
ــــن  آخری در  ــژاد  ــ احمدی ن ــود  ــ محم
ــرای  ــ ــــی ب ــورک حرف ــ ــــورش در نیوی حض
ــــت که خیلی ها از شنیدش جا  گفتن داش
ــگاه ایاالت متحده  ــ ــد؛ »ایران جای ــ خوردن
ــــت که  ــکا را می داند و بر این باور اس ــ امری
ــته  ــ ــــم با همدیگر رابطه داش ما می توانی
ــیم.« اما این حرف برای دولتمردان  ــ باش
ــای اروپایی  ــ ــور و برخی میانجی ه ــ دو کش
ــالی  ــ ــوکه کننده نبود. او چند س ــ چندان ش
ــــی برای عادی  ــد که به دنبال کانال ــ می ش
ــــت.  ــــط با امریکایی ها می گش کردن رواب
ــــال آن پیغام های  ــه در خ ــ ــال هایی ک ــ س
ــــطه میان  ــا بی واس ــ ــــطه ی ــا واس ــ ــادی ب ــ زی
ــود. اما حاال  ــ ــده ب ــ ــــرف رد و بدل ش دو ط
ــاون حقوق  ــ ــواد الریجانی، مع ــ محمدج
ــــعت  ــد وس ــ ــه می گوی ــ ــوه فضائی ــ ــر ق ــ بش
ــرای نزدیک  ــ ــــت وقت ب ــای دول ــ تاش ه
ــــش از آن چند پیامی  ــــدن به امریکا بی ش
ــه الریجانی  ــ ــه گفت ــ ــد. ب ــ ــود که علنی ش ــ ب
»احمدی نژاد پیشنهاد کرده بود خودش 
با اوباما مذاکره کند و همه مواد غنی شده 
ــا بدهد.« این  ــ ــته ای را یک جا به آنه ــ هس
روایت هر چند ابعاد جدیدی از سیاست 
ــال پرونده  ــ ــته در قب ــ خارجی دولت گذش
ــته ای و همین طور رابطه با امریکا را  ــ هس
بازگو می کند اما در کلیت خود موضوعی 
ــانه های آن قبًا  ــ ــــی از نش ــــت که بخش اس
ــواد الریجانی در  ــ ــد بوده اند. ج ــ قابل رص
ــنیم  ــ ــا خبرگزاری تس ــ ــــوی خود ب گفت وگ
ــــری گروه های  ــد موضعگی ــ ــه نق ــ به بهان
مختلف، سراغ روایتش از سیاست دوران 
ــــس از آنکه موضع  احمدی نژاد رفته و پ
ــان برجام را مورد انتقاد قرار داده،  ــ موافق
ــــت: »گروه دیگری هم بودند که  گفته اس
صرفاً دنبال آن هستند که جایی از برجام 
ــود تا آن را َعَلم کنند. دوستانی  ــ خراب ش
ــایت های  ــ ــای احمدی نژاد و س ــ ــا آق ــ که ب
ــته  ــ نزدیک به آنها کار می کنند از این دس
ــــی می زنند که  ــا حرف های ــ ــتند. اینه ــ هس
ــان  ــ ــــب می کنم؛ زیرا خود ایش بنده تعج
ــال های آخر ریاست جمهوری اش  ــ در س
ــنهاد می کرد.  ــ ــــن برجام را پیش بدتر از ای
ــنهاد داشت همه مواد  ــ احمدی نژاد پیش

ــته ای را یک جا بدهیم و  ــ ــــده هس غنی ش
ــأله را  ــ خودش هم با اوباما مذاکره و مس
حل کند! مشخص است که این نوع نقد 

نیز نقد به درد بخور و کارسازی نیست.«
الریجانی البته نشانه و سندی دال بر 
ــوان کرده را به میان  ــ تأیید مطلبی که عن
نکشیده است اما برای صحت کلیت این 
موضوع می توان شواهد و روایت هایی از 
ــــت احمدی نژاد  اتفاقات سال های ریاس
ــژاد کجا و در  ــ ــــت. احمدی ن بر دولت یاف
ــیده  ــ ــــت را پیش کش چه زمانی این سیاس
ــؤال مفصل تر از هر  ــ است؟ پاسخ این س
ــران و امریکا،  ــ ــــری در کتاب »ای جای دیگ
ــــت خورده و مسیر صلح«  ــته شکس ــ گذش
ــــت  ــویان« روای ــ ــین موس ــ ــــم »حس ــه قل ــ ب
ــر  ــ ــای منتش ــ ــناد و روایت ه ــ ــود. اس ــ می ش
ــره ای متفاوت  ــ ــاب چه ــ ــــن کت ــده در ای ــ ش
ــــبت به آن  ــژاد نس ــ ــود احمدی ن ــ از محم
ــال 85 خطاب  ــ رئیس جمهوری که در س
ــــوش، رئیس جمهوری وقت  ــورج ب ــ به ج
ــا بصیرت  ــ ــود: »افراد ب ــ ــته ب ــ ــکا نوش ــ امری
ــــقوط این  ــــی و س ــــدای فروپاش اکنون ص
ــام لیبرال  ــ ــه های نظ ــ ایدئولوژی و اندیش
ــیم  ــ ترس ــنوند«،  ــ می ش را  ــــی  دموکراس
ــارا  ــ ــول بارب ــ ــاب از ق ــ ــــن کت ــد. در ای ــ می کن
اساوین روزنامه نگار و متخصص مشهور 
ــران در امریکا آمده که کاندولیزا رایس  ــ ای
وزیر وقت امور خارجه امریکا، در ابتدای 
ــال بعد از  ــ ــر از یک س ــ ــال 1385 )کمت ــ س
ــژاد( به او گفته  ــ ــــدن احمدی ن روی کار آم
بود: »ما در مکان های فراوانی از سازمان 
ــدام با  ــ ــداد و کابل، م ــ ــه تا بغ ــ ــــل گرفت مل
ــتیم  ــ ــایند« مواجه هس ــ »پیام های ناخوش
ــتار مذاکره  ــ ــد ایرانی ها خواس ــ ــه می گوی ــ ک
ــــری از  ــــمت های دیگ ــتند.« او در قس ــ هس
ــــش با یک نفر از  کتاب خود از گفت وگوی
ــــطح دو« اشاره  اعضای »گروه تماس س
ــابق ایران  ــ می کند که به این دیپلمات س
گفته است: »ایران از طریق سفیر خود در 
سازمان ملل از وزارت امور خارجه امریکا 
ــده ای برای  ــ ــــی نماین ــــت معرف در خواس
ــــت.«  ــــی جدید و جامع کرده اس مذاکرات
ــویان به  ــ ــاره موس ــ ــــوی مورد اش گفت و گ

دی ماه سال 89 بازمی گردد. دو ماه بعد 
از این گفت وگو یعنی اسفندماه سال 89 
ــات دیگری از  ــ ــــک مقام امریکایی جزئی ی
ــــدن باب  ــــل دولت ایران برای باز ش تمای
ــور را بازگو می کند.  ــ گفت و گوها با این کش
ــد: »ایاالت  ــ ــام امریکایی می گوی ــ این مق
متحده مکرراً پیام هایی از رحیم مشایی 
دریافت می کند که تهران برای مذاکره و 
ــتاق است.«  ــ برقراری رابطه با امریکا مش
موسویان همچنین از قول این دیپلمات 
می نویسد: »دولت احمدی نژاد پی در پی 
و  ــد  ــ می ده ــام  ــ پی ــده  ــ متح ــاالت  ــ ای ــه  ــ ب
کانال هایی که این پیام ها را می فرستند، 
آنچنان متعدد هستند که ما نمی دانیم 
ــــک را انتخاب کنیم. ما واقعاً گیج  کدام ی
ــه نمی دانیم  ــ ــــل اینک ــه دلی ــ ــده ایم و ب ــ ش

ــتیبانی  ــ ــــت و پش ــا حمای ــ ــــن پیام ه ــا ای ــ آی
ــــت اهلل خامنه ای را با خود دارد یا خیر،  آی

نمی توانیم به آنها پاسخ دهیم.«
ــروه تماس  ــ ــر از اعضای گ ــ ــــی دیگ یک
ــــت:  ــویان گفته اس ــ ــــطح دو نیز به موس س
ــدار کردم  ــ ــایی دی ــ ــــت بار با مش »من هش
ــــن گفت  ــه م ــ ــا ب ــ ــه ماقات ه ــ و او در هم
ــودن باب  ــ ــــت وجوی گش که ایران در جس
ــا ایاالت  ــ ــه ب ــ ــراری رابط ــ ــو و برق ــ گفت وگ
ــال 91  ــ ــــت.« این تاش ها تا س متحده اس
ــال 1391 یک  ــ ــد. در س ــ ــه پیدا می کن ــ ادام
ــــطح دو  ــو گروه تماس س ــ امریکایی عض
ــته ای درباره تاش  ــ درباره مذاکرات هس
ــودن  ــ ــایی برای گش ــ ــفندیار رحیم مش ــ اس
ــکا به  ــ ــتقیم با امری ــ ــرات مس ــ ــاب مذاک ــ ب
موسویان مطالبی می گوید. بر اساس این 
اطاعات یکی از سفرای ایران در اروپا به 
یک عضو گروه تماس سطح دو که عضو 
ــــت:  ــاالت متحده بوده گفته اس ــ دولت ای
ــــت و  ــوی ایران آماده اس ــ »همه چیز از س
ــــمی برای شرکت در  مشایی و ثمره  هاش
ــــن برگزار خواهد  ــــن ماقات که در برلی ای
ــــت دیگری هم  ــد.« اما روای ــ ــد، می آین ــ ش
ــویان وجود  ــ ــوازات روایت های موس ــ به م
ــــاش احمدی نژاد  ــه حکایت از ت ــ دارد ک
ــا امریکایی ها  ــ ــه ب ــ ــراری رابط ــ ــرای برق ــ ب
ــــت را محمد البرادعی  ــد. این روای ــ می کن
ــــت؛  ــاب خاطراتش عنوان کرده اس ــ در کت
ــال  ــ ــه ای در س ــ نام ــــی  ــژاد ط ــ »احمدی ن
ــا آمادگی  ــ ــه اوبام ــ ــــق او ب 1388 و از طری

ــه بدون  ــ ــره  دوجانب ــ ــران را برای مذاک ــ ای
ــرام متقابل  ــ ــــرط و بر مبنای احت پیش ش
اعام کرد.« اما در مقابل  اوباما با نادیده 
ــــت احمدی نژاد به رهبر  گرفتن درخواس
ــــت و تلویحاً  ــه نوش ــ ــــم انقاب نام معظ
ــاختار  ــ ــام داد که س ــ ــژاد پی ــ ــه احمدی ن ــ ب
ــد و  ــ ــران را بخوبی می شناس ــ حکومتی ای
ــه جایگاهی  ــ ــــی در چ می داند که چه کس

قرار دارد.
ــندهای  ــ ــــی در س ــور قطع ــ ــه ط ــ ــا ب ــ  ام
ــود احمدی نژاد دو  ــ ــــمی دولت محم رس
بار رد عقب نشینی برای واگذاری سوخت 
ــــق  ــود؛ اول تواف ــ ــده می ش ــ ــد دی ــ 20 درص
ــه جانبه ایران، ترکیه و برزیل. دوم هم  ــ س
ــه جانبه  ــ مذاکرات آلماتی 2. در توافق س
ــرار بود که ایران در ازای انتقال اورانیوم  ــ ق
ــــده خود به ترکیه، سوخت رآکتور  غنی ش
تهران را از طرف مقابل دریافت کند. در 
ــا بحث تحریم ها نیز مطرح  ــ آلماتی 2 ام
ــــرط آن کاهش  بود. موضوعی که پیش ش
ــازی به 3/5 درصد عنوان  ــ سطح غنی س
ــود که تیم  ــ ــنهادی ب ــ ــده بود. این پیش ــ ش
ــان روی میز طرف  ــ ــره  کننده آن زم ــ مذاک
ــته بود. بیش از دو سال پیش،  ــ 1+5 گذاش
ــتم فروردین ماه سال 93،  ــ یعنی در بیس
رهبر معظم انقاب با اشاره غیرمستقیم 
ــه بودند:  ــ ــه جانبه تهران گفت ــ به توافق س
»در آن زمان فرمولی برای تهیه سوخت 
ــا امریکایی ها برخاف  ــ ــــت آمد ام به دس
ــود در منطقه و در  ــ ــتان خ ــ ــه به دوس ــ آنچ
ــورهای امریکای جنوبی گفته  ــ یکی از کش
ــئوالن داخلی هم آن را باور  ــ و برخی مس
ــرده بودند، در این روند اختال ایجاد و  ــ ک
ــور کردند که ایران را در تنگنای کامل  ــ تص

قرار داده اند.« 
ــه در آن زمان  ــ ــود ک ــ ــه چه می ش ــ اینک
برخی مسئوالن داخلی وعده های امریکا 
ــــی  ــد، از موضوعات ــ ــرده بودن ــ ــاور« ک ــ را »ب
ــه قرار دارد؛  ــ ــــت که هنوز محل مناقش اس
ــــخنان  ــه ای که راوی هایی نظیر س ــ مناقش
اخیر محمدجواد الریجانی هم می تواند 
ــد و هم  ــ ــــدن آن بینجام ــفاف تر ش ــ ــه ش ــ ب

دامنه آن را وسیع تر کند.

احمدی نژاد پیشنهاد 
داشت همه مواد 

غنی شده هسته ای 
را یک جا بدهیم و 

خودش هم با اوباما 
مذاکره و مسأله را 

حل کند! مشخص 
است که این نوع نقد 
نیز نقد به درد بخور 

و کارسازی نیست

رئیس جمهوری در دیدار وزیر روابط خارجی بروندی:

کشورهای غیرمتعهد در صحنه 
بین الملل نقش آفرین باشند

ــورهای آفریقایی  ــ ــای ایران و کش ــ ــــعه روابط و همکاری ه ــــس جمهوری توس رئی
ــبات میان ایران و بروندی  ــ ــــترش همه جانبه مناس ــــت و بر گس را حائزاهمیت دانس
ــانی ریاست جمهوری، حجت االسام حسن  ــ تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطاع رس
روحانی روز گذشته در دیدار »آلن امه نیامیتوه« وزیر روابط خارجی و همکاری های 
ــور را دوستانه و مثبت ارزیابی کرد و افزود: امروز  ــ بین المللی بروندی، روابط دو کش
ــود دارد و در  ــ ــورهای آفریقایی وج ــ ــترکی میان ایران و کش ــ ــــداف و آرمان های مش اه
ــتیبان هم  ــ ــــوالت بین المللی می توانیم با وحدت نظر پش ــیاری از مجامع و تح ــ بس
ــیم. وی، با اشاره به ضرورت توسعه روابط و همکاری های دوجانبه، منطقه ای  ــ باش
ــورهای غیرمتعهد،  ــ ــوان دو عضو جنبش کش ــ ــران و بروندی به عن ــ ــــی ای و بین الملل
ــورهای جنبش عدم تعهد باید با تقویت روابط و همکاری ها  ــ ــان کرد: کش ــ خاطرنش
بخوبی در صحنه بین الملل نقش آفرینی کنند. روحانی تروریسم، مداخله سیاسی 
و حضور نظامی کشورهای غربی در بسیاری از مناطق جهان را از جمله مهم ترین 
ــورهای عضو  ــ ــــمرد و بر لزوم ایفای نقش مثبت کش معضات جامعه جهانی برش

جنبش عدم تعهد در راستای حل و فصل این مشکات تأکید کرد. 
ــرای صلح و ثبات پایدار در  ــ ــــس جمهوری همچنین ضمن ابراز امیدواری ب رئی
ــیر دموکراسی، صلح و  ــ ــورها باید در مس ــ ــائل داخلی کش ــ بروندی تأکید کرد که مس
ــود. وزیر روابط خارجی و همکاری های بین المللی بروندی  ــ دوستی حل و فصل ش
نیز در این دیدار پیام کتبی رئیس جمهوری این کشور را تقدیم روحانی کرد و افزود: 
ــترکی در زمینه همکاری های  ــ ــــداف، ارزش ها و دیدگاه های مش ــران و بروندی اه ــ ای
ــتر آن  ــ ــتحکام بیش ــ ــتای اس ــ ــه، منطقه ای و بین المللی دارند که باید در راس ــ دوجانب
تاش کنیم. »آلن امه نیامیتوه« با قدردانی از حمایت ها و پشتیبانی های جمهوری 
ــــامی ایران از مردم و استقال بروندی، خواستار توسعه همکاری ها و مناسبات  اس
دوکشور در مجامع بین المللی بویژه سازمان جنبش کشورهای غیرمتعهد شد. وی 
ــرای دخالت در امور داخلی  ــ ــورهای غربی ب ــ ــاره به تاش برخی کش ــ همچنین با اش
بروندی، گزارشی از شرایط و اوضاع داخلی این کشور به رئیس جمهوری ارائه کرد.

وزیر دفاع: مذاکرات برجام »باخت« نبود
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه پیروزی در دل 
مقاومت و ایستادگی اســـت، گفت: امروز یک جبهه در یمن، سوریه، 
عراق و همه جا در مقابل نظام ســـلطه شـــکل گرفته که الهام گرفته 
از انقاب اسامی ایران است. به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ حسین 
دهقان روز گذشـــته در چهارمین جشـــن ایثار با بیـــان اینکه مذاکرات  
برجام »باخت« نبود، گفت: امریکایی ها عاقه مند نیســـتند که ملت 
ما از جوانب مثبت برجام بهره مند شوند به هر حال دشمن، دشمن 
اســـت و کارش سنگ اندازی اســـت اما آیا آنچه در مذاکرات و برجام 

انجام شد، باخت بود؟ پاسخ منفی است.

 رئیس دفتر رئیس جمهوری: همه شواهد 
نوید رشد اقتصادی پایدار را می دهد

ــد پایدار  ــ ــواهد نوید یک رش ــ رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه همه ش
ــور می دهد، گفت: هدفگذاری رشد اقتصادی 5 درصدی محقق خواهد شد  ــ را در کش
ــاهد خواهیم بود. به گزارش ایرنا، محمد  ــ ــاید نرخ رشد بیشتر  هم ش ــ و با تاش ها ش
نهاوندیان در حاشیه آیین افتتاحیه نخستین نشست کنسرسیوم شرکت های دولتی 
ــــت کمیته اجرایی اتاق  ــــت و یکمین نشس ــیمی اکو و بیس ــ و خصوصی انرژی و پتروش
بازرگانی اکو، افزود: نرخ سه ماهه حرکت رو به رشد در بخش های مختلف را نشان داد 
و توانست در میانگین هم خود را نشان دهد. ما هم در بخش صنعت و هم در حوزه 
ــاهد جهش بی سابقه ای به دلیل رفع تحریم ها بودیم، اثر افزایش صادرات  ــ نفت ش

ــد بخش صنعت و  ــ غیرنفتی هم در تولی
ــه داد: افق  ــ ــرد. وی ادام ــ ــاورزی بروز ک ــ کش
ــــت، به دلیل  ــــش رو ادامه این روند اس پی
ــــم از هزینه تولید و  اینکه زمینه های تحری
ــاندن به بازار حذف شده است  ــ هزینه رس
ــای ایرانی نیز قدرت رقابت  ــ و طبعاً کااله
ــان همچنین در  ــ ــتری دارند. نهاوندی ــ بیش
ــز از تأکید  ــ ــــت نی آیین افتتاحیه این نشس

ــــی ابراز خرسندی کرد و گفت: بیگانگان باید این پیام  دوباره مردم ترکیه بر دموکراس
را با صدای بلند بشنوند که دوران کودتای نظامی و مقابله با رأی مردم سپری شده و 
در آینده منطقه جایگاهی ندارد. وی با بیان اینکه من در شب کودتای نافرجام ترکیه 
تا صبح نخوابیدم و وزیر خارجه ایران نیز تا صبح بیش از سه بار با وزیر خارجه ترکیه 
تماس تلفنی داشت، اظهار کرد: ما در شب کودتای نافرجام ترکیه تا صبح با برخی از 
مسئوالن کشور لحظه به لحظه حوادث را دنبال می کردیم تا پیام حمایت ملت ایران 
از دموکراسی و رأی مردم رسانده شود. رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: بسیار 
خوشحالیم بار دیگر با همت مردم با شعور ترکیه نظم، آرامش و مردمساالری مورد 
تأکید قرار گرفت. باید این پیام را مدام نه فقط در منطقه بلکه بیگانگانی که معمواًل 

طراح و توطئه پرور کودتا در منطقه ما بوده اند، بشنوند. 
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از تالش برای مذاکره شــخصی با اوباما، تا طرح واگذاری تمام مواد غنی  شده

سیاست هسته ای احمدی نژاد به روایت جواد الریجانی

یم
سن

ت

ë  :ــــت ایران ــــزب اراده مل ــور، دبیرکل ح ــ ــــد حکیمی پ  احم
دیدگاه غالب در جریان اصاحات حمایت از حسن روحانی 

برای انتخابات ریاست جمهوری آتی است. / ایرنا
ë  ــــب: اصاح طلبان ــال اصاح طل ــ ــــری، فع ــــداهلل ناص  عب

ــوری در  ــ ــد... رئیس جمه ــ ــــی ندارن ــر از روحان ــ ــه ای غی ــ گزین
اردیبهشت سال بعد رقیبی نخواهد داشت. / تابناک

ë  ــران: برخی از خدا ــ ــــی دقایقی، امام جمعه موقت ته ــــام کاظم صدیق  حجت االس
بی خبرها گفتمان انقاب و امام راحل را تضعیف می کنند و می خواهند حواس ها را به 

برجام، حقوق های نجومی و اشرافیت ببرند و امریکا را بزرگ کنند. / انتخاب
ë  ــــت وزیر ترکیه: ایران و ترکیه دو کشوری هستند که منطقه را به بینالی یلدریم، نخس

ــند. بنابراین برای حل مسأله این منطقه نیز این دو کشور بهترین راه  ــ خوبی می شناس
حل ها را ارائه خواهند داد./ایرنا

ë  آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های 
رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری 

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات تهیه شده است./ ایرنا
ë  سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: در حال حاضر اگر شاهد 

ــــهادت و زمینه حضور جوانان در عرصه های مختلف در راه  ــــعه فرهنگ ایثار و ش توس
ــــرفت کشور هستیم، همه آنها را مدیون اسرا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس  پیش

هستیم./ ایرنا 
ë   روسیه پس از مانور موشکی اقیانوس آرام و ادامه تمرین جنگی رزمناوهای خود در 

آبهای مدیترانه از روز گذشته )سه شنبه( نیز با استفاده از 20 فروند ناو و کشتی پشتیبانی 
رزمایش موشکی گسترده ای را در دریای خزر کلید زد./ ایرنا

سرخط

اخبارخبر

ابقاءشورای سیاست گذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان

سیاست گـــــــذاری  شــــــــورای 
انتخابات ســـال  تـــا  اصاح طلبـــان 
خواهـــد  ادامـــه  خـــود  کار  بـــه   96
داد. علـــی صوفـــی، عضـــو شـــورای 
در  اصاح طلبـــان  سیاســـت گذاری 
گفت وگو با ایســـنا گفت: »ماموریت 
سیاســـت گذاری  شـــورای  اولیـــه 
انتخاباتی اصاح طلبان تا انتخابات 
مجلس گذشـــته بود. با نظر مرجع 
تاسیس کننده شـــورا، تصمیم بر آن 
شـــد این شـــورا تا انتخابات سال 96 
به کار خود ادامـــه دهد«. همچنین 
محمـــود میرلوحی، فعال سیاســـی 
اصاح طلب نیز در تشریح این خبر 
گفت: »شورای عالی سیاست گذاری 
در  اصاح طلبـــان  انتخاباتـــی 
دیداری با رییـــس دولت اصاحات 
گزارش هایـــی دربـــاره فعالیت این 
شـــورا و ارزیابی عملکـــردش از نگاه 
اعضای شـــورای عالـــی ارائـــه داد و 
همچنین بررسی ها و نظراتی هم از 
سوی روسای شـــورای استان ها ارائه 
شد و در نهایت جمع بندی همگان 
بر ایـــن بود که این شـــورا با اصاح و 
ترمیم تـــا انتخابات ســـال 96 به کار 

خود ادامه دهد«.

عارف: حرکت جبهه ای 
را ادامه می دهیم

محمدرضا عـــارف درباره تبدیل 
ائتاف اصاحـــات به ائتـــاف امید 
توضیحاتـــی ارائـــه کرد. بـــه گزارش 
ایسنا، رئیس شـــورای سیاستگذاری 
اصاح طلبـــان در دیـــدار با جمعی 
ســـتادهای  سیاســـی  فعـــاالن  از 
اصاح طلبـــان در انتخابات مجلس 
گفـــت: به کســـانی کـــه دیـــروز برای 
پیـــروزی اصاح طلبان تاش کردند 
و 6 مـــاه دیگر هم بـــاز باید به عرصه 
بیاینـــد، صادقانـــه بگویم مســـائلی 
مطـــرح شـــده اســـت؛ اما  بـــه خاطر 
پایبنـــدی بـــه شـــعار اصلـــی جریان 
اصاح طلبی یعنی امید و آرامش و 
رونق اقتصادی به این نتیجه رسیدیم 
که این مســـائل فعًا مطرح نشـــود. 
رئیس فراکســـیون امید تأکیـــد کرد: 
نمی توان چهار سال گذران امور کرد 
و بعد دوباره از مردم رأی خواســـت. 
ما یک تعهدی نسبت به رأی مردم 
داریم و باید بـــا کمک حامیان تفکر 
اصاح طلبی پاســـخگوی رأی مردم 
باشـــیم. عـــارف ادامه داد: مـــا امروز 
باید حرکت جبهـــه ای را در مجلس 
ادامـــه دهیـــم. حتـــی اگر بـــه تجربه 
شکســـت جبهه ملی هم نگاه کنید، 
می بینید که حرکت های جبهه ای گاه 
با چالش مواجه می شـــود و اتفاقاً ما 
تا امـــروز خیلی رفتار خوبی در جبهه 
امید دیدیم که اختاف و انشـــعابی 
در آن نبـــود و ایـــن ائتـــاف به مذاق 
برخی خوش نیامده بود که متأسفانه 
ایـــن افـــراد ناراحـــت از ائتاف فقط 
رقیبان ما نیســـتند بلکه درون جبهه 
هم هســـتند. چون عده ای به دنبال 
پدرساالری هستند و این مشکل ما در 
حرکت جبهه ای است. وی ادامه داد: 
با هر مکانیسمی وارد انتخاب کاندیدا 
شـــویم، عـــده ای حذف می شـــوند و 
این افـــراد باید آســـتانه تحمل خود 
را باال ببرنـــد و در انتخابات آینده نیز 
معتقدیـــم جبهـــه اصاحـــات باید 
بـــا حامیان دولت ائتـــاف کند و این 

راهبرد اصلی ماست.

 اصالحیه مصاحبه 
با استاندار تهران

در شـــماره روز شـــنبه روزنامـــه 
ایران گفت و گویی با ســـید حســـین 
هاشـــمی اســـتاندار تهران با عنوان 
»آرامـــش، الزمـــه جذب ســـرمایه 
و خـــروج از رکـــود اســـت« به چاپ 
رســـید که اســـتاندار تهران در مورد 
بـــه وجـــود آمـــده پیرامون  فضای 
فیش هـــای حقوقـــی به ایـــن نکته 
اشاره کرد: فیش های حقوقی نباید 
ما را از فســـاد و تخلفـــات چند هزار 
میلیـــاردی »گذشـــته« غافـــل کند. 
عبارت »دولت قبل« در این جمله 

اشتباه به چاپ رسیده بود.

در دو درگیری مسلحانه با تروریست های تکفیری 
 در شـــمال غرب استان کرمانشـــاه و شهر کرمانشاه 
2 تیم تروریســـتی منهدم و 3 تروریســـت دستگیر 
 شـــدند. به گزارش میزان ، در پی کســـب خبر ورود 
3 عنصر تکفیری به شهر کرمانشاه از سوی سربازان 
گمنام امام زمان)عج(، موضوع با جدیت در دستور 
کار نیروهای اطاعاتی، امنیتی و انتظامی این استان 

قرار گرفت.
 محمدرضا عدالت خواه رئیس کل دادگستری 
کرمانشـــاه در خصـــوص انهدام 2 تیم تروریســـتی 
وابســـته به گروهک تکفیری گفت: با شناسایی یک 
خانه تیمی از تروریست های وابسته به گروهک های 
تکفیری توسط ســـربازان گمنام امام زمان )عج(، 
صبـــح دیـــروز در یک عملیات منســـجم، درگیری 
مســـلحانه در مرکز کرمانشاه انجام شـــد و سه نفر 
از تروریســـت ها به هاکت رســـیدند و تعدادی نیز 

دستگیر شدند.
وی افـــزود: خوشـــبختانه هیچ یـــک از مأموران 
و ســـربازان وابســـته به نیروهای انتظامی و نظامی 
جمهوری اســـامی ایران در این عملیات آســـیبی 

ندیدند.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه در ادامه گفت: 
این افراد از ســـوی گروهک هـــای تکفیری حمایت 
می شـــدند و بـــه آنهـــا وابســـته و دارای جلیقه های 
انفجاری بودند. البته در راســـتای این عملیات ها، 
شـــامگاه دوشـــنبه نیز یک تیـــم تروریســـتی دیگر 
درمنطقه »جوانرود« کرمانشاه متاشی شد که در 
این عملیات نیز یک نفر از تروریست ها به هاکت 

رسید و تعدادی نیز دستگیر شدند.
وی گفـــت: ایـــن دو تیـــم تروریســـتی بـــا تاش 
شبانه روزی ســـربازان امام زمان)عج( شناسایی و 
با کمک سایر نیروهای نظامی و انتظامی متاشی 
شـــدند.  ایـــن مقـــام قضایـــی در پایـــان از تاش و 
زحمات همه نیروها بخصوص سربازان گمنام امام 

زمان)عج( قدردانی و تشکر کرد.
منوچهـــر امان اللهی فرمانده انتظامی اســـتان 
کرمانشاه هم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی 
کسب خبر ورود عناصر تکفیری به شهر کرمانشاه از 
سوی ســـربازان گمنام امام زمان)عج(، موضوع با 
جدیت در دســـتور کار قرار گرفت.وی افزود: بر این 
اساس سه شنبه تیم ویژه عملیات انتظامی استان 
و نیروی ویژه نوپو یگان ویژه با همکاری و هماهنگی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( وارد عمل شدند و 
در یکی از محات شهر کرمانشاه در درگیری صورت 

گرفته، هر سه عامل را به هاکت رساندند.
مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه این 
عوامل با هدف عملیات خرابکارانه وارد کشور شده 
بودند، تصریح کـــرد: از عناصر تکفیری یک قبضه 
ســـاح کاشنیکف، دو تیغه خشـــاب و یک جلیقه 

انفجاری کشف شده است.
به گـــزارش  تسنیم،حســـین ذوالفقاری معاون 
امنیتی انتظامی وزیر کشـــور  روز گذشته در حاشیه 
دیـــدار بـــا اســـتاندار گیـــان در جمع خبرنـــگاران 
درخصوص فعالیت گروه های تروریستی و تکفیری 
گفـــت: این گروه هـــا در چند ســـال گذشـــته تاش 
کرده اند تا به هر نحوی ناامنی در منطقه ایجاد کنند.
وی خاطرنشـــان کرد: یکی از عناصر به هاکت 
رسیده در درگیری  کرمانشاه از قبل شناسایی شده 
بود که از عناصر رده  باالی جریان تکفیری در کشور 

عراق بود.
وزیر اطاعات هم در این راستا اعام کرد: یکی 
از هسته های وارداتی گروهک تروریستی داعش به 
سرکردگی یکی از امرای منطقه ای این گروه در غرب 
کشـــور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت که در این 
عملیـــات چهار نفر از اعضـــای گروهک به هاکت 
رســـیدند. به گزارش پایـــگاه اطاع رســـانی وزارت 
اطاعات، حجت االسام سیدمحمود علوی گفت: 
این گروه، قبل از هرگونه اقدامی با هشیاری سربازان 
گمنـــام امـــام زمان)عـــج( و هماهنگـــی نیروهای 
انتظامی و امنیتی و طی عملیاتی پیچیده، شناسایی 

و متاشی شد.
وی افـــزود: انجام عملیات های تروریســـتی در 
مراکز جمعیتی و مذهبی شهرهای کشور از اهداف 
تروریســـتی این گروه بوده اســـت. این تیم مســـلح 
تروریســـتی در یـــک برنامه ریزی گســـترده درصدد 
انجام چندین عملیات در نقاط حســـاس کشور به 

صورت همزمان و ترکیبی بوده است.
وزیـــر اطاعات ادامه داد: در این عملیات چهار 
نفر از عناصر تروریست به هاکت رسیدند و شماری 
از آنها نیز دســـتگیر شـــدند و مقادیر قابل توجهی 
مواد انفجاری، تجهیـــزات و کمربند انتحاری برای 
عملیات و نیزشـــماری ســـاح و نارنجک به همراه 

امکانات ارتباطی کشف و ضبط شد.

ایران و روســـیه وارد فاز جدیـــد همکاری ها در 
مبارزه با تروریســـت های مسلح ســـوریه شده اند. 
دو طرف قـــرارداد تازه ای با یکدیگر بســـته اند که 
به موجب آن روســـیه هواپیمای بمب افکن خود 
را در پایگاه نیروی هوایی ایران در همدان مستقر 
کرده اســـت. این هواپیماها از ایـــن پایگاه مواضع 
داعش در ســـوریه را مـــورد حمله قـــرار داده اند. 
دبیر شـــورای عالـــی امنیت ملـــی در توضیح این 
تحـــوالت جدید، همکاری های تهران و مســـکو را 
در مبـــارزه با تروریســـم راهبردی خوانده اســـت. 
علـــی شـــمخانی در گفت وگو با ایرنـــا در توضیح 
قـــرارداد همکاری تازه ایران و روســـیه و اســـتقرار 
هواپیماهـــای نظامی روســـیه در بخشـــی از خاک 
کشـــورمان گفت: »همکاری های تهران- مســـکو 
بـــرای مبـــارزه بـــا تروریســـم در ســـوریه راهبردی 
است و ما در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات 
داریم.« شمخانی تأکید کرد که »ایران بدون هیچ 
چشمداشـــتی خدمات مستشـــاری به کشورهای 
درگیر مبارزه با تروریســـم می دهد.« وی تصریح 
کرد همکاری های ســـازنده و گسترده میان ایران، 
روسیه، ســـوریه و جبهه مقاومت شـــرایط را برای 
تروریســـت ها بسیار دشـــوار کرده است و این روند 
با آغاز عملیات جدید و گســـترده تا نابودی کامل 
آنها ادامه خواهد داشت. تأکید دبیر شورای عالی 
امنیـــت ملی کشـــورمان بر همکاری هـــای تهران 
و مســـکو در سوریه در حالی اســـت که رسانه های 
روسی از حمله بمب افکن های روسی به مواضع 
تروریســـت های داعـــش از پایـــگاه هوایی همدان 
خبر داده اند. بـــه گزارش خبرگزاری راشـــاتودی، 
وزارت دفاع روســـیه اعام کرده است که  تهران و 
مسکو توافقنامه ای را امضا کرده اند که به روس ها 
اجازه می دهد بمب افکن های راهبردی خود را در 
پایگاه شـــکاری »نوژه« همدان - که از پایگاه های 
مهم هوایی ایران اســـت - مستقر کند. قراردادی 
که به موجب آن هواپیماهای روســـی می توانند از 
فرودگاه همدان برای حمله به مواضع داعش در 

سوریه استفاده کنند. 
ë  حمله هواپیماهای روســـیه بـــه مواضع داعش 

از همدان
وزارت دفاع روســـیه در بیانیه ای اعام کرد که 
جنگنده های روسی با پرواز از پایگاه نیروی هوایی 
ایـــران در همدان، مواضع داعش و جبهه النصره 
را در مناطـــق عملیاتـــی حلب، ادلـــب و دیرالزور 
بمبـــاران کرده انـــد. به گـــزارش ایســـنا، در بیانیه 
وزارت دفاع روسیه همچنین آمده این هواپیماها 
بـــا حمات خود تاکنون پنج انبار عمده ســـاح را 
در نزدیکی شهر حلب در سوریه نابود کرده اند که 
برای تأمین ساح به گروه تروریستی داعش مورد 
استفاده قرار می گرفتند که به موجب آنها، تعداد 

قابل توجهی از تروریست ها به هاکت رسیده اند.
دوربـــرد  هواپیماهـــای  کـــه  شـــده   گفتـــه 
»Tu-22M3« پیشـــتر از پایـــگاه هوایـــی همدان 
برای انجـــام عملیات های ضد داعش اســـتفاده 
بـــرای  پایـــگاه  ایـــن  اصلـــی  مزیـــت  کرده انـــد. 
هواپیماهای روسی، کاهش قابل توجه زمان پرواز 
تا اهداف تروریســـت ها در ســـوریه است. عاوه بر 
این، جنگنده- بمب افکن های پیشرفته »سوخو-
34« هم در پایگاه هوایی همدان مستقر شده اند.

رونـــد جدیـــد همکاری هـــای نظامی ایـــران و 
روســـیه در حالی است که بمب افکن های دوربرد 
روســـی پیـــش از ایـــن حمـــات خـــود را از پایگاه 
موزدوک روســـیه انجام می دادند و باید مسافت 
2 هزار کیلومتری برای رســـیدن بـــه حریم هوایی 
سوریه را طی می کردند. در حال حاضر با استفاده 
از پایـــگاه همدان این  مســـافت بـــه 700 کیلومتر 
کاهـــش یافتـــه و بدیـــن ترتیـــب حمـــات هوایی 
حســـاس از لحاظ زمانی می توانند در اسرع وقت 

و با هزینه کمتر انجام شوند.
ë  ،روسیه میان  ســـه جانبه  گفت وگوهای  امکان   

ترکیه و ایران
در  روســـی  بمب افکن هـــای  اســـتقرار  خبـــر 
شـــرایطی منتشر شـــده اســـت که نماینده رئیس 
جمهـــوری روســـیه در امـــور خاورمیانه دوشـــنبه 
گذشـــته به تهران آمد و با مســـئوالن دیپلماتیک 
کشـــورمان بـــه منظـــور هماهنگی بیشـــتر ایران و 
روسیه درخصوص بحران سوریه دیدار و گفت وگو 
کـــرد. میخائیل بوگدانف با اشـــاره بـــه دیدارهای 
اخیرش بـــا تعـــدادی از مقام های ارشـــد وزارت 
خارجه کشـــورمان در تهران درباره ســـوریه گفت: 
»در دیـــدار بـــا مقام هـــای ایـــران، امـــکان انجام 
گفت وگوهای سه جانبه میان روسیه، ترکیه و ایران 
درباره مســـائل منطقـــه در صـــورت عاقه مندی 
ترکیه به این روش را بررســـی کردیم.« به گزارش 
العالم، معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین 
اعام کـــرد که با نمایندگان مخالفان ســـوریه روز 
سه شـــنبه )دیـــروز( در دوحـــه قطر دیـــدار کرده و 
پس از آن برای گفت وگو با مقام های عربســـتانی 
راهی ریاض خواهد شـــد. مقام های مســـکو سال 
گذشـــته همزمان با شـــدت گرفتن بحران داخلی 
ســـوریه اعـــام کردنـــد که به طـــور رســـمی علیه 
تروریســـت های مســـلح ســـوری از جمله داعش 
وارد جنگ نظامی خواهند شـــد. در حال حاضر، 
نیروهای ائتاف بین المللی به رهبری امریکا نیز 
علیه مواضع داعش در ســـوریه و عراق عملیات 
هوایی انجـــام می دهند. هواپیماهـــای امریکایی 
برای این عملیات از پایگاه هوایی اینجرلینگ در 
ترکیه اســـتفاده می کنند. ترکیه و امریکا در پیمان 

ناتو عضویت دارند.

دو تیم تروریستی در کرمانشاه منهدم شدند

هالکت 4 عضو گروهک داعش در غرب کشور
شمخانی: همکاری ایران و روسیه در سوریه راهبردی است

حمله جنگنده های روسیه به داعش از همدان

محل استقرار تیم تروریستی / عکس: تسنیم


