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رهبران جهان درباره مرگهاشمیرفسنجانی پیام صادر کردند

اخبار دیپلماسی

واکنش«جهان» به رحلت آیتاهلل

به توضیح کاخ سفید درباره هشدار
ناوشکن آمریکایی به چهار قایق
ایرانی در خلیج فارس

دیدار معاونان ظریف و موگرینی
در وین
معاونان وزیر خارجه ایران صبح روز سهشنبه
در چارچوب برجام با معــاون فدریکا موگرینی
دیدار کردند .ســیدعباس عراقچــی و مجید
تختروانچی معاونان وزیر خارجه کشــورمان
که بامداد روز سهشنبه برای شرکت در ششمین
کمیســیون مشــترک برجام به وین رفتهاند با
هلگا اشــمید معاون فدریــکا موگرینی رئیس
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا دی��دار کردند.
معاون ظریف و موگرینی پیش از آغاز نشســت
دو بار دیدار کردند.

آرمینمنتظری| هاشمی رفسنجانی عالوه بر نقش پررنگی که در
برقراری تعادل در میان جریانات سیاسی ایفا میکرد ،در عرصه سیاست
خارجینیزبسیارفعالبود.واکنششخصیتهایجهانیورسانههایجهان
به مرگ او خود موید این نکته است که آیتاهلل رفسنجانی برای جهانیان
فردیشناختهشدهبود.مهمتریننقشآفرینیرفسنجانیدرایجادتعادل
میانایرانوکشورهایعربیمنطقهدرقالبشورایهمکاریخلیجفارس
وهمچنینغرببود.ویژگیمنحصربهفردرفسنجانیاینبودکهوقتیدر
دیداربامقاماتخارجیسخنمیگفت،مقاماتخارجیمیپذیرفتندکه
فهاشمیرفسنجانیتنهاازجانبیکجریانسیاسیخاصنیست،چرا
حر 
کههاشمیرفسنجانیتقریباتنهاسیاستمداریبودکهدرتمامیجریانهای
سیاسیکشورهواخواهداشتومیتوانستازجانبهمهجریانهایسیاسی
سخنبگوید.شایدبههمیندلیلبودکهاکثرمقاماتخارجیکهبهایران
سفرمیکردند،تمایلداشتنددیداربارفسنجانیرانیزدربرنامهسفرشان
بگنجانند،چراکهایندیدارراجامعوکاملومفیدمیدانستند.
یکی از دالیل این جایگاه رفسنجانی این بود که او در دهه شصت ،تقریبا
درتمامیسمتهایممکنهدرجمهوریاسالمینقشایفاکرد.هاشمیدر
برههای از زمان حتی فرمانده کل قوا نیز شد و این سمتهاشمی را به تنها
سیاستمدار پس از دوران بنیصدر تبدیل کرد که بدون اینکه در جایگاه
رهبری باشد ،فرماندهی کل قوا را برعهده گرفته است .ریاستجمهوری،
رئیس شورای عالی امنیت ملی ،رئیس مجلس ،رئیس مجلس خبرگان،
رئیسمجمعتشــخیصمصلحتنظامورئیسشورایانقالبفرهنگی
سمتهایی بود ک ه هاشــمی در فواصل زمانی مشخص عهدهدار آنها بود.
تجربههاشمی در همه این سمتهای مختلف از او سیاستمداری آشنا با
همهجریاناتسیاسیساختهبود.هرچندهمهجناحهایسیاسیکشور
درخصوصمواردیخاصمنتقدهاشمیبودند،امادرعرصهعملهیچکدام
ازاینجناحهانمیتوانستندبرجایگاهویژهاوخطبطالنبکشندوآشکارابه
مبارزهبااوبرخیزند.البتهدراینمیانتنهاجریاناحمدینژادبودکهآشکارابه
مبارزهباهاشمیرفسنجانیبرخاستوالبتهدرنهایتنیزحمایتاصولگرایان
راازدستداد.
ی هاشمی رفسنجانی در میان اصالحطلبان ،باید
فارغ از محبوبیت کل 

یا

نماینده دایم روسیه در سازمانهای بینالمللی
بــا بیــان اینکه هیچکــس نمیدانــد موضع
رئیسجمهوری منتخــب آمریکا در قبال توافق
هستهای چیست ،گفت :ایران و  5+1روی اجرای
توافق تمرکز کردهاند .به گزارش ایسنا ،والدیمیر
ورونکوف در گفتوگو با خبرگزاری تاس با اشاره
به دیدار معاونان ایران و گروه  5+1در دهم ژانویه
در وین برای بررســی اجرای برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجام) گفت :نتایج اجــرای برجام
گزارش خواهد شد و مســائل کنونی مربوط به
اجرایتوافقنیزدرایننشستبررسیمیشود.
ورونکوف همچنین در پاسخ به سوالی درباره
اقدامواشنگتنبرایتمدیدتحریمهایایرانبرای
یک دوره ده ساله دیگر گفت که تهران و واشنگتن
همچنان درباره این مسأله رایزنی خواهند کرد.
روسیه توافق هستهای را سندی برای حفظ ثبات
در ابعاد جهانیاش میداند و بر این باور است که
تمدید ایــن تحریمها تاثیری بر اجــرای برجام
نخواهد داش��ت .وی ادامه داد :این سند خود به
شکلیموثرنشاندادکهچرامانمیخواهیمشاهد
بروز هیچگونه مشکلی در ارتباط با اجرای برنامه
جامعاقداممشترکباشیم.
وی درباره موضع دونالد ترامپ رئیسجمهوری
منتخب آمریکا در قبــال برجام کــه در دوران
رقابتهای انتخاباتی گفته بــود این توافق را پاره
خواهد کرد ،تصریح کرد :درحال حاضر هیچکس
درباره موضع سیاسی رئیسجمهوری منتخب
نمیداند .کارزار انتخاباتی یک چیز است و وقتی
عرصه جدید آغاز و وی وارد دفتر کارش میشود
چیز دیگری است .در این زمان وی فرصت خواهد
داشت تا نگاه دوبارهای به این سند بیندازد ،اجرای
آن را بررسی و موضع آینده خود در قبال توافق را
پیدا کند .این دیپلمــات روس افزود :ارزیابی ما
این است که طرف آمریکایی بهطور دقیق اجرای
توافق را بررسی خواهد کرد .دیدگاه ما این است
کهبرجامبهشکلیبسیارموثردرحالاجراست.

دد

برجام به شکلی بسیار موثر
درحال اجراست

اش

نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی:

پرچم نیمهافراشــته جمهوری اســامی ایــران در
سفارتخانههاوسرکنســولگریهایجمهوریاسالمی
درخارج ازکشــور ،بــرای جهانیان نشــان از ضایعهای
بزرگ در ایران دارد .درگذشــت ناگهانــی آیتاهلل اکبر
هاشمیرفســنجانی ،یکی از چهرههای پیشرو درتاریخ
جمهوری اسالمی ایران و سیاســتمداری که به واسطه
رویکردمعتدلشدرقبالدیگرکشورهاشناختهمیشد،
واکنشهای جهانی بســیار گســتردهای را در برداشته
است .عالوه بر پوشــش خبری رسانههای بینالمللی از
درگذشت آیتاهلل رفسنجانی ،بسیاری از سیاستمداران
ودولتمردان،بهدرگذشتویواکنشنشاندادهاند.
وزارت امورخارجه آمریکا ،با ابراز تســلیت به خانواده
«رئیسجمهوریسابقایران»،اورا«چهرهایبرجسته»
بعدازانقالبایرانخواندهاست«.جانکربی»سخنگوی
وزارت امورخارجه آمریکا درنشســت خبری درپاسخ به
ســوالی درباره موضع آیتاهلل رفسنجانی درگذشته که
خالفآمریکابودهاســت،اظهارکرد:آیامابایدخانوادهو
عزیزانویرابهدلیلآنچهرئیسجمهوریپیشینایران
انجامدادهومادوستنداشتهایم،مسئولبدانیم.اینمرد
ازدنیارفتومابهخانوادهاشتســلیتگفتیم.ماپیشاز
ایننیز،زمانیکهفیدلکاســتروفوتکرد،کارمشابهی
انجام دادیم .بدونشــک اگر در آینده نیز فرد دیگری با
داشتن سوابق مشابه و اقدامات ،تصمیمات ،سیاستها
و اظهارات کــه تأییدش نمیکنیم از دنیا بــرود ،باز هم
خانوادهای وجود دارد که عزادار است .همچنین «جاش
ارنست» ،سخنگوی کاخ سفید نیز آیتاهلل رفسنجانی را
«یکی از شخصیتهای برجسته و مهم در تاریخ ایران»
توصیفکردوگفت:آمریکادرگذشــتایشانرابهمردم
ایرانتسلیتمیگوید.آقایارنستاماازگمانهزنیدرباره
تأثیر درگذشت آیتاهللهاشــمی بر سیاستهای ایران
درقبالآمریکا،خودداریکردهاســت«.رائولکاسترو»

رئیسجمهوری کوبا درپیامی خطاب به حسن روحانی
رئیسجمهوریاســامیایران،درگذشتآیتاهللاکبر
هاشمیرفسنجانیرابهویوخانوادههاشمیرفسنجانی
تس��لیت گفت« .والدیمیر پوتیــن» رئیسجمهوری
روسیهباارسالپیامیبهرئیسجمهوریایراندرگذشت
هلل هاشمیرفسنجانی را تسلیت گفت .دراین پیام
آیتا 
که ازطریق مجاری دیپلماتیک ارســال شــده ،از نقش
آیتاهللهاشمیرفسنجانیطیسالهایگذشتهتجلیل
شدهاست.
«بشار اسد» ،رئیسجمهوری سوریه نیز پیام تسلیت
خود را در بیانیهای ابراز داشــته و گفته است که آیتاهلل
رفســنجانی ب ه خاطر «مواضــع شــجاعانه و صریح و
سختکوشی برای کرامت و آزادی مردم ایران» شناخته
میشــود .یکی از واکنشهای ســریع ،مربوط به وزیر
امورخارجهبحرینبود.کسیکهمدتطوالنیاستایران
را به دخالت در امور آن کشور متهم میکند ،دریک پیام
توییتری ساده نوشــت« :خداوند ،رفسنجانی را رحمت
کند» .همچنین ،حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این
کشوردرپیامیدرگذشتهاشمیرفسنجانیرابهحسن
روحانیتسلیتگفت.
بااینحال،عربستانســعودیکهازاوایلسال2016
رابطه خود را با ایران قطع کرده است ،پیام تسلیتی برای
درگذشت آیتاهلل رفسنجانی نفرستاد« .فواد معصوم»
رئيسجمهــوریعــراقدرپياميبهحســنروحاني،
هللهاشميرفسنجانيراتسليتگفت
درگذشــتآيتا 
هللهاشــميدرحمايــتازدولتوملت
وازمواضعآيتا 
عراق تقدير کرد .حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان
دربیانیهای ،هاشمیرفســنجانیرا«تکیهگاهیبزرگ،
پدریمهربانومدافعیسرسخت»معرفیکرد.
میش��ل عون ،رئیسجمهوری لبنان با ارســال پیام
تســلیتی ،درگذشــت اکبرهاشمیرفســنجانی ،را

تسلیت گفت .محمد نوازشریف ،نخستوزیر پاکستان
هاشمیرفسنجانیرایک«پراگماتیست(عملگرا)عاقل»
خوانده و اعالم کــرده که برنامههای اصالحاتی وی برای
ایران ،راهنمایی بسیار ضروری برای وحدت جهان اسالم
بودهاست.همچنین«گریلوئیس»نمایندهسازمانملل
در ایران ،درپیامی توییتری نوشت« :تسلیت صمیمانه
خود را برای درگذشــت رئیسجمهوری ســابق ایران،
هاشمیرفســنجانی،ابرازمیدارم»«.نیکالسمادورو»
رئیسجمهوری ونزوئال طی پیامی درگذشت هاشمی را
تسلیتگفتهاست«.سرژسرکیسیان»رئیسجمهوری
ارمنســتان مراتب همدردی خــود را با ملــت و دولت
جمهوریاسالمیایراناعالمکردهاست.
«مسعودبارزانی»رئیساقلیمکردستانعراقباارسال
پیامیگفت:درگذشتآیتاهللرفسنجانیضایعهبزرگی
اســت و از خداوند میخواهم که به مسئوالن جمهوری
اســامی ایران و خانواده آن فقید و همچنین ملت ایران
صبرعطافرماید«.مولودچاووشاوغلو»وزیرامورخارجه
ترکیه با انتشــار پیامی درصفحه توییترخود نوشت« :از
ت هاشمیرفسنجانی ،رئیسجمهوری
شنیدن خبر فو 
پیشین ایران به شدت متأثر شدم .باشد که خداوند روح
وی را در آرامــش قرار دهد ».همچنیــن «عبداهلل گل»
رئیسجمهوری سابق ترکیه با انتشار پیامی درحساب
رسمیتوییترخودضمنابرازناراحتیشدیدازدرگذشت
هللهاشمیرفســنجانی،اینواقعهراتسلیتگفت.
آیتا 
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ،رئیسجمهوری امارات به
حسنروحانیپیامتسلیتفرستادوشیخمحمدبنراشد
آل مکتوم ،معاون رئیسجمهوری امارات و حاکم دوبی،
شیخ محمد بن زاید آل نهیان ،شاهزاده ابوظبی و معاون
فرماندهارشدنیروهایمسلحاماراتنیزدرپیامهاییمشابه
درگذشتاکب رهاشمیرفسنجانیرابهخانوادهاوتسلیت
گفتند.شیخعبداهللبنزایدآلنهیان،وزیرخارجهامارات

ت

ســخنگوی کاخ ســفید در واکنش به انتشار
خبری مبنی بر شــلیک گلوله یک ناوشــکن
آمریکایی به ســمت قایقهای ایرانی در آبهای
خلیج فارس گفت :ناوشکن آمریکا برای هشدار
به قایقهای تندروی ایرانی به ســمت آنها گلوله
شلیککردهاست.
به گزارش ایســنا ،جاش ارنســت در نشست
خبری روز دوشــنبه خود به اظهــارات دو مقام
پنتاگونمبنیبراینکهیکناوشکنآمریکاییدر
تنگه هرمز به سمت چهار قایق ایرانی که متعلق
بهنیروهایسپاهپاسدارانبودهاستگلولهشلیک
ن را اقدامی غیرایمن
کرده ،واکنش نشان داد و آ 
دانســت که میتواند تنشهای کنونی میان دو
کشور را افزایش دهد .ارنســت گفت :این چهار
قایق تندروی ایرانی به ناوشــکن آمریکا نزدیک
شــده بودند .واشــنگتن نمیداند که نیت این
قایقها چه بوده اما این اقدام قابل پذیرش نیست.
چنین اقداماتی بهطور قطع نگرانکننده هستند
و بدونشــک میتوانند خطــر افزایش تنش در
شرایطی که ما معتقدیم که باید به دنبال راههایی
برایکاهشتنشباشیمراافزایشدهند.
ن تازهترین مورد از
بر اســاس این گزارش ،ایــ 
یکسری رویاروییهای نیروی دریایی ایران در
آبهایخلیجفارسبانیرویدریاییآمریکااست.
پیش از این نیز در ماه اوت مقامات دفاعی آمریکا
مدعیشدندکهقایقهایگشتزننیرویدریایی
ایران در تنگه هرمز به ناوشکن آمریکا در منطقه
نزدیک ش��ده بودند .مقامات ایران در واکنش به
این ادعاها تأکید کردهاند که ایران همواره طبق
قوانینمربوطبهآبهایبینالمللیاقداممیکند
و وظیفه خــود میداند که از مرزهــای آبیاش
محافظتکند.
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خأل رفسنجانی
در سیاست داخلی و خارجی ایران
ت هاشمی رفسنجانی در
این واقعیت را نیز مدنظر داشت که دوران فعالی 
مناصبگوناگون،بدونتنشومخالفتنیزنبودهاست.هاشمیدردوران
ریاستجمهوری خود سعی کرد بار دیگر جریانات سیاسی را در کنار هم
قراردادهومتحدکند،چونبرایپیشــبردبرنامهبازسازیکشوروملحق
کردنکشوربهنظامجهانی،بهحمایتهمهجریاناتسیاسیاحتیاجداشت.
ایندرستهمانبرنامهایاستکهحسنروحانیدنبالمیکند.هاشمی
دردهــه 70برخیاصالحاتاقتصادیرابهاجراگذاشــتوتاحدودیبه
سمت خصوصیسازی اقتصاد رفت و برخی از نهادهای اقتصادی دولتی
رابــهبخشخصوصیواگذارکرد.اوهمچنینتالشکردتادربخشنفت
و گاز ایران جلب ســرمایهگذاری خارجی را تسهیل کند .اما جنگ خلیج
فارسوتاثیریکهاینجنگبراقتصادجهانیگذاشت،برنامههایهاشمی
رابامشکلمواجهکردواینبرنامههابدونرسیدنبهموفقیتیکههاشمی
انتظارش را داشت برای دولت اصالحات به ارث رسید .رفسنجانی البته در
طولدورانفعالیتسیاسیاش،شکستهاییرانیزتجربهکرد.اودرسال
 84دررقابتانتخاباتیبامحموداحمدینژاددردوردومشکستخورد.پس
ازاینشکستبودکهجریاناحمدینژادکمپینیراعلیهرفسنجانیبهراه
انداختواورابهخاطراجرایسیاستهایخصوصیسازیدرایرانسرزنش
و ادعا کرد که سود بســیاری از معامالت بزرگ اقتصادی به جیب خانواده
هاشمیرفسنجانیوافرادنزدیکبهاورفتهاست.احمدینژادهمچنیندرآن
زمان،کلیدواژه«مافیاینفتی»رادرایرانمطرحکردوبهطورآشکارهدفش
هاشمی رفسنجانی و خانواده او بود .حمالت شدید جریان احمدینژاد و
برخیاصولگرایان،هاشمیرفسنجانیرابرآنداشتکهبهبازسازیاندیشهها
خود روی آورد .او که همواره یکی از منتقدان اصلی سیاستهای محمود
احمدینژادبودازسال88بهبعدتالشکردتااجماعیرامیانچهرههاینظام
علیهبیتدبیریدرادارهکشورایجادکندواینتالشهاسرانجامدرسال92وبا
پیروزیحسنروحانیدرانتخاباتریاستجمهوریبهنتیجهرسید.هاشمی

همدرصفحهتوییترخودرفسنجانیرا«یکیازصداهای
سیاسی واقعگرا و میانهروی ایران که نامش با جمهوری
و انقالب علیه شــاه گره خورده» نامیــد .ملک عبداهلل
دوم،پادش��اهاردن ،دوشنبهپیام تسلیتیرابهمناسبت
درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران
ارسال کرد .براین اساس ،پادشــاه اردن درپیام تسلیت
هلل هاشمیرفسنجانی را به «حسن
خود درگذشت آیتا 
روحانی»رئیسجمهوریایرانتسلیتگفت.
«عبداهللعبداهلل»،رئیساجراییحکومتوحدتملی
تهاشمیرفسنجانی
افغانستان،باانتشارپیامیدرگذش 
را تســلیت گفــت و او را یکی از چهرههای شــاخص و
تأثیرگذار جمهوری اسالمی دانســت« .الهام علیاف»،
رئیسجمهوری جمهوری آذربایجان« ،جیکوب زوما»،
رئیسجمهوریآفریقایجنوبی«،عبدالعزیزبوتفلیقه»،
رئیسجمهوریالجزایر«،سلطانقابوس»،پادشاهعمان،
ت خارج��ه چین« ،حامد
«لو کانگ» ،س��خنگوی وزار 
کرزای» ،رئیسجمهوری س��ابق افغانس��تان« ،دانیل
اورت��گا» ،رئیسجمه��وری نیکاراگوئه« ،امامعلــی
رحمان» ،رئیسجمهوری تاجیکســتان« ،عبدالملک
بدرالدین الحوثــی» ،دبیرکل جنبش انصــاراهلل یمن،
«حمد ولــد عبدالعزیز» ،رئیسجمهــوری موریتانی و
بسیاری دیگر ،درپیامهایی جداگانه ،درگذشت آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی را تسلیت گفتهاند.همچنین ،درپی
درگذشت آیتاهلل هاشمیرفســنجانی دفاتر یادبودی
درتعــدادی از ســفارتخانهها و سرکنســولگریهای
جمهوریاسالمیایراندرخارجازکشورگشایشیافت.
رسانهها
خبرگزاریهــای مختلــف دنیــا خبر درگذشــت
هاشمیرفســنجانی را بازتــاب دادنــد .روزنامــه
هلل هاشمی را فردی
«نیویورکتایمز» ،درمقالهای آیتا 
پراگماتیستومیانهروویکلیبرالاقتصادینامیدهاست.
این روزنامه مدعی شده که بسیاری از تحلیلگران غربی،
ویراداراینگاهتقابلکمتریدرمواجههباآمریکانسبت
بهسایرافرادشاخصدرحکومتایرانکهنگاهیخصمانه
به آمریکا دارند ،میدانند و ایــن حاکی از تغییر جهت و
تعادلایدئولوژیکیدراواخرزندگیویبودهاست.
«واشنگتنپســت» نقــش احتمالــی اکبــر
هاشمیرفســنجانی در انتخاب رهبر آینده جمهوری
اسالمیرابرجستهدانستهواورااز«بانفوذترینچهرههاواز
نیروهایمحرکهبرایاصالحات»معرفیکرد.خبرگزاری
«ســیانان»،درگزارشــی،اکبرهاشمیرفسنجانیرا
«مردی که منعکسکننده تغییر دایمی برای ایران بود»
نامیده است که در دودهه اخیر ،سیاستهای خارجی و
رویکردویدرقبالهمسایگانایرانوجامعهبینالمللی،
بسیار«پراگماتیکوواقعگرایانه»شد.
هلل هاشمیرفســنجانی
خبرگزاری «رویترز» ،آیتا 
را یکی از «ســتون انقالب» نامیده که نفوذ گستردهای
درنهادهای هســتهای تصمیمگیران ایران داشته است.
خبرگزاری «بیبیسی انگلیس» ،آقایهاشمی را فردی
«محافظهکار و عملگرا» و یکی از «اعضای برجسته نظام
ایران» نامیده که در اواخــر عمر خود ،محبوبیت زیادی
درمیان میانهروها کسب کرده و به دنبال آزادی بیشتری
برایایرانیانبود.مجله«اکونومیست»،درمقالهایمدعی
شــده که «مرگ [آیتاهلل]هاشمیرفسنجانی ،باالنس
قدرت در ایران را به هــم میزند» .این مقاله ،به ویدیویی
اشاره کرده که در آن ،آیتاهلل رفسنجانی درحال خواندن
بخشیازکتابزندگینامهامیرکبیروفعالیتهایاوستو
برای ناکامی امیرکبیر و جفاهایی که درحق وی درمسیر
اصالحاترفته،اشــکمیریزد.اکونومیســتدرمقاله
خود نوشته« :اشکهای رفســنجانی ،درواقع برای خود
او و تالش بهثمرننشســتهاش برای اصالح امور در ایران
بود».همچنین«فاکسنیــوز»اوراازقدرتهایپرنفوذ
جمهوری اسالمی و پشتیبان حســن روحانی خوانده
است.

همچنینطیسالهایاخیرارتباطنزدیکتریبامردمبرقرارکردهوتوانسته
بودمیزانمحبوبیتخودرادرمیانافکارعمومیافزایشدهد.درنتیجههمه
اینتالشها،درانتخاباتمجلسخبرگانسال،94هاشمیرفسنجانیبا
فاصلهبسیارازرقیبانش،ازسویمردمبهعنواننفرنخستلیست 16نفره
خبرگانرهبریبهاینمجلسفرستادهشد.
در سیاست خارجی مثلی هست که میگوید قدرت رهبران جهانی در
چشمجهانیان،ریشهدرقدرتومحبوبیتآنهادرداخلکشورخودشان
دارد.هاشمیتوانستهبهاینمهمدستیابد.شایدبههمیندلیلاستکه
حرفهاشمیازسویتمامیکشورهایجهانشنیدهمیشود.حاالودر
غیاب رفسنجانی ،تغییرات سیاسی در ایران تا حدودی قابل انتظار است.
آثار فقدانهاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری
به احتمال زیاد در آینده بیشتر روشن خواهد شد .هاشمی چه در مجمع
تشخیصمصلحتنظاموچهدرمجلسخبرگان،هموارهچهرهایتاثیرگذار
بود.حتیزمانیکهبهنفعآیتاهللمهدویکنیازریاستمجلسخبرگان
کناررفت،بازهمتأثیرخودراگذاشــت.درواقعتازمانیکههاشمیزنده
بود،چهکنشــگریاشوچهسکوتواقدامنکردنش،خودهرکدامعمل
وکنشیسیاسیبود.
أل هاشمی رفسنجانی در آینده نزدیک در هر دو
مخلص کالم اینکه خ 
عرصهسیاستخارجیوسیاستداخلیبهوضوحدیدهخواهدشد.اگرچه
حسنروحانییکیازچهرههاینزدیکبههاشمیاستکهبهصورتبالقوه
تواناییپرکردنجایگاهاورادارد،امابرایرسیدنبهاینهدف،راهدشواری
رادرپیشدارد.روحانیبایدنشاندهدکهمیتوانددورهبیثباتیوتنشدر
روابطایرانوآمریکارامدیریتکند.اوبایدنشاندهدکهمیتوانداقتصادایران
راازبحرانیکهدرآنغوطهوراســت،نجاتدهدودرعینحالارزشهای
انقالبیراکهرهبرانآنبهحفظآنهامقیدومتعهدهستند،حفظکند.هر
هللهاشمیرفسنجانیوبا
چندنگارندهبراینعقیدهاستکهدرغیابآیتا 
درنظرگرفتناینکهاصالحطلبانومیانهروهاهیچجایگزینیبرایاوندارند،
یهاشمیقرارگرفته
حسنروحانیبهصورتپیشفرضدرجایگاهجانشین 
است،اماسوالایناستکهآیاروحانیموفقخواهدشددرجایگاههاشمی
درسیاستداخلیوخارجیقرارگیردیاخیر؟
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اخبار جهان
نیروهای عراقی به دانشگاه و کاخ
ریاستجمهوری موصل رسیدند
ایسنا| فرماندهان عراقــی میگویند ،نیروهای
مبارزه با تروریســم عراق پس از رســیدن به کرانه
شرقیروددجلهدرجنوبونزدیکشدنبهدانشگاه
موصل در شمال بخش شرقی ،اکنون راه زیادی تا
آزادیکاملبخششرقیاینشهرندارند.عبدالغنی
االسدی،فرماندهنیروهایمبارزهباتروریسمعراقبه
خبرگزاری فرانسه گفت :نیروهای عراقی طی چند
روز آتی کنترل کامل بخش شــرقی شهر موصل
را در دســت خواهند گرفت .داعش درحال حاضر
در مرحله فروپاشی اســت و توازن و قدرت خود را
در شرق موصل از دس��ت داده است .وی گفت :در
قسمت شمالی و شــرقی نیز یگانهای ما مسافت
بسیار اندکی با دانشــگاه موصل دارند و در آستانه
محاصره این دانشگاه هستند .نیروهای عراقی روز
دوشنبه کنترل محله الســکر در شرق موصل را در
دستگرفتند.محلهالسکرمشرفبردانشگاهموصل
است .سیطره بر دانشگاه موصل به گفته مسئوالن
عراقی به معنای کنترل بر منطقه الغابات و کاخهای
ریاستجمهوری و کرانه شرقی رود دجله در بخش
شمالیاست.

پارلمان ونزوئال به برکناری مادورو
رأی داد
ایسنا| پارلمان ونزوئال که اکثریت آن در اختیار
اپوزیســیون اســت ،به برکناری نیکالس مادورو،
رئیسجمهوری این کشــور رأی داد و خواســتار
برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری شد.
نمایندگان پارلمان ونزوئال مادورو را به «کوتاهی در
انجام وظایف» متهم کرده و مســئولیت «وضعیت
خطرناک کشور» را متوجه او دانستهاند .نمایندگان
پارلمانخواستاربرگزاریانتخاباتریاستجمهوری
شدهاند .دیوسدادوکابلو ،معاونحزب سوسیالیست
ونزوئال در واکنش به این حرکت پارلمان تأکید کرد:
مادورو از ســمت خود کنارهگیری نکرده و نخواهد
کرد .وی در انجام مسئولیتهایش کوتاهی نکرده
اســت .ما نتیجه این رأیگیــری در پارلمان را به
رسمیتنمیشناسیم.

ترامپ دامادش را مشاور ارشد کاخ
سفید کرد
ایسنا| رئیسجمهوری منتخب آمریکا دامادش
جارد کوشــنر را بهعنوان یکی از مشــاوران ارشد
کاخ سفید و مســئول تبادالت تجاری و خاورمیانه
منصوب کرد« .جارد کوشــنر» نقشی کلیدی در
مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ داشــت و سمت او
در کاخ سفید مســائل سیاست خارجی و داخلی را
در بر خواهد گرفت .او که شوهر ایوانکا ترامپ است،
در ساختوساز ملک تخصص دارد و گفته میشود
منافعاقتصادیاوطیفوسیعیرادربرمیگیرد.این
انتصاب درحالی صورت میگیرد که به تازگی باراک
اوباما ،رئیسجمهوری آمریکا به جانشینش توصیه
کرد که سعی نکند کاخ ســفید را مثل یک کار و
کاسبی خانوادگی اداره کند .انتصاب کوشنر ممکن
است ناقض قوانین مربوط به تأثیر روابط خانوادگی
بر استخدام افراد در دولت باشد .اعضای تیم ترامپ
چنین اســتدالل کردهاند که قانونی که مقامهای
دولتی را از استخدام بستگان خود ممنوع میکند،
شامل سمتهای کاخ سفید نمیش��ود .براساس
قوانین فدرال آمریکا ،کارمندان دولت نمیتوانند از
طریقکسبوکارجداگانهایدرآمدداشتهباشند.

 22کشته و  70زخمی
در دو انفجار در افغانستان
ایسنا| مقامات افغانستان اعالم کردند ،دو انفجار
در نزدیکی دفاتر پارلمان در شهر کابل سهشنبه رخ
داده که دست کم  ۲۲کشــته و  ۷۰زخمی بر جای
گذاشته اس��ت .مقامات گفتند که ابتدا یک عامل
انتحاری خودش را در نزدیکی پارلمان افغانســتان
منفجر کرده و بالفاصله بعد از آن نیز یک خودروی
بمبگذاری شــده در همان محل منفجر شــده
است .به گزارش آسوشیتدپرس ،صدیق صدیقی،
سخنگوی وزارت کشور افغانســتان گفت :هدف
این انفجارها منطقهای که دفاتر دولتی و پارلمان در
آنجا قرار گرفتهاند ،بوده است .وی خاطرنشان کرد:
اولین انفجار توسط یک عامل انتحاری پیاده رخ داده
و بالفاصله بعد از آن یک خودروی بمبگذاری شده
پارک شــده در نزدیکی همان محل منفجر شده
است .وحید مجروح ،ســخنگوی وزارت بهداشت
افغانســتان گفت در حمله انتحاری امروز در کابل
دست کم  ۲۲نفر کشــته و  ۷۰نفر زخمی شدهاند
و زخمیهای این حمله به دو بیمارســتان منتقل
شــدهاند .ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان،
مســئولیت این حمله را به عهده گرفته و در پیامی
گفته است که هدف حمله خودرو حامل کارمندان
ادارهامنیتملیافغانستانبودهاست.

