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كارگردان فيلم ضد داعش
»آوازهاي سرزمين من« در گفت و گو با »جوان«: 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 دو  شنبه 26 تير 1396   -    22شوال 1438
سال نوزدهم- شماره 5139- 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

با اتفاق آراي هيئت امنا صورت گرفت
معرفيفرهادرهبربهعنوانرئيسدانشگاهآزاد

هيئت امناي دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر را به عنوان رئيس 
دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقالب فرهنگي معرفي كرد. 
جلس��ه هيئت امناي دانش��گاه آزاد ديروز با حضور اكثريت 
اعضا برگزار شد. اعضاي هيئت امنا در اين جلسه به اتفاق آرا 
تصويب كردند كه فرهاد رهبر به عنوان رئيس دانشگاه آزاد 
به شوراي عالي انقالب فرهنگي معرفي شود. بر اين اساس، 
موضوع رياست او بر دانشگاه آزاد در اولين جلسه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي مطرح خواهد ش��د و پس از تصويب در اين 

شورا، رسماً به عنوان رئيس دانشگاه آزاد منصوب مي شود.  به گزارش »تسنيم« اعضاي 
هيئت امناي دانشگاه آزاد در اين جلسه تصويب كردند كه فرهاد رهبر از ديروز به عنوان 

سرپرست فعاليت خود را در دانشگاه آزاد آغاز كند. 
بر اساس تبصره 2 ماده 13 اساسنامه دانشگاه آزاد، »پس از استعفا يا عزل رئيس دانشگاه 
هيئت امنا موظف است ضمن تعيين سرپرست براي دانشگاه، طي يك مهلت سه ماهه 
نسبت به معرفي گزينه پيشنهادي براي احراز رياس��ت دانشگاه به شوراي عالي انقالب 
فرهنگي اقدام نمايد.« بر اين اساس، با توجه به بركناري حميد ميرزاده، رئيس پيشين 
دانشگاه آزاد توسط هيئت امناي اين دانش��گاه در تاريخ 3 ارديبهشت 96، هيئت امنا تا 
سوم مرداد امسال فرصت داشت تا گزينه خود را براي تصدي رياست  دانشگاه به شوراي 
عالي انقالب فرهنگي معرفي كند. طي اين بازه زماني نزديك به سه ماه، علي محمد نوريان 
به عنوان سرپرست، وظيفه تمشيت امور دانش��گاه را برعهده داشت.  فرهاد رهبر، متولد 
1338 در س��منان، داراي مدرك دكتراي اقتصاد نظري از دانشگاه تهران است. حضور 
و فعاليت در جهاد سازندگي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، وزارت بازرگاني، كارشناس 
اقتصادي نخست وزيري، مدير كل بررسي هاي اقتصادي مركز بررسي هاي استراتژيك، 
معاون اقتصادي وزارت اطالعات و رئيس سازمان مديريت و رئيس كنسرسيوم محتواي 
ملي از جمله سوابق وي محسوب مي شود.  رهبر از س��ال 86 تا 92، به مدت شش سال 

رياست دانشگاه تهران بزرگ ترين دانشگاه ايران را برعهده داشته است. 

زاكاني در نامه اي به مجلس و نهادهاي نظارتي مطرح كرد
 ۱۰سؤالدربارهكرسنتوتوتال

ظريف در گفت وگو با شبکه سي ان ان:
امريکامتنبرجامراهمنقضكردهاست

گريسيك:سياستتغييرنظامهميشهنتايجمعکوسدارد

سي ان ان براي اولين بار گفت كه بينالملل وزير خارجه ايران در گفت و گو با 
امريکا نه فقط روح بلکه متن برجام را هم نقض كرده است. 
به گزارش جوان، محمد جواد ظريف كه براي شركت در نشست 
مجمع عاليرتبه سياسي سازمان ملل در نيويورك به سر مي برد، 
روز يك ش��نبه در مصاحبه با فريد زكريا ب��ه صراحت گفت كه 
امريكا متن برجام را هم نقض كرده اس��ت. ظريف در بخشي از 
اين گفت و گو در برنامه » جي پي اس« سي ان ان گفت: » امريكا 
در عمل به س��هم خود از اجراي توافق شكس��ت خورده است« 
بالفاصله بعد از اين جمله ظريف، فريد زكريا از ظريف مي پرسد: 
» يك نمونه بگوييد.« ظريف پاسخ داد: » به طور مثال وقتي چند 
روز پيش كاخ سفيد بيانيه اي منتش��ر كرد و گفت كه پرزيدنت 
ترامپ از حضور خود در هامبورگ در نشست گروه 8 استفاده كرد 
تا رهبران ديگر كشورها را از انجام تجارت با ايران منصرف كند، 
اين نه تنها نقض روح برجام، بلكه نقض متن برجام  است. « ظاهراً 
اشاره ظريف به ماده 29 توافق هس��ته اي ايران و 1+5 است كه 
تصريح مي كند: » اتحاديه اروپايي و دولت هاي عضو و همچنين 
اياالت متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف 
خاص تأثيرگذاري منفي و مستقيم بر عادي سازي تجارت و روابط 
اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهدات شان مبني بر عدم اخالل 
در اجراي موفقيت آمي��ز اين برجام خ��ودداري خواهند كرد. « 
ظريف در اين گفت و گو ادعاي مقامات غربي در تالش ايران براي 
دستيابي به سالح هاي هسته اي را واهي خواند و گفت كه ايران 
هرگز به دنبال سالح هسته اي نبوده و آژانس بين المللي انرژي 

اتمي نيز اين مسئله را تأييد كرده است.
 ظريف گفت: »ايران در جريان توافق و پيش از توافق به صراحت 
روشن كرده است كه به دنبال يك برنامه تسليحاتي ]هسته اي[ 
نيست. آژانس بين المللي انرژي اتمي بار ديگر تأييد كرده است كه 
ادعاها در مورد ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته اي ايران بي پايه 

است. آژانس تصميم گرفت كه آن فصل را مختومه كند.«
وزير ام��ور خارجه افزود: »تص��ور مي كنم كه اف��رادي به دنبال 
هراس افكني هس��تند. ايران سابقه روش��ني دارد. ايران قرباني 
تسليحات شيميايي بود، اما هرگز از تسليحات شيميايي استفاده 
نكرد. ايران توانش را داشت، اما هرگز به سمت ساخت تسليحات 
شيميايي نرفت، چراكه معتقديم كه اين تسليحات نه فقط مخالف 
ايدئولوژي ما هس��تند، بلكه امنيت ما را ه��م تقويت نمي كنند. 

معتقديم كه تسليحات هسته اي، تهديدي براي امنيت ما خواهد 
بود، نه كمكي به آن.«

در ادامه برنامه، فريد ذكريا، مجري س��ي ان ان از ظريف در مورد 
س��فر »دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا به عربستان و اعالم 
حمايت كامل او از رياض، س��وال كرد. وزير ام��ور خارجه ايران 
گفت: »مي توانم بگويم كه اين سياست نادرست و اشتباهي است. 
مي دانيم كه تروريست ها از كجا مي آيند. مي دانيم كساني كه به 
برج هاي تجارت جهاني حمله كردند، اتباع كدام كشورها بودند. 
مي توانم به شما بگويم كه هيچ يك از آنها ايراني نبودند. از سال 
2۰۰1 هم هيچ يك از كساني كه اقدامات تروريستي انجام داده اند، 
ايراني نبوده اند«. وي افزود: »اغلب آنها اهل كش��ورهاي متحد 
اياالت متحده بوده اند. معتقدم ايدئولوژي اي كه متأسفانه توسط 
همسايه ما، عربستان سعودي ترويج مي شود، عامل افراط گرايي 
و تعصب كوري است كه چنين صفحه  تاريكي را از سوي افرادي 
كه هيچ ارتباطي به اسالم ندارند، به منطقه ما و حتي فراتر از آن 
آورده اند. النصره را ببينيد، داع��ش را ببينيد، القاعده را ببينيد، 
هيچ كدام آنها ارتباطي با اسالم ندارند و هيچ ارتباطي هم با ايران 
ندارند. « وزير امور خارجه ادام��ه داد: »نه فقط ايدئولوژي، بلكه 
پشتيباني مالي و تسليحاتي اين گروه ها، از سوي ديگراني تأمين 

مي شود كه خود را متحدان اياالت متحده مي خوانند.«
ظريف در ادامه در پاسخ به سؤالي در مورد دليل حمايت ايران از 
نظام سوريه گفت: »سياست ما همواره ثابت بوده است. ما همواره 
مخالف تروريسم و افراطي گري بوده ايم و همواره به ياري كساني 
شتافته ايم كه در حال مبارزه با تروريس��م بوده اند. ما اين كار را 
در ابتدا ي قرن جاري در افغانس��تان انجام داديم و كاماًل مخالف 
حكومت طالبان و القاعده بوديم. ما همچنين به كمك عراقي ها 
رفتيم، هم در اربيل و هم در بغداد، تا از تسلط داعش بر اين مناطق 

جلوگيري كنيم و در سوريه هم داريم همين كار را مي كنيم.«
  ظريف در ادامه آتش بس در س��وريه را گام��ي مؤثر براي پايان 
دادن به درگيري ها توصيف كرد و گفت: »اوالً، برقراري آتش بس. 
معتقدم كه بايد آتش بس برقرار شود و همواره هم نياز به برقراري 
آتش بس بوده اس��ت. افرادي براي آتش بس ش��رط و ش��روط 
مي گذارند اما روشن است كه ما بايد براي رسيدن به آتش بسي 
جامع، البته به اس��تثناي گروه هايي كه از سوي شوراي امنيت 
سازمان ملل به عنوان گروه هاي تروريستي معرفي شده اند، شامل 

داعش و النصره، تالش كنيم.«

 مش�اور امنيت ملي اس�بق امريکا در مصاحب�ه اي درباره 
سياست واشنگتن براي تغيير نظام سياسي در ايران عنوان 
كرد كه پيگيري رويکرد تغيير نظ�ام نتايجي معکوس دارد. 
گري سيك، مقام ارشد سال هاي دور دولت امريكا از جمله مشاور 
امنيتي ملي »جيمي كارتر« رئيس جمهور س��ابق اين كشور، با 
نشريه »ايرانيست« درباره ايران و امور منطقه گفت و گو كرد. گري 
سيك شنبه ش��ب با توضيحاتي پيرامون دولت پهلوي و برخي 
موارد مرتبط و نيز كودتاي سال 1953 ميالدي به رهبري امريكا 
كه اينك برخي از اسناد آن از بايگاني خارج شده است، به بحث 
پيرامون روابط دولت ترامپ با ايران پرداخت و گفت: »اين روابط 
به طور اساسي بر مبناي اين ايده شكل يافتند كه ايران يك دشمن 
بوده و اين نگرش ها تاكنون تغيير نكرده و دولتمردان امريكا نيز 
مايل به همكاري با ايران نيستند. آنها حتي به تعاملي با ايران كه 

نتايج مثبت داشته باشد، چون مورد افغانستان و ديگر مكان ها كه 
شاهدش بوديم نيز عالقه اي ندارند و تا جايي كه بتوانند مخالف 
ايران هستند. افراد زيادي در دولت ترامپ وجود دارند كه مايل 
به تغيير نظام در ايران هس��تند و اين بس��يار خطرناك است. « 
گري س��يك درباره اظهارت اخير ركس تيلرسون، وزير خارجه 
امريكا كه درباره تغيير نظام ايران س��خن گفته بود و اينكه چرا 
واشنگتن متوجه نشده كه روش برخورد با ايران چنين نيست، 
گفت: »تغيير نظام همواره ايده اي وسوسه برانگيز است. دولت ها 
در همه جا فكر مي كنند كه مي توانند حكومت را تغيير يا حاكماني 
را جابه جا كنند و همه چيز خوب به پيش مي رود. اما معموالً اين 
رويكرد نتايج معكوس و تبعات ناخوشايندي را در پي دارد. آنها 
تاكنون درس عبرت نگرفته اند و هنوز معتقدند همه مشكالت آنها 

به حضور حاكمي در يك مكان گره خورده است.«

عليزض�ا زاكاني، نماينده س�ابق  مجل�س در نام�ه اي خط�اب به سياسي
بخش هاي نظارتي كش�ور قراردادهاي كرس�نت و توتال را 
ننگين خوان�د و گفت: كاش ق�دري انصاف و ح�س دفاع از 
حقيقت در وجود آقايان بود تا مجبور به فرافکني نش�وند.
به گزارش مهر، زاكاني در نامه اي خط��اب به نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي و سازمان هاي نظارتي كشور ضمن انتقاد از عملكرد 
وزير نفت در انعقاد قراردادهاي نفتي گفت: با توجه به قراردادهاي 
گازي طوالني مدت ايران با كشورهاي همسايه و نيز پرونده هاي 
شكايت پيچيده در مجامع داوري بين المللي از جمله پرونده هاي 
قرارداد گازي كرسنت و بوتاش تركيه، چرا آقاي زنگنه در شروع 
صدارت خود در دولت يازدهم، ابتدا دس��تور انتقال شركت ملي 
صادرات گاز ايران از شركت ملي گاز ايران به زيرمجموعه شركت 
ملي نفت ايران بدون هيچ گونه سنخيتي را داده و سپس در مهرماه 
1395 دستور انحالل كامل شركت ملي صادرات گاز ايران - كه 
سبب تضعيف روحيه و پراكنده شدن مديران و كارشناسان مجرب و 
توانمند شركت ملي صادرات گاز ايران شده است - را صادر كرده اند؟ 
در اين نامه آمده است: پيرو نامه قبلي اينجانب پيرامون » جريمه 
يك ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون دالري ايران به تركيه و 
صدور حداقل 1۴ ماه گاز مجاني به اين كشور« مسئوالن وزارت نفت 
مواضع متناقضي را ابراز داشتند. از جمله روابط عمومي وزارت نفت 
در رويكردي فرافكنانه با صدور بيانيه اي غيرمستدل به جاي پاسخ به 
سؤاالت دقيق اينجانب، اين سخنان را »سراسر كذب و فاقد هر نوع 
مدرك و مستندات قانوني« دانست و از جمله »بازپس گيري بيش 
از يك ميليارد دالر از كشور تركيه« در سال هاي 1388 و 1389 را 

بي اساس، مبهم و »فاقد هيچ سند و مدركي« خواند. 
زاكاني اضافه كرده اس��ت: اينجانب با تأكيد بر منافع ملي سؤاالتم را 
مطرح كردم ولي وزارت نفت آنها را بي پاس��خ گذاشت، عالوه بر آن 
دريافت يك ميليارد و سيصد و بيست و هفت ميليون دالر از شركت 
بوتاش تركيه را نيز يك »ادعاي مبهم« و بدون سند خواند. با اظهار 
شگفتي از اظهار بي اطالعي مسئوالن وزارت نفت از وصول چنين مبلغ 
هنگفتي كه طي دو فقره صورتحس��اب Take or Pay به تاريخ 28 
فوريه 2۰۰9 )19 اسفند 1388( به مبلغ ۷38۴8899۷. ۴8 دالر و 
به تاريخ 1۷ ژانويه 2۰1۰ )2۷ دي ماه 1389( به مبلغ 6۰28۴6۰۰2. 
۴3 دالر با شركت بوتاش تركيه تسويه حساب گرديده و اسناد مالي 
آن نيز موجود است، از رفتار مسئوالن آن وزارتخانه متحيرم كه به جاي 
پاسخگويي و اقدامات عملي در راستاي احقاق حقوق مردم به اتهام 
زني و تهديد اينجانب پرداخته اند،  اي كاش قدري انصاف و حس دفاع 
از حقيقت در وجود آقايان بود تا اينگونه مجب��ور به فرافكني و عدم 
صداقت نشوند، در هر صورت پاسخ به سؤاالت زير و سؤاالت بسياري 
كه پيرامون برخي قرار دادهاي ننگين وزارت نفت به ويژه كرسنت و 
قرار داد خسارت بار توتال - كه ان شاءاهلل در آينده نزديك به آن خواهم 
پرداخت - و اهتمام به حل آن تامين كننده مصالح كشور و منافع ملي 

خواهد بود. 
 1-  در سال 1391 ش��ركت بوتاش تركيه و ايران با استناد به بند 
Price revision  شكايت هايي را در خصوص قيمت گاز صادراتي 
ايران به داوري سوئيس ارس��ال و اعالم ثبت نمودند. علت »عدم 
پيگيري و بي سرانجام ماندن« ش��كايت طرح شده ايران از سوي 

وزارت نفت چيست؟
2� پس از ابالغ حكم داوري سال 1395 به نفع طرف ترك ، قيمت گاز 
صادراتي ايران به تركيه داراي كمترين قيمت در ميان سبد گازهاي 
وارداتي به اين كشور شده است، چرا مسئوالن وزارت نفت بعدازاين 

رخداد، با استناد به بند Price revision در داوري بين المللي طرح 
شكايت نكرده اند؟ پاسخگوي خسارت اين عدم شكايت كيست؟

3� علت عدم تقسيط بلندمدت جريمه يك ميليارد و هشتصد و 
هفتاد و پنج ميليون دالري به تركيه چه ب��وده و چرا وزارت نفت 
»صدور گاز مجاني 1۴ ماهه به تركيه« را در ش��رايط قيمت ارزان 

كنوني گاز انتخاب كرده است؟
۴� از چه طريقي اختالل تأمين درآمد پيش بيني شده فروش گاز به 
تركيه در بودجه سال 96 جبران خواهد شد و تمهيدات وزارت نفت 
براي تسويه بدهي گاز وارداتي تركمنستان - كه از اين محل انجام 

مي پذيرفته - چيست؟
5 � علت »عدم تعيين تكليف به موقع« بدهي 2 ميليارد دالري گاز 
وارداتي از تركمنستان چه بوده و چگونه وزارت نفت دويست و چهل 

هزار دالر جريمه روزانه آن را جبران خواهد نمود؟
6� وزارت نفت يكي از داليل قطع واردات گاز از تركمنستان را قيمت 
باالي آن ذكر كرده است. در صورت صحت اين ادعا، مسئوالن وزارت 
نفت چرا تاكنون موضوع قيمت باالي گاز تركمنستان را به داوري 

بين المللي ارجاع نداده اند، تا مانع ادامه خسارت به كشور شوند؟
۷� علي رقم مصوب��ه و انجام اقدام��ات اوليه اح��داث خط لوله 
11۰۰كيلومتري شماره 11 عسلويه به دامغان كه تضمين كننده 
جبران كامل نيازهاي ش��ش استان خراس��ان رضوي، خراسان 
جنوبي، خراسان ش��مالي، گلس��تان، مازندران و سمنان به گاز 
تركمنستان است، چرا در دوره صدارت آقاي زنگنه احداث اين خط 
لوله از اولويت خارج شده است؟ آيا در زمان مصرف باالي گاز در 
فصل سرما، تأمين گاز اين شش استان فقط از طريق خط دامغان، 
كياسر و ساري كفايت خواهد كرد و طبق سنوات قبل اختالل در 
امور مردم ايجاد نخواهد شد؟ به راستي پاسخ وزارت نفت در عدم 
توسعه گازرساني به عنوان زيرساختي حياتي براي توسعه اين شش 

استان چه مي باشد؟
8 � در فصل سرما و زمان باالي مصرف گاز و ضرورت اولويت تأمين 
گاز خانگي، آيا اسباب تعطيلي گاز رساني به صنايع و خسارت باالي 
اقتصادي در شش استان فوق الذكر نشده يا  قطع گاز به نيروگاه ها 
سبب مصرف سوخت مايع و آلودگي محيط زيست و تحميل هزينه 

باالتر به كشور نخواهد شد؟
9� علت »عدم عقد قرارداد نهايي« فروش گاز طبيعي به كشورهاي 
خليج فارس از جمله كش��ور عمان چه مي باشد؟ آيا دليلي غير از 

استناد آنها به قيمت بسيار نازل قرارداد گاز كرسنت وجود دارد؟
1۰� با توجه به قراردادهاي گازي طوالني مدت ايران با كشورهاي 
همس��ايه و نيز پرونده هاي ش��كايت پيچي��ده در مجامع داوري 
بين المللي از جمله پرونده هاي قرارداد گازي كرس��نت و بوتاش 
تركيه، چرا آقاي زنگنه در ش��روع صدارت خود در دولت يازدهم، 
ابتدا دستور انتقال شركت ملي صادرات گاز ايران از شركت ملي 
گاز ايران به زير مجموعه شركت ملي نفت ايران بدون هيچ گونه 
سنخيتي را داده و سپس در مهرماه 1395 دستور انحالل كامل 
شركت ملي صادرات گاز ايران - كه سبب تضعيف روحيه و پراكنده 
شدن مديران و كارشناسان مجرب و توانمند شركت ملي صادرات 

گاز ايران شده است. - را صادر كرده اند؟
زاكاني در پايان نامه خود نوشته است: با توجه به اهميت سؤاالت 
فوق، از ش��ما نمايندگان محترم مجلس ش��وراي اس��المي و 
مسئوالن سازمان هاي نظارتي كشور استدعا دارم جهت »روشن 
ش��دن حقيقت« و »تنوير افكار عمومي« پاس��خ آنها را از وزير 
محترم نفت جويا شويد و با پيگيري موارد ذكرشده از منافع ملي 

و مصالح كشور حفظ و حراست نماييد. 
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 دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

15

ويژه هاي جوان  

حمله سايت حامي روحاني به عارف
دوئل كارگزاران و اصالح طلبان

صفحه 2 بر سر شهرداري تهران

گعده خانوادگی مديران داروساز!
به نام بيماران خاص به كام خاص هاي نظام دارويي كشور

صفحه 3

هوالباقي

مصيبت  وارده را تس�ليت ع�رض نموده، از خداون�د منان براي  
جنابعال�ي و بازماندگان صبر جميل و ب�راي آن مرحوم رحمت و 

مغفرت مسئلت مي نماييم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  حسين معصوم پور

همين صفحه

 امريکا   متن برجام  را هم
  نقض كرده  است

ظريف در گفت وگو با   سي ان ان:

ظريف در بخشي از گفت و گو با  سي ان ان مي گويد: » امريكا در عمل به سهم 
خود از اجراي توافق شكست خورده است« بالفاصله بعد از اين جمله ظريف، 
فريد زكريا از او مي پرسد: » يك نمونه بگوييد.« ظريف پاسخ مي دهد: » به 
طور مثال وقتي چند روز پيش كاخ سفيد بيانيه اي منتشر كرد و گفت كه 

پرزيدنت ترامپ از حضور خود در هامبورك در نشست گروه 8 استفاده كرد 
تا رهبران ديگر كشورها را از انجام تجارت با ايران منصرف كند، اين نه تنها 
نقض روح برجام، بلكه نقض متن برجام  است. « ظاهراً اشاره ظريف به ماده 
29 توافق هسته اي ايران و 1+5 است كه تصريح مي كند: » اتحاديه اروپايي و 

دولت هاي عضو و همچنين اياالت متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه 
سياست با هدف خاص تأثيرگذاري منفي و مستقيم بر عادي سازي تجارت 
و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهدات شان مبني بر عدم اخالل در 

اجراي موفقيت آميز اين برجام خودداري خواهند كرد. «

اجتماعي


