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دلیل جدایی کوچکزاده و رسایی از جبهه پایداری

سید جواد ابطحی ،عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و نماینده
اصولگرای مجلس درباره ارتباط با احمدینژاد ،گفت :پیش از این
اعضایی همچون مهدی کوچکزاده و حمیدرسایی (نمایندگان دور
هشــتم و نهم مجلس) بهدلیل آنکه میخواستند در اعالم موضع
درباره احمدینژاد آزاد باشند و به او نزدیکتر شوند از جبهه پایداری
جدا شدند .ابطحی افزود :دوســتان ما در جبهه پایداری در اواخر
دولت نهم با احمدینژاد صحبتهایی داشــتند ،تصور میکنم در
دولت دهم زاویهها بین جبهه پایداری و احمدینژاد زیاد شد .عضو

aftab.yz@gmail.com

شورای مرکزی جبهه پایداری همچنین گفت :علیرغم
این رویکرد کلی در جبهه پایداری برخی دوستان ما
در این جبهه همچنان بر مواضع نزدیکی با احمدینژاد
پافشــاری و برخی نیز به همین خاطر جبهه را ترک
کردند تا بتوانند مواضع مســتقلی داشته باشند مثل
آقایان رسایی و کوچکزاده که از جبهه کنار رفتند و میخواستند
مستقلتر فکر کنند .عضو فراکسیون والیی مجلس خاطرنشان کرد:
آنها نمیخواستند از احمدینژاد فاصله بگیرند و کارکرد جبهه را

سیاسی

در این خصوص قبول نداشتند .این نماینده اصولگرای
مجلس با بیان اینکه امیدواریم احمدینژاد به مسیر
اصلی بازگردد ،گفت :نباید از یاد ببریم که هیچکدام
به تنهایی نمیتوانیم پیام انقالب را به دنیا برســانیم.
بهگزارش عصر ایران ،وی تاکیدکرد :امروز جریانی در
کشور شکل گرفته که میخواهد از اسالم عبور کند و این برای ما
جای نگرانی دارد البته از آقای احمدینژاد نیز دلخوریهایی داریم و
نگران ایشان هستیم تا مباداها بروز کند.

فریدون مجلسی در گفتگو با آفتابیزد:

برجام
نیاز به مکمل داشت
نکته اول این است که برنامه موشکی برای کشور الزامآور است و قابل مذاکره
نیست .برد موشکهای ایرانی نیز بهگونهای نیست که یک ابزار تهاجمی قلمداد
شود ،اما در این مورد برخی اقدامات ناشیانه را انجام دادیم

امروز بســیاری از مشکالتی که در
قالــب برجام ،با آن مواجه هســتیم
ناشــی از نقشآفرینی البی اسرائیلی
اســت .مقابله با این کشــور باید در
یک چارچوب جمعی در دســتورکار
قرار گیرد
اروپا امــروز در مــوارد مختلفی
با آمریــکای ترامپ مشــکل دارد و
گالیههایی را نسبت به واشنگتن مطرح
میکنند .کشــورهای اروپایی دارای
بیشترین قدم در تشکیل حکومتهای
قانونمدار هســتند و با دیدی عقالنی
نسبت به موضوعات بینالمللی رویکرد
خود را اتخاذ میکنند
آفتابیزد -گروهسیاســی :تعلیق تحریمهای
هست های ،تحریمهای جدید موشکی و حقوقبشری
بــرای  14فــرد و نهاد ایرانی یا مرتبــط با ایران،
همچنین دوشــرط دشــوار مهمترین بخشهای
بیانیه تند رئیسجمهور آمریکا درباره برجام و ادامه
مسیر توافق هســتهای است .دونالد ترامپ بازهم
تمدید کرد .حاال تقریبا رســانههای ایران و جهان
عادت کردهاند که شومن سابق یکشوی تمامعیار
را دربــاره برجام راه بینــدازد .تمدید یا خروج به
یک ســوال بزرگ درباره راهبرد آمریکا نسبت به
برجام تبدیل شــده اســت .ایران و آمریکا که در
بسیاری از جلسات برجام چشم در چشم روبهروی
هم مینشستند 40 ،ســال تنش را با خود یدک
میکشند .از تحریمهای متعدد از سوی واشنگتن
تا شــعارهایی که از تهران به سمت طرف مقابل
فرستاده میشود ،اما دونالد ترامپ خود به تنهایی
مرزهای تنش میان ایران و آمریکا را جابهجا کرده
است .او در یکسال اخیر بارها تاکید کرده برجام
بدترین توافق تاریخ برای آمریکاست .توافقی که به
گمان رئیسجمهور ایاالت متحده هیچ دستاوردی
برای واشــنگتن نداشــته و ایران بهعنوان پیروز
آن شمرده میشــود ،اما تنها برجام نیست .نفوذ
منطقهای ایران ،برنامه موشــکی و ...لیســت باال
بلندی است که او هر بار درباره آن گفته و توئیت
کرده است .رئیسجمهور آمریکا حاال به متحدان
اروپایی خود هم هشــدار داده و اتمامحجت کرده
که آخرین بار اســت که برجــام را تایید میکند
مگر آنکه این توافق بهبود یابد و شــرایط جدید
در آن وضع شود .اروپا گفته بیانیه ترامپ را مورد
توجه قرار میدهد ،امــا ایران از همین روز اول با
موج واکنش از ســوی دولتیهــا و غیردولتیها
همراه شده که میگویند تسلیم زیادهخواهیهای
واشنگتن نمیشوند .اما سرنوشت برجام چه خواهد
شد؟ با توجه به فشارهای دامنهدار ایاالت متحده و
نزدیکانش در خاورمیانه چه راهکارهایی پیشروی

ایران است .با وجود همه این چالشها یک تحلیلگر
ارشد مسائل بینالملل میگوید «کلید حل مشکل
در تهران است»« .آفتابیزد» با فریدون مجلسی
گفتگویی را انجام داده که در ادامه میخوانید.
رئیسجمهور آمریکا جمعه شــب بعد از
گمانهزنیهای ضــد و نقیض بار دیگر برجام
و تعلیــق تحریمهای ایــران را تمدید کرد.
سیاســتهای دونالــد ترامپ در یکســال
گذشته در قبال برجام تا چه حد بر این توافق
اثر گذاشته است؟
ایــران و آمریــکا درحالی به برجام رســیدند که
نزدیک به چهار دهه تنــش میان دوطرف وجود
دارد .دولت ترامپ در یک سال اخیر تالش کرده
با ابزارهایی هرچند واهی که در اختیار دارد ایران
را تحتفشــار قرار دهد و تضعیف برجام یکی از
کلیدیترین ابزارهای واشــنگتن در یک ســال
اخیر قلمداد میشــود .ترامپ با سیاســت مبهم
خــود و ابراز تمایلهای مکرر بــه خروج از برجام
سرمایهگذاری در ایران ،همچنین در روابط بانکی
کشور با سیستم جهانی اخالل ایجاد کرده است.
در این میان نه تنهــا بانکهای آمریکا که برخی
بانکهای اروپایی و چینی نیــز از تبادل با ایران
ســر باز میزنند .ایاالت متحده نیــازی به کنار
رفتن از برجام ندارد ،چراکه در دو ســال گذشته
آنها به تعهــدات خود در برجام چنــدان پایبند
نبودند .از سوی دیگر اگرچه کاخسفید تحریمهای
هســتهای و ثانویه را تعلیق میکند ،اما هربار به
لیســت تحریمهای دوجانبه افزوده میشود و این
موجب تزلزل در وضعیت دستاوردهایی است که
با استفاده از برجام میخواهد بهدست بیاید .خط
آمریکا ،عربستان و اسرائیل برای تضعیف ایران با
تمام توان در حال تالش است.
اروپا بهعنوان یک بازیگر مهم جهانی در
این توافق نیز تالش کرده تعهدات در برجام
اجرایی شــود .اما بهنظر میرســد دولتهای
اروپایی تا حدودی در مواجهه با ترامپ دچار
استیصال شــدهاند و هر چند ماه یکبار با یک
چالش جدی درباره برجــام و آمریکا مواجه
میشــوند .ارزیابی شــما از جایگاه اروپا در
معادله برجام چیست؟
اروپا امروز در مــوارد مختلفی با آمریکای ترامپ
مشــکل دارد و گالیههایی را نسبت به واشنگتن
مطرح میکنند .کشورهای اروپایی دارای بیشترین
قدم در تشکیل حکومتهای قانونمدار هستند و
با دیدی عقالنی نســبت به موضوعات بینالمللی
رویکرد خود را اتخــاذ میکنند .آنها از رفتارهای
کوچه ،خیابانی ترامپ بسیار رنجیده هستند و در
راســتای برجام تالش میکنند .بــا این حال آنها
نتوانستند آنطور که باید و شاید در پیشبرد اهداف
برجام در حوزههای اقتصادی اقدام کنند .خبری
از ســرمایهگذاریهای کالن یا گشایش اعتبار با

بانکهای بزرگ این قاره نبوده اســت .اروپا تالش
میکند رعایت حال کاخسفید را بکند و درحالی
که بر اجرای برجام تاکید دارد کجدار و مریز در این
مســیر گام برمیدارد .اروپا همکاریهای سیاسی
نزدیک ،همچنین تبادالت اقتصادی ســنگینی را
با آمریکا دارد.
موضوع برنامه موشــکی ایــران که در
ماههــای اخیر پررنگ شــده در آینده با چه
شرایطی مواجه میشود؟
برنامه موشکی برای کشــور الزامآور است و قابل
مذاکره نیست ،چراکه مطابق با قوانین بینالملل
و در راســتای برجام است .برد موشکهای ایرانی
نیز بهگونهای نیست که یک ابزار تهاجمی قلمداد
شــود .ایران خود از موشک آســیب دیده و حاال
مــا نیاز داریم کــه برنامه دفاعی خــود را دنبال
کنیم مانند دیگر کشــورها شرایط خرید هنگفت
تسلیحاتی و موشکی را نیز نداریم.
با توجه به شرایطی که امروز کشور با آن
مواجه است و تهدیداتی که از سوی آمریکای
ترامــپ وجــود دارد و متحــدان منطقهای
واشــنگتن نیز نقش ترغیبی در افزایش تنش
ایفا میکنند ،ایران باید چــه اقداماتی انجام
دهد که برای منافع ملی بیشــترین فایده را
داشته باشد؟
امروز بسیاری از مشکالتی که در قالب برجام ،با آن
مواجه هستیم ناشی از نقشآفرینی البی اسرائیلی
است .مقابله با این کشــور باید از حالت انفرادی
خــارج و در یک چارچوب جمعی در دســتورکار
قرار گیرد .سیستمهای جمعی بهترین روش برای
مقابله با چنین مشــکالتی اســت .اعالمیهای که
چند هفته پیش در استانبول از سوی کشورهای
اسالمی علیه اســرائیل صادر شد و رئیسجمهور
ایران نیز آن را امضا کرد یک گام مناسب است که
باید سرلوحه اقدامات ایران باشد .ما باید سیاست
خارجی را به کارشناســان خبــره وزارتخارجه
بسپاریم و اینکه هر شخصی با هر جمالتی در بُعد
سیاست خارجی تنش بیافریند نمیتواند صحیح
باشــد .امروز بهانهگیریها از سوی اسرائیل است.
در ســالهای اخیر نیز عربســتان هم به سمت
تلآویو کشیده شده است تا یک جبهه کامل علیه
ایران تشکیل شود .آنها با تمام توان برای تضعیف
ایران گام برمیدارند .ما نباید به طرفهای مقابل
خــود بهانه بدهیم تا فرصت پیدا کنند علیه ما به
اجماع برسند .باید توجه کرد ما باید بیشتر در یک
قالب جمعی در عرف بینالملل قرار بگیریم.
با وجود همه این چالشها برجام را در دو
سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
برجام را میتوان از زوایای گوناگونی بررسی کرد.
در قدم اول باید گفت اقتصاد ایران متکی به نفت
اســت و فروش این ماده بخش مهمی از اقتصاد

وزیر احمدینژاد :وقتی برکنار شدم  ۵۰سجده شکر بجا آوردم

برنامه این هفته «دستخط» با حضور رضاتقیپور،
عضو شــورایعالی فضای مجازی و وزیر اســبق
ارتباطــات و فناوری اطالعات به روی آنتن رفت.
بهگزارش خبرآنالین ،او در این برنامه ناگفتههایی
از دوران وزارت خود در دولت محمود احمدینژاد
و شــیوهای که برای برکناری او بهکار گرفته شد
را مطــرح کرد .در ادامه بخشــی از این گفتگو را
میخوانید:

چه شد که برکنار شدید؟
در صحبتهای کلی اشــارهای شد که ما در دوره
دهم در مدیریت فضای مجازی مشکل داشتیم و
یکی از بحثهای جدی بنده هم همینها بود که
خیلیها هم توصیه میکردند که شما وزیر دولت
هستید و علیالقاعده نباید به این صورت با برخی
مباحثی که مطرح میشود ،مخالفت کنید منتها
من احساس میکردم وظیفه است و یک رسالت
دیگری داریم.
ل  ۹۰به بعد و اتفاقی
بحث دوم این بود که در سا 
که در بحث ادغام رخ داد ،احساســم این بود که
جایگاه این وزارتخانه در آن جایگاهی که باید قرار
گیرد ،نیست؛ از این منظر با آقای رئیسجمهور
اختالفنظر جدی داشتیم .ایشان بحث داشتند که
ما از کار شما راضی هستیم ،ولی چون میخواهیم
ادغام کنیم ،بنابراین باید این اتفاق رخ دهد .عرض
من هم این بود که شما میدانید با ادغام هم از نظر
تخصصی و هم از نظر منافع کشور مخالف هستم،

بنابراین راه و تفکرات ما از هم جداست.
ادغام هم نشد؛ ادغام با وزارت راه شد و
دوباره مجلس تصویب کرد و جدا شد.
بله .خوشبختانه مجلس تصمیم درست و مناسبی
در آن مقطع گرفت و اگر آن تصمیم اولیه اجرایی
میشد و تداوم مییافت ،امروز کشور آسیبهای
زیادی را متحمل میشد.
از برکناریتان چگونه مطلع شدید؟
از دفتر رئیسجمهور بود .جلسه شورایعالی فضای
مجازی بود ،البته تا جایی که به یاد دارم این جلسه
خیلی تاثیرگذار نبود ،جلسات قبلی بود که خیلی
چالشی بود .برخی از دوستان توقع داشتند بعد از
آن جلسات این اتفاق بیفتد .یعنی از جلسه بیرون
میآمدیم دوســتان میگفتند خودتان از این امر
(برکناری) اســتقبال کردید ،ولی در آن جلســه
بحثی مطرح شد و من نظرات خود را بیان کردم.
قدری چالش هم بــود و تقریباً در همان میدان
مقابل ریاســتجمهوری منتظر دوســتان برای

خداحافظی بودیم که تماس گرفتند و برکناری
ما را اعالم کردند.
به منزل رفتم باالی  ۵۰سجده شکر همان شب
بجا آوردم ،از اینکه همیشــه دعا میکنیم ،ورود
و خــروج ما را در هر کاری «صــدق» قرار دهد،
الحمداهلل چنیــن بود .آن چیزی که احســاس
میکردیم وظیفه ما بود انجام دادیم.

االن از آقای احمدینژاد خبری دارید؟
ارتباطی نداریم .البته در فوت اخوی ایشان رفتیم
و به ایشان تسلیت گفتیم ،ولی به هر صورت ،نه
تنها با این اتفاقاتی کــه االن رخ میدهد موافق
نیســتیم ،در موضوع خانهنشینی ایشان معموالً
وزرا و دوســتان گروه گروه میرفتند و با ایشان
صحبتهایی داشتند .صحبتی که من آن روز با
ایشان داشتم این بود که شما با یکسری شعار وارد
شــدید و احساس ما هم این بود که اینها درست
است .شما با شعار شهید رجایی آمدید و ما هم به
این ارزشها قائل هستیم و تا زمانی که پای این
ارزشها باشید ،با شما هستیم.
جمالت بعدی من این بود که به هر صورت دارایی
معنویمان در ســایه انقالبی ماندن و پای حرف
والیتفقیهبودن است .اگر اینگونه است شما به
محل خدمت برگردید و ادامه بدهید ،ولی بدانید
اگر غیر از این باشد ما همراه شما نیستیم .شاید
اینها هم موثر بود ،اردیبهشت این اتفاق افتاد و ما
آذرماه خداحافظی کردیم.

ما را تامین میکند .برجام این فرصت را به ایران
داد تا با فروش و توســعه بخشهای پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی خود تاحدودی شرایط را ترمیم
کند .یــا در بخشهایی مانند فوالد و برخی دیگر
زیرساختها نیز گشایشهایی صورت گرفت ،اما
انتظارات بیشــتری از این توافق وجود داشت که
بخشهایی از آن بهدلیل رویکردهای محافظهکاران
در داخل و برخی اقدامات ناشیانه محقق نشد .باید
گفت برجام نیاز به مکمل داشت و آن حل برخی
اختالفات و رفع تحریمهای دیگر بود .تحریمهایی
که آمریــکا بهصورت یکجانبــه وضع میکند و
مستقیم و غیرمســتقیم بر ایران تاثیرگذار است.
این همان وعدهای اســت که رئیسجمهور نیز در
دور اخیر انتخابات آن را اعالم کرد ،ولی انجام نشد،
لذا مذاکره با هرکسی باید در جهت رفع تهدیدات
و دستیابی به آرامش و توسعه انجام شود.
برخی معتقدند دونالد ترامپ سیاستهای
غیرقابل پیشبینی و دیوانهوار دارد و نمیتوان
با چنین فردی مذاکره کرد .ارزیابی شــما از
چنین استداللی چیست؟
حتی اگر چنین اســتداللی را از سوی کسانی که
آن را نقــل میکنند بتــوان پذیرفت باید به یک
نکته توجه کرد او رئیسجمهور یک کشــور است
که اتفاقا در آن سازوکارها و سیستمهای سیاسی
مدونی نیز وجود دارد.
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چهره روز
محسنهاشمی:

نمیدانیمایستقلبیآیتالله
به چه دلیل رخ داد

محسن هاشمی ،فرزند مرحوم آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی در پاسخ به ســوالی در خصوص
وجود وصیتنامه گمشــده آیتاهلل هاشــمی،
گفت :اینکه وصیتنامهای را آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی نگارش و نهایی کرده باشند و ما
از وجود آن باخبر باشیم ،صحت ندارد ،برخی
دستنوشتههای ایشان شبیه وصیتنامه بود که
از زندگینامه خود مینوشت .ایشان بخشی از
تحلیلها و روایت آیتاهلل از وقایع سیاسی را در
خود جای داده است ،البته این دستنوشتهها
بهصورت یک متن نهایی وتنظیم شده نیست.
اما اینکه وصیتنامه دیگری وجود داشته باشد
خانواده از آن اطالعی ندارد ،اما نمیتوان امکان
آن را نیز رد کرد.
هاشــمی در رابطه با زمان انتشــار خاطرات
دهه 80آیتاهلل هاشــمی نیز گفت :خاطرات
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و سایر آثار ایشان،
توســط دفتر نشر معارف انقالب که به همین
منظور و با نظر آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی
در سال  1369تاسیس شد منتشر میشود و
تاکنون روال بر این بوده که هر سال خاطرات
روزنوشت یکسال ایشان آمادهسازی و منتشر
شود که از خاطرات سال  1360این روند آغاز
و تاکنون  14ســال به انضمام خاطرات دوران
مبارزه و دو سال نخست پیروزی انقالب ،توسط
دفتر نشر معارف انقالب منتشر شده است.
بهگزارش انتخاب ،هاشــمی درخصوص دلیل
فوت آیــتاهلل نیز گفت :علت فــوت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی از سوی بیمارستان شهدای
تجریش ،ایست قلبی اعالم شد ،اما اینکه ایست
قلبی به چه علتی رخ داده ،موضوعی است که
ما از آن بیاطالعیم و بهدلیل آنکه کالبدشکافی
نیز صورت نگرفته است،
امکان بررســی بیشتر
آن از سوی پزشکان
دشوار است.

در حاشیه

حقالسکوت ترامپ به بازیگر

باخبرشدیم یکی از وکالی دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا به یک هنرپیشه
ســابق فیلمهای مســتهجن ۱۳۰هزار
دالر حقالســکوت پرداخت کرده است.
پرداخت این مبلغ به استفانی کلیفورد،
بازیگر پیشــین فیلمهای مســتهجن
یکماه پیــش از برگــزاری انتخابات
ریاســتجمهوری ســال  ۲۰۱۶میالدی
انجام شده است .بهگزارش مهر ،به نقل
از روزنامه والاستریت ،استفانی کلیفورد
در قبال دریافت این مبلغ تعهد کرده از
گفتگو در مورد ارتباط جنســی خود با
دونالد ترامپ خودداری کند.

خشم آفریقا از ترامپ

شــنیدیم نمایندگان همه کشــورهای
آفریقایی در سازمان ملل جلسهای برای
ارزیابی اظهارات توهینآمیز دونالد ترامپ
رئیسجمهوری آمریــکا درباره ملتهای
آفریقا برگزار کردنــد .بهگزارش ایرنا ،به
نقل از خبرگزاری فرانسه ،شرکتکنندگان
در این نشست رویکرد مستمر و در حال
رشد در دولت آمریکا علیه آفریقا و مردم
آفریقاییتبــار را نگرانکننده توصیف
کردند .ســفیران کشــورهای آفریقایی
در ســازمان ملل از «اظهارات شــنیع،
نژادپرستانهوبیگانههراسانه»دونالدترامپ
ابراز انزجار کرده و خواستار پسگرفتن و
عذرخواهی شدند .بهگزارش ایرنا ،ترامپ
روز پنجشنبه در جلسهای در کاخسفید،
مردم هائیتی و کشورهای آفریقایی را «گند
و کثافت» خوانده و گفته بود بهتر است به
جای آنها مهاجران نروژی به آمریکا بروند.

تظاهرات در اندونزی علیه فیسبوک

شنیدیم صدها نفر از گروههای وابسته به
برخی ســازمانهای اسالمی در اندونزی
با شــرکت در یک تظاهرات گسترده در
مقابل دفتر فیسبوک در جاکارتا نسبت به
اعمال تبعیض این شبکه اجتماعی اعتراض
کردند/.ایرنا

