شخصیتهای اصیل انقالب را قربانی مطامع جناحی نکنیم

علیرضا رحیمی ،عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با ابراز تاسف از
درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی گفت :توصیه اسالمی و حکم
عقل این اســت که نعمتهای خداوند را قدر دانسته و آن را تکثیر
کنیــم؛ از جمله این نعمتها حفظ افراد حکیــم ،فاخر و اثرگذار در
مجموعه مدیریتی و سیاســی کشور است که نمونه بارز آن ،آیتاهلل
هاشمی بود که از استوانههای این نظام بهشمار میآمدند .وی با تاکید
بر اینکه آیتاهلل هاشمی رفســنجانی نقش بسیار مهمی در فضای
سیاسی و ایجاد آرامش در کشــور داشت ،گفت :آیتاهلل هاشمی با

سیاسی

خروش خود به وحدت و انسجام ملی تاثیر میگذاشت
و گاهی با ســکوت در فضای سیاسی کشور موثر بود
که نمونه چنین شــخصیتهایی نیز همچنان در بین
ما وجود دارد که باید با قدردانی و پاسداشــت آنها در
جهت حفظ این نعمتهای بزرگ حرکت کنیم .نماینده
تهران تاکید کرد :نباید وجود ســایق متفاوت در کشور باعث بروز
بداخالقیهای زیادی در فضای کشــور شود ،کما اینکه پیش از این
بیمهری و جفای زیادی نســبت به شخص آیتاهلل هاشمی بهوجود

آمد؛ جفاهایی که درس بزرگی برای همه ملت است که
به خاطر مسائل سیاســی زودگذر شخصیتهای اصیل
انقالب را قربانی مطامع جناحی نکنیم؛ به طوری که در
گذشتهای نهچندان دور افرادی در کمال بیتدبیری پمپاژ
اتهام نسبت به آیتاهلل هاشمی و دوستداران و خانوادهشان
کردند.به گزارش ایســنا ،رحیمی تاکید کرد که نباید در توفانهای
زودگذر ثبات و آرامش کشور از دست رود .همه باید در اظهارنظرها و
تصمیم گیریها خردورزی را سرلوحه کارشان قرار دهند.

گفتگوی آفتاب یزد با تاجرنیا:

پسازدرگذشتهاشمی
اقبالمردمبهروحانیبیشترشد
 lاينگونه نيست كه نبود فيزيكي آقاي هاشمي به اصالحطلبان آسيب بزند يا آن را
تضعيف كند بلكه گفتمان ايشان زنده است و مردم هم راه خود را ميدانند
 lمطمئن هستم همان طور که وجود آقاي هاشمي باعث خير بوده است عروج ايشان
هم باعث خير در كشور و تقويت گفتمان اصالحطلبي مردم میشود و بيش از گذشته نيز
مردم به روحانی اقبال نشان میدهند

پس از رحلت
هاشمی هر كسی
كه میتواند به
ويژگیهای هاشمی
نزديكتر باشد،
میتواند راس مجمع
را حفظ كند
آفتاب یزد -گروه سیاسی :هاشمی چند روزی
اســت که آرام خفته اســت و ما ماندیم و آینده
ایرانی که پیشروی ماست .بیتردید کشور یکی از
قهارترین کارگردانان بازی سیاست را از دست داده
است و اکنون ما مردم به دور از مدد این کارگردان
باید بــازی کنیم! رحلت هاشــمی در کنار اندوه،
پرسشهای بســیاری را نیز به همراه داشته است.
بهخصوص در اوضاعی که اصالحطلبان و اعتدالیون،
او را کســی میدانستند که از تریبونهای رسمی
کشور میتواند حرف دلشان را بزند .با این اوصاف
اکنون بسیاری نگران جریان اصالحات و سرنوشت
آن ،پس از آیتاهلل هستند و همین طور انتخابات
آینده ریاست جمهوری و حسن روحانی .سرنوشت
اصالح طلبان در پساهاشمی موضوع گفتگوی ما با
ی تاجرنیا ،فعال سیاسی اصالحطلب و نماینده
عل 
سابق مجلس است.

آقاي تاجرنيا! دغدغه بســياري اين است
كه اصالحطلبان در نبود شخصي چون هاشمی
كه ميتوانست نظرات متفاوت را بيان كند چه
خواهند كرد؟ آيا با اين اوصاف جناح اصولگرا
يكهتاز عرصه سياست در آينده كشور خواهد
شد و جناح اصالحطلب را به حاشيه ميبرد؟
بدون شك آقاي هاشمي وزنه بسيار بزرگي به نفع
اصالحطلبان و عدالتخواهان بود .با توجه به سبقه
ايشــان هم در بين روحانيت سنتي و هم در بين
جايگاهي كه در نسل جوان دارد ،کسی نمیتوانست
او را حذف کند و برخورد مخالفان با وی نیز ثمرهای
نداشــت .براي همين وجود هاشــمی منشأ يك
حاشــيه امن براي اصالحطلبان بود ،منتهي آنچه
امروز مورد توجه است ،گفتمان اصالحطلبی است
و اگرچه يكسري از شــخصيتها يا بنيانگذاراني
هســتند كــه رهبران ايــن گفتمان يــا حركت
عدالتخواهي محسوب میشوند ،ولي قاطبه مردم،
اصالحطلبي را پذيرفتهاند ،بنابراين اگرچه فقدان
ايشان يك ضايعه بزرگ است ،اما اينگونه نيست كه
نبود فيزيكي آقاي هاشمي به اصالحطلبان آسيب
بزند يا آن را تضعيف كند بلكه گفتمان ايشان زنده
است و مردم هم راه خود را ميدانند.
فوت آقاي هاشــمي با دو نوع برداشــت
ميتوانــد در انتخابات  96تاثيرگذار باشــد،
نخست رفتار احساســي مردم نسبت به اين
موضوع كه قاعدتا باعــث افزايش راي مردم
به روحانی ميشود ،دوم نبود هاشمي به عنوان

بزرگترين هوادار روحاني كه ميتواند تاثير
ســوء و باعث كاهش آراي حسن روحاني در
پس از انتخابات باشد.
به هر حال نبود آقاي هاشــمي يك خسارت براي
شــخص آقاي روحاني و گفتمــان اصالحطلبي
است .اما فكر ميكنم مســير و راه هاشمي ادامه
دارد .همیــن االن برخي از چهرههاي اصولگرا كه
انسانهاي منصفی هستند را نگاه کنیم ،ميبينيم
كه بهراحتي انتقادات و نقطهنظراتشــان را نسبت
به بخشهايي از اصولگرايان و كســاني كه باعث
چنين وضعيت دوقطبی در کشور شدهاند را مطرح
ميكنند ،بنابراين من فكر ميكنم انتخابات رياست
جمهوري آينده با همراهي و حمايت تمامي جريانات
اصالحطلب و بخشهايي خاص از چهرههاي متنفذ
و صاحب اثر اصولگرا قطعــا به نفع آقاي روحاني و
عقالنيت ادامه پيدا خواهد كرد .مطمئن هستم همان
طور که وجود آقاي هاشــمي باعث خير بوده است
عروج ايشان هم باعث خير در كشور و تقويت گفتمان
اصالحطلبي مردم ميشــود و بيش از گذشته نيز
مردم به روحاني اقبال نشان ميدهند.
فضاي خاصی كه طي ســالهاي اخير بر
كشورحكمفرمابودهاستومطالباتيكهگروهي
از مردم مدنظرشــان بوده ،چقدر با درگذشت
آقاي هاشمي رفسنجاني فراموش خواهد شد؟
آقاي هاشمي اثرات بسيار خوب و مهمي داشتند و
جمعيتی كه در تشييع جنازه ايشان حاضر شدند
جمعيتي هستند كه طي اين سالها بر همان مسير

موسویان:

خيليها درباره جانشــيني آقاي هاشمي
در مجمع صحبت ميكنند .سرنوشــت مجمع
چه میشود؟
آقاي هاشمي شخصيتي بودند كه خود ايشان ،به
مجمع جايگاه و وزن ميدادند .در كشور ما يكسري
افراد و اشــخاص هستند كه ميتوانند به یک نهاد
و جايــگاه معنا داده و آنجا را صاحب اثر كنند .اين
موضوع را نميتوان انكار كرد .آنچه باعث ميشــد
كشور در تندبادها حفظ شود اين بود كه در راس
اين مجمع يك شخصيتي قرارگرفته بود كه دغدغه
اصلياش حفظ انقالب و آرمانهاي آن بود ،بنابراین
پس از رحلت هاشــمی نیز هر كسي كه ميتواند
به ويژگيهاي هاشــمي نزديكتر باشد ،ميتواند
راس مجمع را حفظ كند.

عادل آذر:

هاشمی مرد صلح و همکاری
در سیاست خارجی بود

ســید حســین موســویان ،دیپلمات با سابقه
کشورمان در مقالهای در ســی.ان.ان به تشریح
ابعاد زندگی سیاسی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
پرداخت .به گزارش ایسنا ،متن این مقاله به این
شرح است:
من بیش از ســی ســال از نزدیک با ایشان آشنا
بــودم .در حالیکه او نقش محوری در توســعه
روابــط ایران باقدرتهای بلوک شــرق همچون
چین ،روســیه و هند داشت ،بیوقفه برای بهبود
روابط با کشــورهای همسایه ،جهان غرب و رفع
تشنج با آمریکا تالش کرد.با وجود حمایت آمریکا
از تجاوز صدام به ایران ،در سال  ١٩٨٩وقتی که
بوش رئیسجمهور آمریکا و رهبران اروپایی برای
آزادی گروگانهای آمریکایی و اروپایی دســت
نیاز به ســمت او دراز کردند ،او پاسخ مثبت داد
و به محمود واعظی ،وزیر کنونی ارتباطات و من
ماموریت داد تا این مهم را به ســرانجام برسانیم.
همه گروگانهای آمریکایــی و اروپایی در مدت
کوتاهی آزاد شــدند ،اما آمریکا به جای تشــکر،
فشارها به ایران را تشدید و فرصتی طالیی برای
رفع خصومت در روابط واشنگتن -تهران را نابود
کرد.با این وجود رفسنجانی با امضای قرارداد نفتی
یک میلیارد دالری ایران با کمپانی نفتی کونوکو
در ســال  ،1995تالش کرد که شانسی به بهبود
روابط اقتصادی ایران و آمریکا بدهد که این تالش
او نیز با لغو قرارداد مذکور توســط بیل کلینتون
رئیسجمهور وقت آمریکا ،ناکام ماند.
هاشمی در دوران ریاست جمهوری خود با تمام
ظرفیت بــرای بهبود روابط بــا اروپا تالش کرد.
همراه با گنشــر وزیر خارجه آلمان در دیدار ٩٠
دقیقهای با آقای هاشــمی راههای دوستی ایران
و کشورهای عرب همسایه خلیجفارس را گفتگو
کردیم .آقای هاشــمی به گنشر گفت که تهران
برای ایجاد یک سیستم همکاری و امنیت جمعی
با همســایگان خلیجفارس مشابه همکاریهای

خود ثابتقدم و وفادارند و اگرچه با توجه به شرايط
كشور رفتارشان را رفتار متعادلتري كردهاند ،ولي
فكر نميكنم مردم از آن آرمانهايي كه براي كشور
دارند و آقاي هاشــمي نيز بر آن تاكيد داشــتند
عقب بنشــينند .گفتمان اصالحطلبي و گفتمان
عقالني گفتماني نيست كه با رفتن آقاي هاشمي
از بين برود .باز هم تاكيد ميكنم حضور ايشــان
قطعا كمككننده به اين جريان بود و رفتنشــان
قطعا خســارت است ،خسارتی که بيشتر از آنكه
براي اصالحطلبان باشد براي كشور است ،ولي من
اميدوارم با ظرفيتهايي كه در كشــور بهواسطه
همين روشنگريها ايجاد شده است ،همچنان راه
عقالنيت ادامه پيدا كند.

اتحادیه اروپا آماده اســت .گنشــر با ذوقزدگی
فوقالعادهای عازم واشــنگتن شد و چندی بعد
بهطور خصوصی و با اظهار تاسف فراوان گفت که
واشنگتن مخالفت کرده است.
در آن مقطــع در آلمان ســفیر بودم .آقای کهل
صدراعظم آلمان عالقهمند به ایفای نقشی برای
رفــع خصومتهای آمریــکا و ایران بــود .آقای
هاشــمی جواب مثبت داد و آمادگی ایران برای
همکاری مشترک علیه سالحهای کشتارجمعی و
تروریســم و ارتقای حقوق بشر را به اطالع کهل
رســاند .صدراعظم آلمان با ذوقزدگی کامل به
واشــنگتن سفر کرد و بعد از دو هفته ،وزیر دفتر
صدراعظم به من اطالع داد که کهل با کلینتون
صحبت کرده ،اما واشنگتن سرسختانه مخالفت
کرده است .در نیمه دهه  ٩٠امیر عبداهلل ،ولیعهد
عربستان به آقای هاشمی پیشنهاد بهبود روابط
داد که ایشان استقبال و من را مامور گفتگو با امیر
عبداهلل کرد .در ایــن گفتگوها که در منزل امیر
عبداهلل در جده انجام شد و فرزند آقای هاشمی
هم حضور داشــت ،توافقات مهمــی کردیم که
نتیجه آن ،روابط حسنه ایران و عربستان از سال
 ١٩٩٦تا  ٢٠٠٥بود .اما شرایط روابط دو کشور در
دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد تغییر
کرد.
هاشمی مرد صلح و همکاری در سیاست خارجی
و مرد ســازندگی و توســعه ایران بود .او تالش
زیادی کرد که یک ملت و کشــوری پیشــرفته
بسازد که هم در شأن دین و تاریخ ایرانیها باشد
و هم در صلح با همسایگان.
میراث بزرگ او بنیانگذاری تفکر اعتدال در ایران
بعــد از انقالب و بیزاری از افراطگرایی در ایران و
منطقه اســت .با وجودی که جهان با عدم پاسخ
مناسب و بهموقع ،این فرصت را از دست داد ،اما
شــانس جبران اشتباهات گذشته همچنان باقی
است.

با وجود انواع دستگاههای نظارتی
آمار فساد باالست

عادل آذر ،رئیس دیوان محاســبات در همایش
حسابداری بخش عمومی که روزگذشته برگزار
شد یکی از مشکالت دســتگاههای نظارتی را
هوشــمند نبودن نظام حسابرسی و حسابداری
دانســت و گفت :اگر دســتگاههای نظارتی که
هوشــمند بودند از سه ســال پیش باال رفتن
مبالغ فیشهای حقوقی را بــه مدیران اخطار
میدادنــد ،پدیده فیشهــای حقوقی بهوجود
نمیآمد.
وی درادامــه اظهارکــرد :اگر اوضــاع عمومی
حسابرســی کشور را بررسی کنیم چند دغدغه
بهوجود میآید .در حوزه نظارت آســیبهایی
داریــم که برای برطــرف کردن آنهــا باید به
شیوههای صحیح اقدام کنیم.
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اهمیت وجود
دســتگاههای نظارتی توضیــح داد :تحقیقات
بسیار زیادی شده که اگر دستگاههای نظارتی
نبودند چه میشد؟ در برخی کشورها گفته شد
تا ٢٠٠برابر تخلفــات افزایش مییافت .در کار
پژوهشــی که خود من در یک دانشــگاه انجام
دادم ،فهمیدم در ایران تــا  ١٠٠برابر افزایش
مییافت .این یعنی وجود همین دســتگاهها به
شکل کنونیاش ضروری است.
اقتضائات نظام مالی در ایران بخشی از فسادها
را میطلبــد مثال وقتــی تصدیگری به دولت
سپرده میشود الجرم چنین فضاهایی بهوجود
میآید .به یاد دارم مرحوم هاشمی رفسنجانی
خود از کســانی بود که بحثهــای مربوط به
خصوصیسازی را مطرح کرد و گفت امور را به
مردم واگذار کنیم که خود اداره کنند و البته او
در این زمینه اهتمام داشت.
آذر ادامه داد :البته اکنون سوال مهم اینجاست
که در ایران با وجود انواع دستگاههای نظارتی
چرا این قدر آمار فســاد باالست؟ این در حالی
اســت که ما این موضوع را زیاد میشنویم که

مدیــر میگوید من باید یک ســاعت کار کنم
 ٢٣ســاعت پاسخگو باشم؟ ســوال اینجاست
کــه پس چرا وضعیت چنین اســت و باید چه
کنیم که چنیــن اتفاقاتی نیفتد؟ چه کنیم که
حکمرانی خوب اتفاق بیفتد؟ وقتی مردم امور
نظارتی را به ما واگذار کردند چرا نتوانســتهایم
جلــو فســادها را بگیریم؟ البتــه الزم به ذکر
میدانم که اکنون یکســری میگویند فساد در
ایران سیستمی شده ولی این درست نیست و
گفتن این قبیل حرفها تبعات دارد.
به گزارش ایسنا ،او توضیح داد :نباید این نکته
را فرامــوش کرد که اقتضائــات نظام مالی در
ایران بخشــی از فسادها را میطلبد مثال وقتی
تصدیگری به دولت ســپرده میشــود الجرم
چنین فضاهایی به وجــود میآید .به یاد دارم
مرحوم هاشــمی رفســنجانی خود از کسانی
بود کــه بحثهای مربوط به خصوصیســازی
را مطــرح کرد و گفت امــور را به مردم واگذار
کنیم که خود اداره کنند و البته ایشان در این
زمینه اهتمام داشت .من معتقدم واگذاری امور
به مردم جلو فساد را تا حد زیادی میگیرد.

وزیر ارشاد:

ســیدرضا صالحی امیری ،وزیر ارشــاد ،درباره
شــخصیت آیتاهلل هاشمی رفســنجانی گفت:
آقای هاشمی ســه ویژگی ممتاز داشت .اولین
ویژگی ایشــان نــگاه اســتراتژیک ،بلند نگر و
همه جانبهنگر به مسائل بود .وزیر ارشاد ویژگی

آیتالله هاشمی هیچگاه راه را گم نکرد

دوم مرحوم هاشــمی را صبر و مقاومت مطرح
کرد و افزود :آیتاهلل هاشــمی در برابر مسائل
مختلف و ســختیها مقاومــت میکردند .او از
انســجام و وحدت ملی حول محور مقام معظم
رهبری به عنوان ویژگی ســوم آیتاهلل هاشمی

رفســنجانی یاد کرد و گفت :آیتاهلل هاشــمی
معتقد بود که تداوم وحدت و انســجام نظام به
عنوان یک اســتراتژی دائمــی باید مورد توجه
همه بویژه مسئوالن قرار گیرد.
به گزارش ایلنــا ،صالحی امیــری تاکید کرد:

بــه اعتقاد من ،آیتاهلل هاشــمی هیــچگاه راه
را گــم نکردند و جهتگیری صحیح داشــتند
و آن اصــل دفــاع از انقالب ،نظــام و رهبری
بــود و تــا آخــر نیــز در این مســیر حرکت
کردند.
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بعد از سالها همراه آیتاهلل به نمازجمعه رفتیم

غالمعلی جعفرزاده ،نماینده مردم رشت در مجلس در اینستاگرام خود نوشت«:من سهشنبه به دانشگاه
تهران و محل نمازجمعه رفته بودم .اتفاقا آیتاهلل هاشمی رفسنجانی هم آمده بودند با این تفاوت که
من با خواست دلم رفته بودم و ایشان بدون اراده خودشان آمده بودند! من دعوت شده بودم ولی او را
دعوت نکرد ه بودند! ولی در یک چیز مشترک بودیم و آن این بود که هر دو بعد از سالها به این مکان
میرفتیم ».ایلنا

چهره روز

انتقادشدیدکرباسچی
به  BBCروی آنتن BBC

شامگاه سهشنبه در بخش خبری ساعت ۲۲
تلویزیون بی بیســی فارسی ،دو عضو حزب
کارگزاران حضور داشتند؛ مهاجرانی میهمان
حاضر در استودیو بود و غالمحسین کرباسچی
بهصــورت تلفنــی در ایــن برنامه شــرکت
داشــت .به گزارش « ۲۴آنالین» ،مهاجرانی
تمامی سواالت یکطرفه مجری این برنامه را
رد و تمامقــد از مدیریت رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام دفاع کرد .او هاشمی
رفســنجانی را چهرهای موســس و نهادساز
خواند و او را به بیضیای با سه کانون «مردم،
نظام و اسالم» تشبیه کرد که در هر مقطعی
به فکر مردم بود و هرگز اشــتباه استراتژیک
یا تاکتیکی نداشت .اما غالمحسین کرباسچی
ســخنانش را با انتقاد پررنگی به بی بی سی
آغــاز و صراحتــا اعالم کرد که در سهشــب
گذشــته ،این رســانه انگلیســی به آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی توهین و در حق این
شــخصیت بینالمللــی ظلم کرده اســت .او
بــا اعتراض بــه یکجانبه بــودن برنامههای
شــبهای گذشــته بی بی ســی و دعوت از
چهرههــای منتقــد و معترض به هاشــمی،
در واکنــش به مجری برنامــه که مدعی بود
خانواده هاشمی و خود کرباسچی در روزهای
گذشته پاســخ بی بی سی را ندادهاند ،گفت:
«االن هــم بگذارید مــن حرفــم را بزنم .یا
حرفم را قطع کنید یا بگذارید حرفم را بزنم!
کار بیبیســی در «جنایتکار» خواندن یک
شــخصیت بینالمللی و ملی در ایران ،توهین
بود ،نه انتقاد!» دبیــرکل حزب کارگزاران از
حضور بهزاد نبوی با قدی خمیده در مراســم
تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی یاد کرد و افزود:
چهرههایی از نهضت آزادی هم در این مراسم
حضور داشتند که نشان میداد حتی منتقدان
هاشــمی هم به احترام او در این مراسم حضور
یافتند .کرباسچی در واکنش به انتقادات روزهای
گذشته بی بی سی به مدیریت هشت ساله دولت
هاشــمی در حوزههای فرهنگی و اقتصادی،
خاطرنشــان کــرد:
هــر مشــکلی هم
در داخل کشــور
باشد ،راهحلش هم
در درون کشــور
هست.

مکث

اعالم آمادگی وزارت کشور
برایبرگزاریانتخابات
میاندورهایخبرگان

محمدحسین مقیمی ،قائم مقام وزارت کشور،
با اشــاره به مراســم ترحیم آیتاهلل هاشمی
اظهارکــرد :بــا اطمینــان میگویــم یکی از
مهمترین قســمتهای مراسم ترحیم آیتاهلل
هاشــمی این بود که مردم در شــرایط فعلی
بسیار هوشیارانه عمل کردند و با حضور خود
حماسه عظیمی خلق کردند.
مقیمی در پاسخ به اینکه با توجه به درگذشت
آیتاهلل هاشــمی ،انتخابات میاندورهای برای
خبرگان در تهران برگزار میشود ،تصریح کرد:
مجلس خبرگان رهبری یا شورای نگهبان باید
اجازه برگزاری انتخابات میاندورهای خبرگان
را به وزارت کشور بدهند .
او در رابطــه با ســازوکار برگــزاری انتخابات
میاندورهای خبرگان ،گفت :قانون و آییننامه
ایــن انتخابات را مجلس خبــرگان رهبری و
شــورای نگهبان تایید میکند و وزارت کشور
مجری انتخابات اســت و به مجلس خبرگان
بــا توجه به اینکه یکی از نمایندگان خود را از
دست داده است ،پیشنهاد برگزاری انتخابات
را میدهیــم و در این زمینه آمادگی برگزاری
انتخابات میاندورهای خبرگان را هم داریم و
اگر بقیه موارد حل شود مشکلی نداریم.
مقیمی در پاســخ به اینکه بــا توجه به نقش
آیتاهلل هاشمی در انتخابات مختلف جمهوری
اســامی ،فقدان او در انتخابات ســال آینده
را چگونه ارزیابی میکنیــد ،گفت :جمهوری
اســامی ایران شخصیت بســیار ارزشمندی
را از دســت داد .وقتی یک شــخصیت بزرگ
را از دســت میدهیم آثارش همه جا نمایان
میشود.
به گــزارش ایلنا ،او ادامــه داد :البته خداوند
نعمت خــود را بر ما کامل میکنــد و حتماً
در جامعه افرادی پیدا خواهد شــد که بتوانند
آرامآرام گوشــههایی از اثرات کاری ایشان را
دنبال و به مرور رشــد پیدا کننــد .اما امروز
جمهوری اسالمی یکی از شخصیتهای بزرگ
خود را از دست داده است.

در حاشیه

اتهام جدید خانواده بان کی مون

شنیدیم دادستان آمریکا دو تن از نزدیکان
دبیرکل پیشین سازمان ملل را به پرداخت
رشوه به یک مقام دولتی متهم کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه بی بی سی،
برادر کوچکتر بان کی مون و پسر برادرش
متهم هستند به یک مقام در کشوری در
خاورمیانه از طریــق یک دالل آمریکایی
پیشنهاد پول دادهاند که برای فروش ملک
به آنها در شرق آسیا کمک کند.

اعتراض زنان به ترامپ

با خبر شدیم برخی از زنان هنرمند حامی
هیالری کلینتون قرار است به راهپیمایی
«زنان علیه ترامپ» بپیوندند .این تجمع
اعتراضی یک روز پس از ادای ســوگند
رئیسجمهوری منتخــب آمریکا انجام
میشود و خوانندگانی چون شر ،کیتی پری
و بازیگرانی از جمله اسکارت جوهانسون در
آن حاضر میشوند .به گزارش ایسنا به نقل
از خبرگزاری اسپوتنیک ،سازماندهندگان
این مراسم انتظار دارند بیش از  ۱۰۰هزار زن
در گردهمایی واشنگتن حضور یابند.

نامه  17مقام اروپایی به ترامپ

شــنیدیم  17تن از مقامات فعلی و سابق
کشــورهای اروپای مرکزی و شــرقی در
نامهای به ترامپ رئیسجمهوری منتخب
آمریکا خواستار دفاع از «منافع و اهداف»
مشــترک شدند و نســبت به پیامدهای
نزدیکی ترامپ با روســیه هشدار دادند.
به گــزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی
روزنامه واشــنگتن پســت ،آنها در این
نامه نوشــتند« :پوتین ،بزرگی آمریکا را
نمیخواهد اما ما به عنوان متحدان شما،
میخواهیم ».نویسندگان نامه در عین حال
هشدار دادند چنانچه ترامپ بخواهد مسیر
دیگری برود و با پوتین همدست شود ،این
اقدام پیامدهای منفی بسیاری برای اروپا و
آمریکا خواهد داشت.

حکم عجیب دادگاه اروپا

باخبرشــدیم دادگاه حقوق بشر اروپا با
صدور رایی به نفع دولت ســوئیس ،حکم
کرده اســت که والدین مسلمان موظف
هستند فرزندان خود را برای یادگیری شنا
به استخرهای مختلط بفرستند .به گزارش
تابناک به نقل از بی بی ســی ،در رای این
دادگاه آمده است که اقدام مقامات سوئیس
در اجرای اجباری برنامه آموزشی مدارس و
تالش برای «جذب موفقیتآمیز کودکان»
در جامعه موجه بوده اســت .این دادگاه
اروپایی به شــکایت دوشهروند سوئیسی
ترکتبار رسیدگی میکرد که حاضر نبودند
دختــران نوجوان خــود را به کالسهای
اجباری آموزش شــنا در استخر مختلط
بفرستند.

عکس سلفی جعلی

شنیدیم نماینده مردم سبزوار در مجلس
شورای اسالمی در رابطه با تصویری از وی
که مربوط به مراسم وداع با پیکر آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی است توضیحاتی را ارائه
کرده است .به گزارش عصرایران ،رمضانعلی
سبحانیفر گفت :در مراسم وداع با پیکر
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که در حسینیه
جماران برپا بود ،متاســفانه تصویری از
وی در شبکههای اجتماعی تحت عنوان
خویشانداز(ســلفی) منتشر شده که به
هیچوجه واقعیت ندارد .وی ادامه داد :در
این مراسم و به دلیل ازدحام جمعیت بنده
به هنگام برگشــتن از جوار پیکر آیتاهلل
هاشــمی برای یک لحظه در کادر دوربین
عکاسان قرارگرفتهام که متاسفانه برخی
از افراد با قصد و نیت یا متاثر از رفتارهای
سوء در شبکههای اجتماعی ،آن را تصویر
خویشانداز (سلفی) قلمداد کردهاند.

اوباما جهان را نابود میکند!

باخبر شــدیم ماریا زاخارووا ،سخنگوی
وزارت خارجه روســیه در صفحه خود در
فیسبوک با انتقاد از آمریکا نوشته است:
ما هر روز خبرهایی دربــاره تحریمهای
جدید آمریکا علیه روسیه و مجهزکردن
افراد مسلح در سوریه به سامانههای دفاع
هوایی میخوانیم .ایــن اقدامات آمریکا
کامال «بیفایده» هستند و حتی اقدامات
زیانباری به حســاب میآیند .به گزارش
ایسنا به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم،
وی افزود :خداونــد جهان را در هفت روز
خلق کرد و باراک اوبامــا ،رئیسجمهور
آمریکا آن را ظرف  ۹روز (زمان باقیمانده از
ریاستجمهوری اوباما) نابود میکند.

نخست وزیر ایتالیا بستری شد

شنیدیم نخست وزیر ایتالیا در بیمارستان
بستری شــده اما در حال حاضر از وضعیت
مناســبی برخوردار است .به گزارش ایسنا
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،پائولو
جنتیلونی،نخستوزیرایتالیابعدازبازگشت
از نشست دوجانبهای در شهر پاریس مجبور
به انجام عمل آنژیوپالست شد و حال عمومی
وی "رضایتبخش" توصیف شده است.

