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ﻳﻚ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺳﻜﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ  134ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺎﺷﻤﻰ

کلر هالینگورث ،نخستین خبرنگاری که آغاز جنگ جهانی
دوم را گزارش کرد ،در ســن  ۱۰٥سالگی درگذشت .او سال
 ۱۹۳۹هنگام ســفر از لهســتان به آلمان بهعنوان خبرنگار
روزنامه بریتانیایی »دیلی تلگراف« متوجه تجمع سربازان آلمانی شد و بالفاصله
آغاز جنگ جهانی دوم را به اطالع جهان رساند.

AP

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮﮒ ﭘﻨﺞ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ
ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ

وزارت خارجه امارات تأیید کرد  ٥نفر از دیپلماتهای
این کشــور درانفجار روز ســه شنبه قندهار کشته شده و
»جمعــه محمــد عبداﷲ الکعبی« ،ســفیر این کشــور
در افغانســتان نیز زخمی شــده اســت .دولت امارات
به همین مناســبت ســه روز عزای عمومی اعالم کرده اســت .به گزارش ایســنا،
بــه نقل از خبرگــزاری اماراتی وام ،ســخنگوی والی قندهار اعالم کــرده که در اثر
انفجار در میهمانخانه والی قندهار »عبدالعلی شمســی« ،معاون والی قندهار
که بشدت زخمی شده بود جان داده است .به گفته وی ،شاه احمد سعید ،رئیس
ارتباط خارجه والیت قندهار ،یما قریشی ،دیپلمات افغان در امریکا ،بازمحمد
جوزجانی ،نماینده مجلس و دو نفر دیگر که تاکنون شناسایی نشده نیز در میان
کشــته شــدگان این انفجار بودند .گروه طالبان مسئولیت این حمله را نپذیرفته
و مدعی شــده این انفجار بــه دلیل اختالفهای داخلی میــان مقامهای دولت
افغانستان است .درهمین حال وزیر امور خارجه امارات اعالم کرد ،جزئیات این
حمله »تروریستی« در محل میزبانی از سفیر امارات در قندهار را بررسی میکند.
عبداللطیف بن راشد الزیانی ،دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و همچنین
عربستان ،کویت ،اردن و قطر نیز این حمله تروریستی را محکوم کردند.

ﺍﺯ ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮐﻤﮏﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺭﻳﺎﺽ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﺕ

میشــل عــون ،رئیسجمهــوری لبنــان کــه در شــروع ســفرهای
منطقهای خود به ریاض رفته بود با »ملک سلمان بن عبدالعزیز«
پادشــاه عربستان بر انجام مذاکرات درباره از سر گرفتن ارائه بسته
کمکهــای نظامی بــه ارتش لبنان به ارزش ســه میلیــارد دالر که
در فوریه لغو شــده بود ،به توافق رســید .وی پــس از ترک ریاض با
پرونده نظامیان ربوده شده توسط داعش و جبهه النصره به دوحه
رفت .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،یک مسئول لبنانی که در هیأت
همراه میشل عون بود و نامش را فاش نکرد ،درباره پایان لغو این
کمک گفت :تغییر عملی حتمی اســت اما کی و چگونه مشخص
نیســت .ما باید منتظر بمانیم .رئیسجمهوری لبنان پس از پایان
سفرش به عربستان ،دیروز )چهارشنبه( وارد دوحه شد و با »تمیم
بــن حمد آل ثانی« امیر قطر دیدار کرد.میشــل عــون در این دیدار
روابــط دو جانبه میان دو کشــور را ســتود و از امیر قطر خواســت به
لبنان ســفر کنــد .امیر قطر نیز وعده داد که پرونــده نظامیان ربوده
شده توسط داعش و جبهه النصره را پیگیری کند .قطر پیشتر برای
آزادی برخــی از ایــن نظامیان که در شــهرک عرســال و در مناطق
مرزی با سوریه ربوده شده بودند ،میانجیگری کرده بود.

ﺍﻓﺸﺎﯼ ﻓﺮﻭﺵ  ۵۰۰ﺑﻤﺐ ﺧﻮﺷﻪﺍﯼ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ

وزارت دفــاع انگلیــس اذعــان کــرده کــه در چارچــوب یک توافق تســلیحاتی
صــورت گرفته میــان دولت »مــارگارت تاچر« نخســتوزیر اســبق انگلیس و
دولت ریاض ،بین ســالهای  ۱۹۸٦تا  ۱۹۸۹میالدی ٥۰۰ ،بمب خوشــهای به
عربستان صادر کرده است.
نشریه ایندیپندنت در گزارشی عنوان کرد» :مایکل فالون« وزیر دفاع انگلیس
این رقم رسمی را پس از آن فاش کرد که اعالم شد »شماری محدود« از این
تسلیحات به عربستان سعودی بهعنوان یک کشور استبدادی فروخته شده و
همچنان در انبارهای تسلیحاتی این کشور موجود است.
به نوشــته این نشــریه» ،فالــون« در نامــهای به »فیلیــپ هولوبــون« نماینده
محافظهکار مجلس عوام نوشت» :انگلیس بر اساس توافق بین دو دولت که
در ســال  ۱۹۸٦میالدی امضا شد ٥۰۰ ،بمب خوشهای از نوع  BL۷٥٥منتقل
کرده است .انتقال نهایی در سال  ۱۹۸۹میالدی انجام شد«.
عربســتان ســعودی ماه میالدی گذشــته اذعان کرد که از تسلیحات انگلیسی
در یمن اســتفاده کرده و »توبیــاس ال وود« معاون وزیر امور خارجه انگلیس
نیز سهشنبه گذشته در مجلس عوام گفت :ریاض هماکنون به لندن گفته که
دیگر از این تسلیحات استفاده نخواهد کرد ،اما این موضوع هنوز تأیید نشده
که عربستان سعودی این تسلیحات را از بین برده است.
والری گراســیموف رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح
روســیه گفت :یک فروند بمب افکــن بی ٥۲-امریکایی
ﺩﻭ ﺧﻂ
منطقه ســرمده در اســتان ادلب ســوریه را بمبــاران کرد
ﺧﺒﺮ
که مرگ و زخمی شــدن  ۲۰نفر از غیرنظامیان را در پی
داشت.
دادگاه آل سعود حکم حبس هشت ساله عبدالعزیز
شــبیلی ،مدافع برجسته حقوق بشــر عربستانی را در این کشــور تأیید کرد .شبیلی
عــالوه بــر این حکم حبس از انتشــار مطالب روی شــبکههای اجتماعــی به مدت
هشت سال پس از آزادی نیز منع شده است .دادگاه عربستان همچنین اعالم کرده
که این مدافع حقوق بشر اجازه سفر نیز نخواهد داشت.
کرهجنوبیدرگزارشساالنهمربوطبهپیشرفتهاینظامیوتسلیحاتیکرهشمالی
اعالم کرد که این کشور میزان پلوتونیم تسلیحاتی خود را افزایش داده و هماکنون
 ٥۰کیلوگرم از آن را که معادل ساخت  ۱۰بمب هستهای است ،در اختیار دارد.
دادستان امریکا برادر کوچکتر بان کی مون و پسر برادرش را به پرداخت رشوه به
یک مقام دولتی متهم کرد .آنها متهم هستند به یک مقام در کشوری در خاورمیانه
از طریق یک دالل امریکایی پیشنهاد پول دادهاند که برای فروش ملک به آنها در
شرق آسیا کمک کند .سخنگوی بان کی مون اعالم کرد که وی از شرایط ایجاد شده
برای اقوامش بیاطالع است.
اد رویــس ،رئیــس کمیته امور خارجی مجلــس نمایندگان امریــکا در نامهای به
بــاراک اوبامــا ،رئیس جمهــوری در حال کنارهگیری این کشــور گفت که این کمیته
گــزارش جدیــدی را از جامعــه اطالعاتــی کشــور دریافت کــرده که نشــان میدهد
افرادی که به تازگی و اخیراًاز زندان گوآنتانامو به سایر کشورها منتقل شدهاند تالش
میکنندبهگروههایتروریستیبپیوندند.
عبــداﷲ دوم شــاه اردن »عاطف الســعودی« رئیس اداره امنیــت عمومی ،را به
دلیل حمله تروریستی ماه پیش برکنار و »احمد فاتح« ژنرال بازنشسته این کشور
را جایگزین وی کرد.

 ۱۳٤کشــور در حال توســعه عضو گروه ۷۷
نخســتین اجــالس خــود را در ســال ۲۰۱۷
که اختصــاص به اعطای ریاســت گــروه از
آرژانتیــن به تانزانیا داشــت ،بــا یک دقیقه
ســکوت به احتــرام آیتاﷲ اکبر هاشــمی
برگزار کردند .این در حالی است که جهان
همچنان در شــوک وداع باشــکوه ایرانیان
بــا رئیــس جمهــوری ســابق خود اســت و
پیامهای تســلیت ســران جهان از گوشــه و
کنار جهان همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایســنا ،در اجــالس گروه ۷۷
که در دفتر اروپایی ســازمان ملل متحد در
ژنو برگزار شد ،ســفرا و سایر دیپلماتهای
ارشد کشورهای عضو گروه شرکت داشتند.
در آغــاز ایــن نشســت مودســت جاناتــان
مرو ،ســفیر و نماینــده دائم تانزانیــا در ژنو
کــه ریاســت گــروه در ســال  ۲۰۱۷میــالدی
را بــه عهده گرفت ،با اشــاره به درگذشــت
آیــتاﷲ هاشــمی رفســنجانی ،رئیــس
جمهــوری پیشــین جمهــوری اســالمی
ایران یک دقیقه ســکوت اعالم کرد.هیأت
ایرانــی شــرکتکننده در اجــالس نیــز طی
سخنانی با تشــکر از اعالم درگذشت آقای
هاشــمی رفســنجانی و تســلیت ســفرا و
مقامات دولتها ،اظهار داشــت که ایشان
در طول حیــات خود حامی تالش و آرمان
کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت و
توسعه و مشوق سازوکارهایی چون جنبش
غیرمتعهدها و گروه  ۷۷بودند.
هیأت ایرانی همچنین ریاست جاناتان
مرو بر گــروه  ۷۷را تبریک گفت و برای وی
آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید کرد.
شــایان ذکر آنکه گــروه  ۷۷از بزرگترین
گروههای بین دولتی اســت که ســال ۱۹٦٤
) (۱۳٤۲توســط  ۷۷کشــور در حال توسعه
در شــهر ژنــو تأســیس شــد .بــا ایــن حــال
نخســتین نشست این گروه ســال  ۱۹٦۷در
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الجزیــره پایتخــت الجزایــر برگزار شــد .در
حــال حاضــر  ۱۳٤کشــور در حــال توســعه
عضــو این ســازمان ،ســاز و کاری مشــورتی
بیــن یکدیگــر در زمینــه محیــط زیســت،
تجارت ،ســرمایهگذاری ،مالی بینالمللی
و بخشهــای صنعتــی کشــاورزی دارنــد.
گروه  ۷۷خواســتار تأمین منافع مشــترک
کشــورهای در حال توســعه اســت و اغلب
طرف مذاکره کشــورهای توســعه یافته در
مجامعبینالمللیقرارمیگیرد.جمهوری
اسالمی ایران یکبار در سال (۱۳۸۰) ۲۰۰۱
ریاست گروه  ۷۷را به عهده داشت.
 ëادامهتسلیتهایسران
وسیاستمدارانجهان
با گذشــت ســه روز از درگذشت آیتاﷲ
اکبرهاشمیرفسنجانی،رئیسفقیدمجمع
تشخیصمصلحتنظام،پیامهایتسلیت
و همــدردی ســران و سیاســتمداران جهان
خطاب به رهبری و ریاســتجمهوری ایران
همچنان ادامه دارد.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری
ترکیــه بــا ارســال پیامــی درگذشــت رئیس
جمهــوری پیشــین کشــورمان را بــه دولت

ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﻳﻚ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻣﺠﺮﺏ

ﻓﺮﺍﺳﻮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻭﺻﺎﻝ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ

و ملــت ایــران تســلیت گفت و از هاشــمی
رفســنجانی بهعنوان»دولتمردی محترم و
عالم که در توســعه روابط و همکاری میان
ایران و ترکیه ســهم بســزایی داشــتند« یاد
کرد .بینالی ییلدریم ،نخستوزیر ترکیه نیز
در پیامــی بــه معــاون اول رئیسجمهوری
کشــورمان ،ضمن ابراز همدردی با ملت و
دولــت ایــران از آیتاﷲ هاشــمی بهعنوان
دولتمردی گرانقدر که در توسعه روابط بین
ترکیه وایران سهم بسزایی داشتند یاد کرد.
عبدالعزیــز بوتفلیقه رئیس جمهوری
الجزایــر نیز در پیامی بــه رئیس جمهوری
ایــران نوشــت :تاریــخ گــواه شــجاعتها و
مشــارکتهای ارزشــمند هاشــمی در راه
حفظ و انسجام اسالمی است.
شــینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن ،با ارسال
پیام تســلیتی مراتــب تأســف و همدردی
خود را اعالم داشت .از ژاپن همچنین یک
پیام تســلیت از طرف فومیو کیشــیدا ،وزیر
امور خارجه ژاپن ،ارسال شده است.
شــیخ حســین دیهی ،معاون دبیرکل
انجمــن ملــی وفــاق بحریــن بــا ارســال
پیامــی بــه »آیــتاﷲ خامنــهای« ،رهبــر

ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ
شــاید عدهاي در دل گردهمایي سهشنبه تهران
ﺗﺎﻳﻤﺰ:
کــه مرتبط بــا مراســم به خاکســپاري هاشــمي
رفســنجاني بود برخــي تفرق آرا را دیده باشــند
امــا مســأله بارزتــر این اســت که هاشــمي حتي
پــس از مرگــش نیز بــه ایران وحدتي وســیع بخشــید .برخي شــعارها در این
گردهمایي سرشــار از غم نشــانگر تفاوت ســلیقهها در ایــران بود کــه در دوره
پــس از رفســنجاني مدیریت آن ســختتر خواهد شــد اما اکثریت با کســاني
بوده که فقط به اختالفهاي عقیدتي بر ســر نحوه گرداندن کشــور مشغولند
و ميخواهنــد فضــاي انقالب ادامه یابد و در چنین فضایي به رشــد سیاســي
مورد نظرشــان برســند .وجــود طیفهاي پرشــمار و مختلف در این مراســم
خبر از همســو شدن مجدد مردم در روزهاي سخت و در شرایطي ميدهد که
داشــتن سیاستمداراني مجرب چون هاشــمي براي مهار تشنجها الزاميتر از
هر زماني شــده اســت .میزان تأثیرگذاري هاشمي بر صحنه سیاست ایران در
سالهاي آخر حیاتش نه تنها کم نشده بلکه جلوه بیشتري یافت و او توانست
در دهه گذشــته اکثر افراد طبقه متوســط را با خود همسو سازد و آنها را به این
باور برساند که فقط با سالح اعتدال و انصاف است که ميتوان جهان سیاست
را مفیــد وزندگي مردم را صاحب روالي آســوده کرد .ایــن را ميتوان از مراتب
تغییر و تحول در شخص رفسنجاني هم دانست زیرا وي در  ۳۰سال نخست
انقالب مردي تلقي ميشــد که بیشتر با تندروها همسو است اما در سالهاي
بعدي به نماد میانهروي و مردي در خدمت صلح تبدیل شد .یك دانشجوي
 ۲٦ساله روز سهشنبه در یکي از خیابانهاي تهران گفت ما براي اداي احترام به
مردي آمدهایم که به ما احترام ميگذاشت و جاي او اینك بسیار خالي است.

انقالب اســالمی و حســن روحانــی ،رئیس
جمهــوری کشــورمان درگذشــت آیتاﷲ
هاشــمی رفســنجانی ،رئیــس مجمــع
تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
ناصــر ابوشــریف ،نماینده جنبــش جهاد
اســالمی فلســطین که در مراســم تشــییع
آیتاﷲ هاشــمی رفسنجانی شرکت کرده
بود نیز گفت :قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم،
آیــتاﷲ هاشــمی رفســنجانی بــه خاطــر
مسأله فلسطین مبارزه میکرد و تا آخرین
لحظه زندگی بر همین راه ماند.
از طــرف وزارتخارجــه ایــران در دفاتر
کنســولگریها و ســفارتخانههای ایــران در
سراسر جهان نیز دفاتر یادبودی تهیه شده
بود که سیاستمداران مختلف جهان اقدام
به امضای این دفاتر کردند .آیگنر ،معاون
نخســتوزیر و وزیــر اقتصاد ایالــت بایرن؛
دیپلماتهــای مختلــف روســیه ،مقامات
و شــخصیت های تونســی از جمله صبری
باش طبجی ،قائــم مقام وزیر امور خارجه
تونــس؛ ســفرای کشــورهای خارجــی در
دانمارک و دوبی ار جمله کسانی بودند که
اقدام به امضای این دفاتر کردند.

ﻫﺎﺷﻤﻲﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻲ
ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺍﺷﺖ

ﺗﺎﻳﻢ:
ایران روز سهشــنبه دوباره تبدیل به یك ملت
واحد شــد تا از هاشميرفســنجاني که بتازگي
درگذشته اســت ،قدرداني کند و او را در همان
جایي بهخاك بسپارد که پیکر آیتاﷲ خمیني
بنیانگذار جمهوري اسالمي سالهاست در آن آرام گرفته است .رفسنجاني
در ســالهاي ســخت انقــالب همیشــه همــراه آیــتاﷲ خمیني بــود و در
سالهاي پس از استقرار جمهوري اسالمي نیز نقشي کلیدي را در ایران ایفا
کرد .او به پشتوانه  ٦دهه مشارکت فعال در امور سیاسي ميدانست چگونه
در سلســله مراتــب قدرت نوعــي موازنه مثبت را به ســود تمامي قشــرها
برقرار کند و از تنشها بکاهد .بسیاري از افراد حاضر در مراسم تشییع پیکر
هاشمي در روز سهشنبه معترف بودند که جوانتر از آن هستند که سالهاي
پیروزي انقالب را دیده یا قدمت آن را لمس کرده باشــند اما در ســالهاي
بعديمتوجهاهمیتاقداماتمدیرانيهوشمندچونرفسنجانيشدهاند
و در نتیجه آمدهاند تا براي آخرین بار از وي سپاســگزاري کنند .برخي هم
مایلانــد نقش رفســنجاني را در طوفانهــاي بعد از انتخابات ســال ۲۰۰۹
ریاســت جمهوري ایران عمده و از او بهخاطر برخي جهتگیريهایش در
آن ایام انتقاد کنند اما اکثریت با کســاني اســت که رفتار رفســنجاني را طي
تمامي این ســالهاي طوالني سنجیده و در جهت مصالح نظام توصیف
ميکنند .رفسنجاني شاید مردي دچار تغییرات متعدد در برهههاي زماني
متفاوت از منظر مخالفانش توصیف شود اما پایگاه مردمياش قوي بود و
اگر هم شــکي در این زمینه وجود داشــت حضور گسترده مردم در مراسم
تشییع وي آن را زدود.

ابراهیــم جعفــری وزیر امورخارجــه عراق که
روز سهشــنبه برای شرکت در مراسم تشییع و
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ
یادبود آیتاﷲ هاشمی رفســنجانی به ایران
ســفر کــرده بــود ،در گفتوگویــی بــا خبرنگار
»ایــران« گفت:مرحــوم آیتاﷲ رفســنجانی
ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺣﺪﺍﺩ
یک مــرد اســتراتژیک بــود و ســوابق طوالنی
در مبــارزات و فعالیــت سیاســی داشــت .وی افــزود :آن مرحــوم یــار
امــام خمینــی قــدس ســره الشــریف در دوران مبــارزه بــود و بارها در
ایران رنج زندان شــاه را چشــید و همچنین دارای یک تجربه ویژه در
مدیریــت امور کشــور بود که در دوران بعد از انقالب ریاســت مجلس
شــورای اسالمی و ریاســت جمهوری و در این ســالها ریاست مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام را برعهده داشــت کــه این نشــان دهنده
نقش مهم آن مرحوم بود .وی از ابتدا جزئی اصلی در روند سیاســی
در ایــران بــوده اســت و تمامــی دنیــا او را میشــناخت .وزیــر خارجــه
عــراق گفت :مــن به ایشــان و اعتقادات ایشــان احترام میگــذارم .او
بــا تمامی مســئوالن جمهوری اســالمی ایــران تعاملی درخــور تقدیر
داشت.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه روابط دوســتانه و تعامــل آیتاﷲ هاشــمی با
امــام خامنــهای نیز از نقاط قوت ایشــان بود ،اظهار داشــت:وی تمام
زندگی خود را در راه خدمت به جمهوری اسالمی ایران قرار داده بود
وسخنانش مورد اهمیت کشورهای دنیا بود.
از همیــن رو ایشــان نــه فقــط در عرصه سیاســی ایران ،کــه در صحنه
سیاســت جهانی نیــز جایگاهــی مهم ،ممتــاز و متفاوت داشــت .وی
دربــاره روابــط آیــتاﷲ هاشــمی رفســنجانی بــا عــراق نیــز گفت:آن
مرحوم دوســت مردم عراق بود و من با ایشــان جلســات گفتوگوی
متعــددی داشــتم .این دیدارهــا از زمانی که مــا در معارضه با صدام
بودیم تا به امروز وجود داشت.
جعفری افزود :در ســفری که ایشــان به عراق داشــت بنــده افتخار این را
داشتم که آیتاﷲ هاشمی را به منزلم دعوت کنم .ایشان میهمانی عزیز
بــرای من بــود .وزیر خارجه عــراق درپایان گفت  :ما شــاهد حمایتهای
ایشــان از عراق بودیم و ملت عراق به ایشــان احترام میگذاشــتند چون
آن مرحوم در کنار ملت عراق بود.

ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱﻫﺎﺷﻤﻲ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪﻭﻱ ﺑﻮﺩ

ﮔﺎﺭﺩﻳﻦ:
گردهمایي روز سهشنبه در تهران که به مناسبت
مراسم تشییع پیکر هاشمي رفسنجاني صورت
پذیرفــت در عیــن وحدت عمومي بر ســر لزوم
پاسداشــت وي نشــان داد برخــي ســالیق غیــر
همسو با اصالحطلبان )که اینك دولت را در دست دارند( ،همچنان به حیات
سیاسي خود ادامه ميدهند.
در عینحــال هــر دو ســوي این ماجــرا در روزهاي اخیر کوشــیدهاند هاشــمي
را که یك ایجادکننده بزرگ توازن در تشــکیالت سیاســت ایران بود ،مردي از
جنــاح خود توصیف و وي را نماینده خویش معرفي کننــد .در روزهاي پس از
رفســنجاني خیليها خواهند پرســید عامل همسوســازي نیروها در ایران چه
کســي خواهد بود اما بهنظر ميرســد وقتي پاي چهرههایي مثل وي به میدان
ميآید هرگونه پرسشي از این دست جایش را به مصالحه و امور مسالمتآمیز
ميدهد و سیاســتمداران ســکوت ميکنند تا مردم راه را به آنها نشان بدهند.
هاشــمي در دوران اوجــش و حتــي پس از آن آگاهترین فــرد از آنچه بود که در
حول و حوش چرخههاي قدرت در کشــورش شــکل ميگرفت و در مهندسي
اوضاع و حاکم شدن »مصلحت« بر »نا آراميها« مهارت ویژهاي داشت.
او با اینکه از شرکت در انتخابات ریاست جمهوري ایران در سال  ۲۰۱۳بازماند
امــا با رهنمون کردن حســن روحاني به ســوي پیروزي عمــالً ایدههایي مانند
نظرات خودش را برنده این انتخابات جلوه داد .هاشمي از سوي دولت قبلي
ایران بارها مورد اتهام قرار گرفت و فضا براي او تنگ شد اما ثابت کرد ،راه بقاي
سیاسي و ادامه وظایفش در قبال نظام سیاسي کشورش را نیك ميشناسد .او
بهواقع راهي مختص به خود داشت.

گزارش رؤسای چهار نهاد جاسوسی امریکا :

ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻮﺍﻳﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ
تنها  ۹روز مانده به مراســم تحلیف دونالد
ترامپ ،ســیانان فاش کــرد ،چهار رئیس
نهادهــای جاسوســی امریکا اســنادی را به
باراک اوباما ارائه دادند که نشــان میدهد،
احتماالً روسهــا اطالعاتی دراختیار دارند
که میتواند موجب رسوایی ترامپ شود.
بــه گــزارش ایرنا ،بــه نقل از ســیانان،
هفته گذشــته اســناد محرمانهای به باراک
اوبامــا رئیــس جمهــوری کنونــی امریــکا و
دونالــد ترامپ رئیس جمهــوری منتخب
ارائــه شــد که در آنهــا تأکید شــده ،روسها
ادعــا میکننــد اطالعــات رســواکننده و
افشاگرانه مالی و شخصی از دونالد ترامپ
دراختیار دارند .ســیانان گزارش داد :این
مــوارد بطــور خالصــه در دو صفحه همراه
با گزارش دست داشتن روسیه در حمالت
ســایبری در رونــد انتخابــات  ۲۰۱٦امریکا،
از ســوی جیمز کلپر رئیس اطالعات ملی،
جیمــز کومــی رئیــس اف.بــی.آی ،جــان
برنــان رئیــس ســیا و مایــک راجــرز رئیس
آژانــس امنیــت ملــی امریــکا ارائه شــد که
پلیس فــدرال امریکا)اف.بی.آی( ســرگرم
بررسی صحت آنها اســت .سیانان هیچ
جزئیاتــی از ایــن اتهامهــا مطــرح نکــرد
امــا پایــگاه امریکایــی »بازفید« بــدون ذکر
توضیحاتی درباره محتویات ،یک سند ۳۵

صفحهای منتشــر کرد که اتهامــات مذکور
بــر پایــه آن اســت و چندیــن ماه اســت که
این گزارشها در واشــنگتن مطرح اســت.
در ایــن اســناد از چندیــن تصویــر ویدئویی
جنســی ســخن به میان آمده اســت که در
آن روســپیها حضور دارند و در زمان سفر
ســال  ۲۰۱۳ترامپ به یــک هتل لوکس در
مســکو فیلمبــرداری شــده اســت و ظاهراً
هــدف ایــن بــوده کــه بــا آن اخــاذی انجام
شــود .آنهــا همچنین گفتند کــه مقامهای
روس پیشــنهادهایی دربــاره قراردادهــای
فوقالعــاده مطــرح کردند تــا بتوانند روی
ترامپ نفوذ پیدا کنند .در گزارش سیانان
نیز تأکید شــده اســت ،این پرونــده در ابتدا
توســط یکــی از عوامل اطالعاتی ســابق ام
آی  ۶انگلیس جمعآوری شد .در پی انتشار
گــزارش ســیانان ،دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهــوری منتخــب امریــکا در توئیتــی بــا
دروغ خواندن این اتهامات نوشت :روسیه
اطالعاتی ندارد که باعث شــرم من شــود.
آنچــه رســانههای امریکایی دربــاره اطالع
روســیه از جزئیــات حســاس زندگــی مــن
منتشــر کردهاند صحت ندارد و یک »بازی
سیاسی و مغرضانه تمام عیار« است .وی
در توئیــت خود با خطی درشــت و پررنگ
نوشت» :اینها اطالعاتی کاذب و یک حمله

سیاسی و کامالً مغرضانه« است .در همین
حال کاخ کرملین نیز در بیانیهای تأکید کرد:
چنین گزارشی صحت ندارد.
 ëنامه ۱۷مقاماروپاییبهترامپ
درحالــی کــه روابط ترامپ با روســیه در
مظــان گمانهزنیهای بســیار اســت ،روزن
پلیفنلیف ،رئیس جمهوری بلغارســتان و
 ۱٦تن از مقامهای ســابق کشورهای اروپای
شرقی و مرکزی در نامهای به دونالد ترامپ
رئیس جمهوری منتخب امریکا خواســتار
دفاع از »منافع و اهداف« مشــترک شــدند
و نســبت به پیامدهــای نزدیکــی ترامپ با
روسیه هشدار دادند .ترایان باسیسکو رئیس
جمهوری سابق رومانی ،توماس هندریک
ایلوسرئیسجمهوریسابقاستونی،وایرا
ویکه فرایبرگا رئیس جمهوری سابق لتونی
و کارل بیلت وزیر امور خارجه سابق استونی
از جمله دیگر امضاکنندگان نامه به ترامپ
هستند .در این نامه تأکید شده که از انتخاب
ترامپ استقبال میکنند و مشتاق همکاری
با دولت جدید امریکا برای تقویت دو سوی
آتالنتیک هستند .آنها در عین حال هشدار
دادنــد کــه چنانچــه ترامپ بخواهد مســیر
دیگری برود و با پوتین همدست شود ،این
اقدام پیامدهای منفی بسیاری برای اروپا و
امریکا خواهد داشت.

ﮐﻼﻡ ﺁﺧﺮ>ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ< ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺍﺷﮑﺒﺎﺭ
»باراک اوباما« پس از هشــت ســال دوران ریاست جمهوری
در اقدامی نادر ،در ســخنرانی کم نظیری در شــهر »شیکاگو«
بــا مــردم امریــکا خداحافظی کــرد ،شــهری که دو بــار نطق
پیروزیهــای انتخاباتی خود در ســالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲را در
آن ایراد کرده بود .اوباما درحالی دســت به این اقدام میزند
که امیدهای خود را برای آنکه یک دموکرات جانشین او شود
و بــه حفظ میراث بــه جای مانــده از وی بپــردازد ،با پیروزی
»دونالــد ترامــپ« بر بــاد رفتــه میبینــد .او در نطق ســاالنه
خود به ایراد ســخنرانی درباره عملکردش طی هشــت سال
گذشــته پرداخــت و در عیــن حــال ،تأکیــد کــرد که بــه دنبال
انتقال مســالمتآمیز قدرت بــه دولت بعدی اســت .اوباما
در نطــق خداحافظــی خود که همــراه با اشــکهای او بود ،از
همــه امریکاییها خواســت از نظــام دموکراتیک این کشــور
دفــاع کننــد .او هشــدار داد :هــر وقــت دموکراســی را بدیهی
فــرض میکنیــم ،به خطــر میافتــد .او همچنین نســبت به

تهدیدهایی که متوجه نظام دموکراتیک امریکاست ،هشدار
داد :تهدیدهایــی از جملــه نابرابری اقتصادی ،شــکافهای
نژادی و فرورفتن بخشهای مختلف جامعه در حبابهایی
کــه افکار و عقایــد در آنها بــر یک مجموعــه از واقعیتهای
مشــترک اســتوار نیســت ،وجود دارد .دونالد ترامپ که جای
اوباما را خواهد گرفت قول داده است بعضی از دستاوردهای
اصلــی او را باطــل کند کــه قانون اصالح نظــام مراقبتهای
بهداشتی موســوم به اوباماکر در کانون آنهاست .از همین رو
بود که اوباما چهارشــنبه هفته گذشــته ) ۱٥دی( و در اقدامی
نادر برای حمایت از لوایح و قوانینی که به امضای وی رسیده
و جلوگیــری از ملغــی شــدن قانون بیمه درمانی موســوم به
»اوباماکر« به کنگره امریکا رفت .حدود  ۱۸هزار نفر در مراسم
خداحافظی اوباما شــرکت کرده بودند .بلیتهای این مراسم
رایگان توزیع شد اما در ساعات آخر پیش از سخنرانی هر بلیت
هزار دالر در اینترنت خرید و فروش میشد.

