البته با ارسال 
پرونده بــه دادگاه محاكمه متهمان  
در آینده نزدیك برگزار خواهد شــد. 
بنابراین گزارش، ولی اهلل سیف رئیس 
کل بانک مرکزی آذرماه سال ٩٣ از 
تخلف بانکی 12٠ هزار میلیارد ریالی 
یک گروه از ســال ۸۵ تا ۹۱ در نظام 

بانکی خبر داده بود.

آیت اهلل جنتی خطیب 
جمعه این هفته تهران

آیت اهلل احمد  جنتی نماز جمعه 
این هفته تهران را در محل دانشــگاه 
تهران اقامه می کند. به گزارش  ایرنا، 
امیــر احمدرضا پوردســتان فرمانده 
نیــروی زمینی ارتش به مناســبت 
روز ارتــش و نیــروی زمینــی و نیز 
حجت االســالم اختری عضو شورای 
ائمه جمعه کشــور  سیاســتگذاری 
درخصوص اقتصاد مقاومتی از دیدگاه 
قــرآن و اهل بیت پیــش از خطبه ها 

سخنرانی می کنند.

روحانی برای شرکت در اجالس سران سازمان همکاری اسالمی عازم استانبول شد

نشست ترکیه، تریبونی برای اعالم مواضع تهران
حســن روحانی بعد از اســتقبال یک هیأت 
بلندپایه آسیایی و اروپایی در هفته جاری، امروز 
در نشست سران »سازمان همکاری های اسالمی« 

به میزبانی ترکیه شرکت می کند.
اگرچه در روزهای گذشــته برخی زمزمه ها و 
خبرسازی های بخصوص در رسانه های منطقه ای 
درباره شرکت یا شرکت نکردن رئیس جمهوری 
ایران در نشســت یادشده منتشر شــده بود، اما 
تصمیم روحانی بر شــرکت در این اجالس بود. 
بــه گفته پرویز اســماعیلی معــاون ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری، روحانی یکی 
از سخنرانان اصلی نشست است و رئیس جمهوری 
در حاشــیه آن دیدارهای دوجانبه ای با ســران 
کشــورهای اســالمی نیز خواهد داشت. روحانی 
پیش از این تأکید کرده است که مسلمانان جهان 
انتظار دارند تا نتیجه نشســت سران کشورهای 
اسالمی در استانبول، ندای وحدت، همبستگی و 
همکاری در دنیای اســالم باشد. پیش از روحانی 
البته محمدجــواد ظریف وزیر امــور خارجه در 
نشســت وزیران خارجه کشورهای عضو شرکت 

کرده بود. 
عــالوه بر پدیــده تروریســم و درگیری ها و 
بحران هــای منطقه ای همچون ســوریه و یمن، 
اختالفات برخی کشــورهای بــزرگ و تأثیرگذار 
اســالمی سایه ســنگینی بر نشســت استانبول 
دارد. در این میان بیش از همه شاید قطع روابط 
دیپلماتیــک بین تهران و ریاض و برخی اختالف 
نظرهــا بین تهران- آنــکارا بر ســر بحران های 
منطقه ای مشــهودتر اســت. بر همین اساس در 
روزهای گذشته از ســوی کارشناسان منطقه ای 
درخصــوص  گمانه زنی هایــی  و  پیش بینی هــا 
چگونگــی مواجهه هیأت های ایران و عربســتان 

مطرح شده بود.
در ادامــه این تحلیل ها، کارشناســان داخلی 
از تصمیم روحانی برای ســفر به ترکیه و شرکت 
در اجــالس ســران اســتقبال کــرده و اظهار 
امیدواری کرده اند که در حاشــیه آن دیدارهایی 
بین هیأت های دو کشــور انجام شــود یا حداقل 
زمینه هایی برای گفت وگوهــا در روزهای آینده 

فراهم شود.
ë  سبحانی: ديپلماســی گفت وگو به جای

ديپلماسی رسانه ای و تخريب 
محمدعلی سبحانی، ســفیر پیشین ایران در 
لبنان از جمله این کارشناسان مسائل منطقه ای 
اســت که معتقد است با توجه به برخی تالش ها 
برای تحت الشــعاع قرار دادن اجالس اســتانبول 
و برجســته کردن اختالف نظر های بین ایران و 
عربستان، تصمیم رئیس جمهوری کشورمان برای 
شــرکت در نشست سران، اقدامی مناسب و قابل 
دفاع اســت. به گفته وی، حضور در نشست های 
بین المللــی و منطقه ای همواره بهتر از شــرکت 
نکردن در آنهاست چرا که در چنین نشست هایی 
فرصت طــرح دیدگاه هــا بدون واســطه فراهم 
می شود. سبحانی به »ایران« گفت: درگیری های 
منطقه ای روابط بین همســایگان را دستخوش 
نگاه های بدبینانه کرده و باعث شده که طرف های 
درگیر در بحران ها تنها منافع خود را دنبال کنند 

و لذا تخریب ها جای همکاری ها را گرفته است.
به گفته این کارشــناس مســائل منطقه ای، 
کشورهای منطقه و فراتر از آن کشورهای اسالمی 
برای حل مشــکالت خود و بخصوص دفع خطر 
تروریســم، دو راه پیش رو دارنــد؛ یکی اینکه از 
راه دور و براســاس دیپلماسی رسانه ای و تهدید 
با یکدیگر روبرو شــوند و دوم اینکه توافق کنند 
برای گفت وگو و به این باور برسند که اختالفات 
را در چارچوب های مذاکره و رایزنی های دوجانبه 

یا چندجانبه حــل و فصل کننــد. او راه دوم را 
مناســب تر دانســت و افزود: نباید هر کشــوری 
تنها ســخنگوی مطالبات خود باشد چرا که این 
راهبرد فاصله دولت ها از یکدیگر را بیشتر می کند. 
ســبحانی راهبرد به کار گرفته شــده در پرونده 
هســته ای ایران یعنی »برد- بــرد« را راهبردی 
شایســته و مناسب برای کشــورهای اسالمی و 
منطقــه خواند و توضیح داد کــه دنیا هم به این 
نتیجه رسیده است که راهکارهای یکجانبه برای 
حل و فصل بحران ها و اختالف نظرها راه به جایی 

نمی برد.
این دیپلمات پیشین تأکید کرد: حضور آقای 
روحانی در نشســت استانبول اگر تنها این فایده 
را داشــته باشــد که معرف راهبرد »برد- برد« 
باشــد، جای دفاع دارد. غیر از ایــن به هر حال 
فرصتی اســت تا جمهــوری اســالمی ایران در 
فضایی شفاف تر مواضع خود را در محضر رهبران 
و سران کشــورهای اسالمی تبیین کند و برخی 
خبرسازی ها و تبلیغات سوء علیه تهران معطوف 

به اینکه ایران مخل صلح و آرامش منطقه است را 
از بین می برد. وی با بیان اینکه نشست استانبول 
فرصت خوبی است برای تأکید بر اینکه کشورهای 
منطقه چاره ای ندارند جز پذیرش راهبرد »برد- 
بــرد« اضافه کرد: نکته قابــل تأمل دیگر تمرکز 
کشورها بر حل مشکالت داخلی خود است. تا هر 
زمان که روابط بین دولت ها و ملت ها در کشورهای 
اسالمی و منطقه به نقطه رضایت بخشی نرسد و 
دولت ها به مطالبات مردم خود پاسخگو نشوند، به 
دنبال فرافکنی مشکالت داخلی و مقصر خارجی 
می گردند و این خود کدورت بین دولت ها را بیش 

از پیش افزایش می دهد. 
ë  صباح زنگنه: نشســت استانبول تجلی

وحدت و همکاری باشد
صباح زنگنه، دیگر کارشناس سیاست خارجی 
هم به مشخصه های ممتاز نشست استانبول اشاره 
کرد و توضیح داد: یکی از نکات بارز این است که 
اجالس در سطح سران برگزار می شود و با توجه به 
اهداف سازمان همکاری اسالمی، این نشست باید 

تجلی وحدت و همکاری بین کشورهای اسالمی 
باشــد. وی مشــخصه یا اهمیت دوم را تمرکز بر 
پدیده شوم تروریسم دانست و تأکید کرد که اعضا 
باید از طرح هرگونه مســائل یا مواضع اختالفی 
پرهیز کنند. برگزاری نشست در استانبول هم به 
نظر صباح زنگنه از وجوه مهم دیگر این نشســت 
است چرا که ترکیه هم همسایه ماست و هم خود 

نیز گرفتار مصیبت تروریسم است.
وی افزود: روابط حسنه دیرین تهران و آنکارا 
می تواند به جهت گیری صحیح تر این ســازمان 
کمــک کند و چنانچه اجالس اســتانبول نتواند 
به همبستگی بیشتر کشــورهای اسالمی منجر 
شود، مســئولیت آن به پای ترکیه نوشته خواهد 
شد. زنگنه با اشاره به اینکه سازمان همکاری هاي 
اسالمی از هدف اولیه خود یعنی حمایت از آرمان 
فلســطین فاصله گرفته اســت، برخوردهای دو 
گانه آن با بعضــی تحوالت و اتفاقات مهم جهان 
اسالمی را یادآور شــد و گفت: سازمان در زمان 
حمله اتحاد جماهیر شوری به افغانستان موضع 
جانبدارانه از مدافعان افغانی داشــت اما در زمان 
حمله امریکا به این کشور موضع روشن و عادالنه 
اتخاذ نکرد. یا در برابر حمله عراق به کویت موضع 
مخالفت گرفت و در برابر حمله امریکا به عراق در 
برابر واشــنگتن موضع نگرفت. وی ادامه داد: در 
شرایطی که کشورهای اسالمی و بخصوص منطقه 
خاورمیانه گرفتار پدیده شوم تروریسم هستند و 
سازمان همکاری اسالمی باید یک فرصت و یک 
ابزار برای رفع و مبارزه با آن شود، متأسفانه تبدیل 
به ابزاری در اختیار یکی از کشورهای عضو شده 
اســت که به جای رویکردهــای وحدت آفرینانه، 
خــط تفرقه افکنانه را گاهي دنبال می کند. با این 
حال این کارشناس مســائل منطقه سفر رئیس 
جمهوری ایران به ترکیه و شــرکت در نشســت 
اســتانبول را اقدامی مهم ارزیابی کرد و گفت: در 
باره اینکه نشست چه نتایجی در بر خواهد داشت، 
باید منتظر بیانیه پایانی و نشست های دوجانبه و 

چندجانبه حاشیه اجالس بود. 
ë  بيان بــرای  فرصتی  ســران؛  اجالس 

ديدگاه ها 
نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس هم درباره سفر روحانی 
گفت: صحن سازمان های بین المللی و منطقه ای، 
عرصه ای اســت که در آنجا کشــورها می توانند 
دیدگاه ها و نظرهای خود را درباره مسائل مختلف 
ارائه کنند و شرکت در این اجالس ها، یک فرصت 
برای کشور ها محسوب می شود. شفیعی در گفت 
 وگو با خبرگزاری صدا و ســیما، به شــرایطی در 
جهان اسالم اشاره کرد مثل درگیری های سوریه، 
عراق، یمــن، لیبی و افزود: ایــن تنها مربوط به 
جهان اســالم نیست و برخی دیگر از نقاط جهان 
بخصــوص اروپا نیز با  مســائلی مانند مهاجران و 
همچنین بحث های تروریستی روبه رو هستند که 
این مسائل عمدتًا به مســلمانان مربوط و به نام 
اسالم تمام می شود. به گفته وی، این مسائل باید 
در اجالس سران کنفرانس اسالمی مطرح و برای 
آن چاره ای اندیشــیده شود. این نماینده مجلس 
با بیان اینکه مســأله قدس سنگ بنای سازمان 
کنفرانس اسالمی است، اظهار داشت: در فلسطین 
و قدس هم مسائل و حوادثی در جریان است که 
دنیای اســالم باید در مورد آنها نیز واکنش نشان 
دهد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس گفت: آقــای رئیس جمهوري 
با حضور در این کنفرانس مســائل و دیدگاه های 
جمهوری اســالمی ایران را مطرح خواهد کرد و 
سعی خواهد شد که راه حل هایی برای این مسائل 

پیدا شود.

نمایندگان در جلســه علني روز چهارشــنبه مجلس شوراي 
اسالمي قسمت هایي از بخش هزینه اي الیحه بودجه ٩٥ را تصویب 
كردند. بر اساس مصوبه مجلس شــوراي اسالمي، افزایش حقوق 
گروه هاي مختلــف حقوق بگیر از قبیل هیــأت علمي، كاركنان 
كشوري و لشگري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي 
كه تفاوت تطبیق موضوع مواد )71( و )78( قانون مدیریت خدمات 

كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي پذیرد. 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي همچنین مصوب كردند تمام 
درآمدهاي حاصل از اعطاي معافیت هاي مشــموالن داراي 8 سال 
غیبت تا سقف ٣٥ هزار میلیارد ریال براي تقویت بنیه دفاعي نیروهاي 

مسلح هزینه شود. تحصیل رایگان دانشجویان تحت حمایت كمیته 
امداد در دانشگاه ها، اختصاص 2٥٠٠ میلیارد ریال به نیروي انتظامي 
براي هزینه كرد امور منجر به كاهش تصادفات، مجوز انتشــار اوراق 
مشــاركت تا ســقف 1٠٠ هزار میلیارد ریال براي اجراي طرح هاي 
انتفاعي داراي توجیه فني، اختصاص ٥٠٠ میلیون دالربراي طرح هاي 
آبیاري تحت فشار به بخش خصوصي وتعاوني، اختصاص اعتبار پنج 
هزار میلیاردي براي اجراي خطوط گازرساني به سیستان وبلوچستان 
و شرق هرمزگان و تعیین سهم 1٤/٥ )چهارده و نیم درصد( وزارت 
نفت از درآمدهــاي نفتي از مهم ترین مصوبــات دیروز مجلس در 

بخش هاي هزینه اي الیحه بودجه سال ٩٥ به شمار مي رود. 

سیاســي  بلندپایه  هیأت  حضور 
و اقتصادي از كشــور ایتالیا در ایران 
به ریاســت نخســت وزیر این كشور 
نشانه اي بر این است كه دولت رم در 

فعالیت هاي سیاسي و اقتصادي تمایل به مشاركت هاي جدي با 
جمهوري اسالمي ایران دارد و به عنوان یكي از كشورهاي اصلي 
اروپا خواســتار ورود در بازار اقتصادي ایران است. از طرف دیگر 
ایتالیا به دنبال آن است كه در بازار منطقه موسوم به خاورمیانه 
هم ورود جدي تري داشــته باشد و با توجه به رایزني هایي كه 
ما پیش از این در قالب گروه دوســتي ایران وایتالیا با مسئوالن 
این كشــور داشــتیم، به نظر مي رســد رم بر این باور است كه 

دروازه ورود به خاورمیانه تهران اســت لذا ســعي مي كند نگاه 
سرمایه گذارانه خود را در بستر تولیدات زیربنایي ایران آغاز كند. 
بر اســاس جلساتي كه بین دو كشــور در دو سه سال گذشته 
و بخصوص بعد از برجام داشــته ایم، زمینه مناســب براي آغاز 
معادالت جدید سیاسي و اقتصادي بین تهران و رم فراهم آمده 
است. نكته قابل تأمل اینكه دولت ایتالیا به نسبت برخي دیگر از 
كشورهاي اتحادیه اروپا معطوف به تحوالت و اتفاقات رخ داده در 
منطقه و ایران بي حاشیه تر است و این خود عالمتي است مؤید 
اینكه ما بعد از این شاهد فعالیت هاي امنیتي، سیاسي و اقتصادي 
جدي تر این كشور در ایران و منطقه باشیم. امیدواریم این حضور 
پررنگ ایتالیا در بازار ایران و منطقه به گونه اي باشــد كه نتایج 
روشــني هم در پي داشته باشد و تنها محدود به گفت و گوها و 
مذاكرات نباشد. به نظر مي رسد ایتالیایي ها مصمم هستند كه در 
گفت و گو ها و رایزني ها با ایران بتوانند جزو نخستین كشورهایي 

باشند كه به بازار ایران ورود جدي داشته باشند. 
 به هر روي عرصه دیپلماسي عرصه تأمین منافع ملي براي 
كشورهاســت و هنر دیپلماســي هم در این نهفته است كه از 
موقعیت هــا و فرصت هــاي موجود بهترین بهره ها برده شــود. 
عملكــرد دولت یازدهم در عرصه سیاســت خارجي و تحرك و 
پویایي دستگاه دیپلماسي بیانگر این نكته است كه دولتمردان 
فعلي به نســبت همتایان خود در دولت قبل اشراف بیشتري به 
مناسبات بین المللي دارند و این خود فاكتور تعیین كننده اي در 
تأمین بهتر و بیشتر منافع كشــور است. نخست وزیر ایتالیا در 
دیدار خود با روحاني گفته است كه این كشور مي تواند راه ورود 
ایران به اروپا باشــد و متقاباًل تهران هم مي تواند راه ورود رم به 
منطقه خاورمیانه باشــد. بنابر این هر دو كشور به این برداشت 
مشترك رســیده اند كه در نزدیكي بیشــتر تهران و رم اهداف 

بیشتري را مي توانند محقق كنند. 

تهران دروازه ورود رم به خاورميانه
یادداشـــت

 جواد هروي
رئیس گروه دوستي ایران و ایتالیا 

مجوز مجلس به دولت براي افزایش حقوق كارمندان

هیأت جمهوری اســالمی ایران بــا تالش های مخرب 
عربســتان سعودی در نشســت وزیران خارجه كشورهای 
اسالمی در استانبول به طور قاطع مخالفت كرده و نسبت به 
عواقب این رویكرد هشدار داده است. به گزارش ایرنا، گفته 
می شود در نشست وزیران خارجه كشورهای عضو سازمان 
همكاری اسالمی در استانبول، محمدجواد ظریف وزیر امور 

خارجه در واكنش به طرح چهار بند ضد ایرانی و یك بند علیه حزب اهلل لبنان در پیش نویس 
اعالمیه اجالس ســران كشورهای اسالمی كه از سوی عربستان سعودی و با حمایت برخی از 
همپیمانانش ارائه شــده بود، این اقدام را برخالف روح همبستگی اسالمی و در راستای منافع 
رژیم صهیونیســتی دانسته و نسبت به عواقب این رویكرد مخرب هشدار داده است. ظریف با 
اشاره به تجربه سوء استفاده ابزاری از سازمان همكاری اسالمی در دوران جنگ تحمیلی صدام 
علیه ایران اظهار داشــته است: در آن مقطع طارق عزیز وزیر خارجه وقت عراق، بندهایی ضد 
ایرانی را با حمایت تعداد معدودی از كشورهای منطقه به تصویب می رساند اما ما اعتنایی به این 
رویكردهای ضد ایرانی نمی كردیم. باید از گذشته درس عبرت گرفت، ببینید االن طارق عزیز 
كجاست؟ ظریف در سخنرانی خود در این نشست ضمن تأكید بر اینكه اجالس سران باید به 
دنبال تقویت وحدت اسالمی باشد اعالم كرد، مشكالت و اختالفات میان كشورها باید از طریق 
گفت وگوهای دوجانبه حل شود نه اینكه مسائل دوجانبه را به نشست های چندجانبه كشاند. 
وی ضمن اشــاره به بهانه جویی های عربستان سعودی جهت سوء استفاده از حادثه تعرض به 
سفارت و كنسولگری این كشور در ایران به دنبال اقدام تحریك آمیز سعودی ها، به محكومیت 
این حمالت توســط ایران و برخورد جدی با مرتكبین این حادثه اشــاره و تأكید كرد با وجود 
اقدامات مخرب برخی كشورهای عضو سازمان علیه ایران، ما همواره بهبود روابط با كشورهای 
همسایه و اســالمی را با اولویت دنبال كرده ایم. این درحالی است كه برخی از این كشورها از 
صدام در جریان جنگ علیه ایران حمایت كرده و در جنایات صدام علیه مردم ایران شــریك 
بودند. مطابق اخبار موجود، هیأت عربستان در اجالس با همراهی تعدادی از كشورها مانع از باز 

شدن بحث درخصوص این بندهای اعالمیه سازمان شده اند.

انتقاد قاطع ظریف با تالش های مخرب عربستان در نشست استانبول


