
»خط تماس« بحران
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آذربایجان روز یکشنبه اعالم کرد که در این منطقه آتش بس یکجانبه اعالم می کند، اما این امر در عمل به 
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 تخریب و سانسور 
جواب نمی دهد

رقابت بر سر 69 کرسی طالیی

مجلس آینده از آن کدام جریان خواهد بود؟
پرونده انتخابات مجلس دهم هنوز بسته نشده است. به جز مورد منحصربه فردی مثل مینو خالقی که بعد از انتخاب شدن ردصالحیت 

شد و باید جایگزینی بیاید، تکلیف 69 کرسی مجلس هنوز مشخص نیست و به دور دوم انتخابات موکول شده است. یعنی روز 10 
اردیبهشت که در آن 138 نفر برای کسب این 69 کرسی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. روزی که برای جریان های سیاسی اگر مهم 
تر از روز 7 اسفند و دور اول انتخابات نباشد، اهمیت کمتری ندارد. چراکه با توجه به نتایج دور اول، این نتایج دور دوم است که ترکیب 

مجلس آینده و نسبت جریان ها و بنابراین تکلیف فراکسیون های اکثریت و اقلیت و نهایتا ترکیب هیئت رئیسه را مشخص خواهد کرد. 
موضوعی که با توجه به کاهش مشارکت در دور دوم حساسیت مسئله را دو چندان می کند.  در دور اول انتخابات مجلس 221 نامزد به 
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ردصالحیت بدون اجازه دفاع
در جلسه امروز مجلس شورای اسالمی همچنان موضوع انتخابات هفتم اسفند داغ بود و نماینده های ردصالحیت شده از 
سوی شورای نگهبان، در نطق های خود موضوع ردصالحیت ها و عدم اجازه دفاع از خود در این خصوص را مطرح کردند. 
محسن صرامی فروشــانی، نماینده کنونی مردم خمینی شهر که به دلیل عدم التزام به اسالم رد صالحیت شده است، 
گفت: مگر می شود نماینده مجلس رد صالحیت شود و هر بار که از شورای نگهبان تماس گرفتند، تهدید به انتشار مطالب 
مشروح و توصیه به استعفا شود؟ صرامی ادامه داد: کجای قانون چنین حقی را برای آن شورا قائل است؟ شورای نگهبان 
فقط 30 ثانیه در یکی از بندها برای بنده وقت گذاشــت و پس از نوشــتن توضیحات توسط اینجانب، در نهایت بنده را به 

دلیل عدم التزام عملی به اسالم رد صالحیت کردند. وی افزود: آیا نباید طبق قانون مدارک و مستندات به بنده تحویل داده شود و حق اعتراض و دفاع 
داشته باشم؟ حتی یک ثانیه وقت ندادند و این دور از انصاف است؛ جواب آبروی گروهی، خانوادگی و شخصی ما را چه کسی باید بدهد؟ حال انتظار دارید 
که همچنان چشم بسته بپذیریم که مجرم هستیم؟ بیاتیان نماینده بیجار نیز که به دلیل عدم التزام به اسالم رد صالحیت شده است گفت: بدون آن که 
اجازه دفاع داشته باشم مرا رد صالحیت کردند با این حال باز دم بر نیاوردم و در صحنه حضور پیدا کرده و حتی از کاندیدایی حمایت کردم تا شاهد حضور 
حداکثری باشیم که خدا را شکر محقق شد اما ای کاش اجازه دفاع به ما نمایندگان رد صالحیت شده را می داند و ای کاش پرونده های ما پرونده شفاف 
و روشن بود. وی در ادامه با طرح پرسشی گفت: آیا می توان به استناد گزارشات کذب و بی پایه و اساس کسی را رد صالحیت کرد؟ کاش شورای نگهبان 

هیات نظارت استان کردستان را از بچه های بومی همان استان انتخاب می کرد تا آنها ما و پیشینه خانوادگی مان را بشناسند. 

امکان ابطال آرا به دلیل ردصالحیت هست
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این ادعا که ردصالحیت یا ابطال آرای مینو خالقی خالف قانون است، تاکید کرد 
که این کار در زمره تفســیر قانون اساسی است که بر عهده شورای نگهبان است. نجات الله ابراهیمیان در این خصوص 
اظهار کرد: اگر شورای نگهبان بر این مبنا تصمیمی را اتخاذ کرده باشد و آرای فردی را پس از برگزاری انتخابات باطل کند 
به معنای این است که اکثریت شورا به این موضوع قائل هستند که به خاطر عدم صالحیت هم می توان بعد از انتخابات 
صالحیت فردی را رد کرد. وی درباره اینکه آیا از منظر قانونی ماده ای درباره رد صالحیت و ابطال آرای نامزدهای انتخاباتی 
پس از برگزاری انتخابات وجود دارد، تاکید کرد: این موضوع تفســیر و برداشــت اعضای شورای نگهبان از قانون است. 

ابراهیمیان در پاســخ به این سوال که آیا امکان ابطال آرای نفر سوم اصفهان به دلیل رد صالحیت وجود دارد تاکید کرد: اگر مبنا و تفسیر شورای نگهبان 
درباره این موضوع حاکم باشد امکان آن وجود دارد.

گفتنی است مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم پس از انتخابات ردصالحیت شده است. مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور در 
این خصوص از اختالف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان خبر داده و گفته بود: این که در یک انتخابات، آرای یک نفر باطل شود را نداریم. به اصطالح از 
نظر حقوقی اختالف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد. همچنین در این میان بسیاری از شخصیت ها بر غیرقانونی بودن ردصالحیت و 
ابطال آرای یک نامزد پس از انتخابات تاکید کرده بودند و از وزارت کشور درخواست کرده بودند که اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد. گفتنی است 

نزدیکان خالقی اعالم کرده اند که علت ردصالحیت عکس های شخصی خالقی است که احتماال با هک کردن گوشی موبایل او به دست آمده است.

عده ای به صورت گزینشی از 
مطالب رهبری برای تخریب 

دولت استفاده می کنند
محمدباقر نوبخت در خصوص برداشــت گزینشی 
عده ای از سخنان رهبر انقالب در مورد برجام، تاکید 
کرد: توافق ایران با کشورهای عضو شورای امنیت 
در نتیجه مذاکرات صورت گرفته است که ابتدا تایید 
به صورت مشروط، و سپس با تایید کامل مقام معظم 

رهبری شکل گرفت.
او ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد کســانی که از هر 
فرصتــی جهت تخریــب دولت اســتفاده می کنند، 
افزود: طبیعی اســت کــه مقام معظــم رهبری در 
ارتباط با اســتفاده مناســب از این فرصت ها همواره 
تذکراتی را به همه مسئوالن بدهند. اینکه یک عده 
از هر فرصتی استفاده کنند و از مطالب مقام معظم 
رهبری گزینشی مطلبی را دریافت کنند و بالفاصله 
آن را وســیله ای برای تخریب دولت یا تحریف یک 
کار بزرگ ملی که با همکاری همه فراهم شده است 
قرار دهند، اقدامی اســت که متاسفانه در یک جمع 

رایج است.
نوبخــت درخصــوص موضــوع ابطــال آراء مینو 
خالقی گفــت: چنانچه التفات داریــد، در فرآیند 
انتخابــات بعــد از اینکه شــورای نگهبان صحت 
انتخابات را تایید می کند، نهایتا مجلس را مسئول 
بررسی اعتبار نامه ها می داند. او خاطرنشان کرد: 
در این خصوص نظــر صریح وزارت کشــور بیان 
شــده اســت و امیدواریم که حقی از کسی ضایع 
نشود و وزارت کشــور خود را نســبت به استیفای 
حقــوق همــه رای دهنــدگان و همه کســانی که 
در این فرآیند بــه عنوان نامزد انتخابات شــرکت 

کرده اند مسئول می داند.
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوال خبرنگاری در 
مورد سوییفت گفت: متاســفانه با وجود اینکه برای 
نشان دادن راه اندازی سوییفت در ایران خبرنگاران 
دعوت شــدند، اما باز هم برخی نگاهشان به خارج 
است که ببینند یک ســناتور آمریکایی یا ۲0 بازرگان 
چه گفته انــد و آن صحبــت را مبنــای تحلیل خود 

قرار دهند. 
وی در مورد لغو سفر رئیس جمهور به اتریش با بیان 
اینکه تعویق این ســفر خیر بود، افزود: در مورد سفر 
آقای روحانی به اتریش نیز برخی رسانه ها به واقعیت 
ماجرا اشــاره نکردند، ولی ما اجــازه نمی دهیم که با 
شــأن ملت ایران بازی شود و در گذشــته دیدیم که 
توجه نکردن به برخی مســائل در هنگام ســفرهای 
خارجی مقام ها چه مشــکالت و مســائل زیادی را 

به وجود آورده بود.
او درباره انتشار نام برخی افراد در یکی از رسانه های 
خارجی درباره فســاد و پولشــویی برخــی مقام های 
سیاســی جهــان ازجمله یکــی از مقام های ارشــد 
ســابق ایران گفــت: ایــن اتهامات کــم ارزش تر از 
آن اســت کــه بخواهیم بــه بــه آن پاســخ دهیم و 
 مــا هــر روز نمی توانیــم بــه اتهاماتی از این دســت 

پاسخ دهیم.
سخنگوی دولت درباره سفر هواپیماهای ایرفرانس 
به ایران و مســائلی که درباره حجــاب برخی خدمه 
وجود دارد، گفت: هر کشــوری هنجارهای خود را 
دارد و ایــن پرواز هــا انجام خواهد شــد حال ممکن 
است در برخی پرواز ها تعداد خدمه زن کمتری وجود 

داشته باشد.
سخنگوی دولت درباره پرونده بابک زنجانی گفت: 
تالش دولت آن است که از بیت المال صیانت کند و 
قوه قضاییه نیز این پرونده را با قاطعیت دنبال می کند 
و فکر می کنم این مســائل در   نهایــت نتیجه بخش 

باشد.

رقابت بر سر 69 کرسی طالیی
مجلس آینده از آن کدام جریان خواهد بود؟

پرونده انتخابات مجلس دهم هنوز بسته نشده است. به جز مورد منحصربه فردی 
مثل مینو خالقی که بعد از انتخاب شدن ردصالحیت شد و باید جایگزینی بیاید، 
تکلیف 69 کرســی مجلس هنوز مشخص نیست و به دور دوم انتخابات موکول 
شده است. یعنی روز 10 اردیبهشت که در آن 138 نفر برای کسب این 69 کرسی 
با یکدیگر رقابت خواهند کرد. روزی که برای جریان های سیاسی اگر مهم تر از 
روز 7 اســفند و دور اول انتخابات نباشد، اهمیت کمتری ندارد. چراکه با توجه به 
نتایج دور اول، این نتایج دور دوم است که ترکیب مجلس آینده و نسبت جریان ها 
و بنابراین تکلیف فراکسیون های اکثریت و اقلیت و نهایتا ترکیب هیئت رئیسه 
را مشــخص خواهد کرد. موضوعی که با توجه به کاهش مشــارکت در دور دوم 
حساسیت مسئله را دو چندان می کند.  در دور اول انتخابات مجلس ۲۲1 نامزد 
به مجلس دهم راه یافته اند که از میان آن ها ســهم لیست امید که مورد حمایت 
اصالح طلبان و طرفداران دولت بود 87 نفر، فهرست اصولگرایان 64 نفر و لیست 
صدای ملت  مرتبط با علی مطهری 1۲ کرســی است. 53 نفر از نامشان در هیچ 
کدام از فهرست های انتخاباتی نیست و 5 کرسی هم سهم اقلیت های مذهبی 
اســت. نگاهی به این اعداد نشان می دهد لیست امید تا اینجای کار 39 درصد، 
اصولگرایان ۲9 درصد، مستقل ها ۲4 درصد و صدای ملت 5 درصد از مجلس را 
تشکیل می دهند. نتایج تا اینجا برتری اصالح طلبان به اصولگرایان را نشان می 
دهد. اما 69 کرسی باقیمانده می تواند تاثیر تعیین کننده ای بر این نسبت و لذا بر 
ترکیب مجلس آینده داشته باشد. اما از 138 نامزد حاضر در مرحله دوم، چنان که 
اعالم شده است 34 نفر مورد حمایت لیست امید، 35 نامزد مورد حمایت فهرست 
اصولگرایان، 9 نفر مورد حمایت لیست صدای ملت  بوده و 60 نامزد هم نامشان 
در هیچ کدام از لیست های یاد شــده نیامده است. 60 نفری که احتمال دارد در 

روزهای آینده هر کدام با یکی از جریان ها همراه شوند. 

حداقل ۴0 کرسی متعلق به اصالح طلبان است
اما شــخصیت های جریان هــای اصالح طلب و اصولگرا این روزها مشــغول 
چیدن و اعالم اســتراتژی های خود را در حمایت از نامزدهای موجود هستند 
و تالش می کنند با ســخنان خود مردم را به مشارکت در دور دوم تشویق کنند. 
محمد رضا عارف ســر لیست اصالح طلبان و رای اول تهران روز گذشته در این 
خصوص با بیان این که ما برای پیشبرد اهدافمان نیازمند یک اکثریت اصالح 
طلب و اعتدال گرا هســتیم گفت: دور دوم انتخابات در اردیبهشت ماه برای ما 

از دور اول مهم تر و حیاتی تر اســت. وی در پاسخ به این سوال که آیا شما در دور 
دوم از مستقلین حمایت می کنید؟، اظهار داشت: با توجه به این که 69 کرسی 
در دور دوم وجود دارد ما جدای از کاندیداهای ائتالف اصالح طلبان در برخی 

از شهرستان ها که فاقد کاندیدا هستیم از مستقل ها حمایت می کنیم. 
عارف امروز نیــز با بیان اینکه ما از ابتدا بر این باور بودیم که می توانیم اکثریت را 
به دســت آوریم، گفت: این اتفاق در دور اول رخ داد اما اگر فعالیت های خود را 
در مرحله دوم کمرنگ کنیم و مردم هم حضور کمتری داشته باشند نمی توانیم 
برنامه هــا و تعهداتی کــه داده ایم را با جدیت و کیفیت خــوب در مجلس دنبال 

کنیم. برای پاسخگویی به نگاه مثبت مردم باید در مرحله دوم هم پیروز شویم.
منتخــب مردم تهران با بیان اینکــه نباید به خاطر موفقیــت در مرحله اول، در 
اصالحات سســتی انجام شــود، اظهار کرد: ما از 69 کرسی باقیمانده حداقل 
باید 40 کرســی را به دست آوریم و در دیدگاه خوشبینانه ما می توانیم حتی تا 50 
کرسی را هم به دست آوریم. او افزود: وعده های ما به مردم در شرایطی محقق 

می شود که ما اکثریت مجلس دهم را به دست آوریم.
محمدرضا تابش نماینــده اصالح طلب مجلس نیــز در خصوص برنامه های 
اصالح طلبــان برای مرحله دوم انتخابات در برخی حــوزه های انتخابیه که به 
مرحله دوم کشیده اند، گفت: اکثریت کاندیداهای مورد حمایت اصالح طلبان 
در استان ها شناسایی شده اند البته در جاهایی دو گرایش اعتدالی و اصالح طلبی 

وجود دارد که مسأله در حال پیگیری است که بر روی یک نفر متفق شوند.
علی مطهری سرلیســت و چهره برجســته »لیســت صدای ملت« هم درمورد 
حمایت از نامزدهای لیســت امید بــرای دور دوم انتخابــات تصریح کرد که از 
نامزدهای اصلح لیســت امید  بــرای دوردوم حمایت می کنــد. منتخب مردم 
تهران با اشــاره به حضور پرشــور مردم در انتخابات مجلس و پیروزی »لیست 
امید« در تهران و بسیاری از شهرستان ها، گفت: بنا داریم با بررسی نامزدهای 
باقی مانده در »لیســت امید« در 69 حوزه انتخابیه، هرجا احساس کنیم نامزد 
اصلحی باقی مانده، حمایت کنیم. او همچنین با اشاره به برنامه اصالح طلبان 
برای حوزه هایی که نامزدی ندارند، افزود: بنای ما حمایت از نامزدهای اصلح 

است که ممکن است اصالح طلب باشند یا اصولگرای معتدل.
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت: دور دوم انتخابات دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی به منظور تکمیل سهمیه بندی جناحی در مجلس 

حساسیت بسیاری دارد.

آغاز فعالیت ستاد اصولگرایان
اما در اردوگاه اصولگرایان روز گذشته عبد الرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه 
گفت که کمیته 7 نفره ســاماندهی اصولگرایان بــرای مجلس دهم که اواخر 
سال گذشــته تشــکیل شــد، برای دور دوم انتخابات برنامه های الزم خود را 

خواهد داشت. 
حمیدرضا ترقی عضو شــورای مرکزی حزب موتلفــه ، درباره برنامه های این 
حــزب بــرای دور دوم انتخابات مجلس اظهار داشــت: اولیــن برنامه حزب 
موتلفــه برگزاری جلســات انتخاباتی بــرای مرحله دوم  انتخابــات با حضور 
نمایندگان استانی این حزب است. ترقی از ادامه پیگیری های ستاد انتخابات 
اصولگرایان بــرای مرحله دوم انتخابــات خبر داد و افزود: ســتاد انتخابات 
اصولگرایان کار خود را در رابطه با شــهرهایی که نتیجه نهایی آنها مشخص 

نشده آغاز کرده است.
محمدرضا باهنر در اظهــار نظری درخصوص دور دوم انتخابات گفت: مرحله 
دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی بســیار حائز اهمیت است و می تواند بر 

رنگ و بوی مجلس دهم تاثیر بسزایی داشته باشد.
بیژن نوباوه نماینده اصولگرا مجلس هم با اشاره به اهمیت ضرورت مرحله دوم 
انتخابات گفت: قطعا انتخابات ، انتخابات است چه مرحله اول و چه مرحله دوم 
و این قانون است که تشخیص می دهد بهترین انتخاب انجام شود. وی افزود: 
متاسفانه نه در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز این گونه است که انگیزه ها در 
مرحله دوم برای حضور و مشارکت کمتر می شود اما اگر منطقی نگاه کنیم هیچ 

تفاوتی بین انتخابات در مرحله دوم با مرحله اول وجود ندارد.
این نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: شــاید انتخابات در مرحله دوم به 
دلیل کم بودن تعداد کاندیداها راحت تر هم انجام شود، لذا توصیه ام این است 
که همان شــور و حالی که در مرحله اول وجود داشــته در مرحله دوم هم وجود 
داشته باشد. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آنچه برای ما همیشه مهم 
اســت اینکه مردم بدون توجه به نوع تبلیغاتی که می خواهد انسان را از واقعیت 

ها دور کند دست به انتخاب بزنند و فرد اصلح را انتخاب کنند.
نوباوه در مورد اینکه حضور و مشــارکت مردم در مرحله دوم انتخابات و انتخاب 
کاندیدای مورد نظرشان چه تاثیری بر ترکیب مجلس آینده خواهد داشت گفت: 
ترکیب مجلس هم به کاندیداهایی که در مرحله دوم انتخاب می شوند بستگی 

دارد لذا از االن کسی نمی تواند اظهارنظری کند.

پیگیری روزدیدبان مجلس

تخریب و سانسور جواب نمی دهد
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با ابراز تأسف از تشــدید فضای غیراخالقی تخریب در جامعه، گفت: مخالفان می توانند به جای تخریب های غیراخالقی، به انتقاد درست روی آورند. هاشمی 
گاهی مردم دانست و گفت: سانسور و تحریف در چنین شرایطی جواب نمی دهد و مردم ایران در طول تاریخ ثابت کرده اند که عالوه بر  رفسنجانی، پیشرفت ابزار اطالع رسانی را یکی از دالیل افزایش آ
گاهی را در انتخابات 7 اسفند 94 کاملتر  گاهی مردم از اقدامات این جریان و واکنش آنها در انتخابات سال 9۲ را ستود و گفت: آن آ گاهی، استعداد برتری نیز دارند. عضو مجلس خبرگان آ هوشیاری و آ
گاه را برای تثبیت شرایط پیشرفت ایران ضروری دانست و گفت: مردم هوشیار که به بلوغ  کردند و نشــان داده اند که هوشیارند و فریب تبلیغات منفی رسانه ها را نمی خورند. رفســنجانی، حضور مردم آ
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی رسیده باشــند، مطالباتی دارند که در صورت برآورده شدن، ارزش و اعتبار جامعه در ابعاد داخلی و بین المللی به مراتب باالتر می رود. وی همچنین با اشاره به برنامه های 
دشــمنان اسالم برای تعمیق اختالفات مذهبی در جهان اســالم و با تأکید بر نگرانی های رهبری نظام از ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی در داخل کشور، گفت: کسانی که هیچ تعهدی به اسالم واقعی 

ندارند، در کشورهای اسالمی و گاهی در داخل کشور به بهانه دفاع از شیعه و یا سنی، دیگران را تحریک و تشویق به تندروی می کنند.

سیاسی
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در زمان تحریم ها با بانک های »زیرپله ای« کار می کردیم

مدیر کل سیاســی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی ارتباط کامل کارگزاری بانك های ایرانی با بانك های اروپایی و آسیایی را نیازمند تالش بیشتر دانست و نوشت: در زمان تحریم ها تمامی ارتباطات 
بانکی ایران با بانك های اروپا و آسیا بتدریج یکی پس از دیگری قطع شدند و فقط چند بانك خیلی محدود که چون هیچ گونه مراوده خارجی نداشتند، حاضر بودند هر گونه ریسکی را درکار با ایران بپذیرند. این بانك ها 
که واقعا بانك هایی بودند که به اصطالح همکاران بانکی، بانك های زیر پّله ای محسوب می شدند در اثر کار با ایران البته به ثروت های میلیاردی رسیدند ولی خب اثر آن ایجاد فساد اداری در ایران هم بود، که از 
جمله به ظهور میلیاردرهای جوان انجامید.  حمید بعیدی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه در دوره پس از اجرای برجام و لغو تحریم های بانکی تالش جدیدی برای برقراری روابط کارگزاری با بانك های خارجی آغاز 

شد، نوشت: تاکنون حدود 300 رابطه کارگزاری میان بانکهای ایرانی و بانك های خارجی از جمله بانك هایی در اروپا برقرار شده است، که به معنای آن است که تبادالت ارزی میان بانکهای ایرانی و این بانك ها 
برقرار است. بنابر این طرفهای تجاری ایرانی می توانند از این مبادی انتقاالت مالی خود را انجام دهند.  وی در عین حال تاکید کرد: اما ایجاد ارتباط کامل کارگزاری میان بانکهای ایرانی و برخی بانك های معظم 

اروپایی و آسیایی به کار بیشتری نیاز دارد. چرا که در آن دوره جریمه بانك های بزرگ و معظم اروپایی توسط آمریکا چنان با حّدت و شّدت انجام شده است که هیچکس قصد کار بانکی با ایران را نکند.

کنارگذاشتن رسایی از پرونده فساد در فوتبال 
ســخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس 
شورای اسالمی گفت: محمد علی پورمختار 
رییــس این کمیســیون با صــدور حکمی ، 
عبدالرحمن شــاه حسینی را مسوول پرونده 
فســاد در فوتبال کرد. پیشتر، حمید رسایی 
نماینده مجلس نهم عهده دار این سمت بود. 

مصطفی افضلی فرد افزود: شاه حسینی سمت های معاون اسبق قضایی 
و اجرایی رییس کل دادگاه عمومی و انقالب تهران و مشــاور عالی ســابق 
رییس فدراســیون فو تبا ل و عضو شورای عالی انضباطی را در پرونده کاری 
خود دارد. وی افزود: پرونده فساد در فوتبال همچنان مفتوح است و بخش 
دوم گزارش آن نیز ارائه خواهد شد که در مورد مستندات اشخاص حقوقی 
و حقیقی برای ارسال به قوه قضاییه است. افضلی فرد تاکید کرد: آقای شاه 

حسینی به لحاظ حقوقی و تنقیح به قضیه مسلط هستند.

امر به معروف، اولویت کاری سپاه
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشاره به اولویت 
امسال ســپاه در رابطه با تحول و تعالی بیان 
داشــت: موضوع امــر به معــروف و نهی از 
منکر و نیز ایجاد بسترهای الزم برای تحقق 
این فریضه در ســپاه در سه بخش شناخت 
و شناســاندن معــروف و منکر و شــناخت و 

شناســاندن فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد بستر و زمینه اجراء 
فریضه به عنوان اولویت کاری در سپاه پیگیری می شود، لذا در این راستا اگر 
سپاه باید پیش رونده و پیش برنده کشور باشد، الزامًا باید این سه موضوع را در 
دستور کار خود قرار دهد. سعیدی همچنین با اشاره به مسائل سیاسی سال 
جاری تصریح کرد: سال گذشته دو انتخابات خبرگان و مجلس برگزار شد و در 
آینده، کشور درگیر فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که 
در این مسئله سپاه همچنان موضوع روشنگری و بصیرت را ادامه خواهد داد.

باید جلوی اجرای برجام را بگیریم
حمید رسائی با اشاره به تصویب تحریم های 
جدید علیه ایران اعالم کرد: تمامی اعضای 
شــورای نظارت بــر برجام به غیــر از آقای 
روحانی گفته اند که برجام نقض شده است 
و حتی آقای ظریــف و الریجانی هم بر این 
نکته تاکید کرده انــد بنابراین ما باید جلوی 

اجرای برجام را بگیریم. 
او اضافه کرد: آقایان باید توضیحاتی روشن ارائه کنند، نه اینکه تنها بر روی 
کاغذ ادعا کنند چــرا که رهبر انقالب فرموده اند کــه تحریم ها تنها بر روی 

کاغذ برداشته شده است، 
اما سانتریفیوژهای ما بر روی زمین جمع شده و اورانیوم ها ما نیز بر روی زمین 
کتور بتن ریختیم و اکنون نیز  به روسیه منتقل شده و بر روی زمین در قلب رآ

قصد داریم معادنمان را تعطیل کنیم.

برخی دوستان درباره 
دستاوردهای برجام 

کم لطفی می کنند
وزیــر اطالعــات گفــت: برخــی دوســتان درباره 
دســتاوردهای برجــام کــم لطفی کــرده و طوری 
عنوان می کننــد که گویی برجام هیچ دســتاوردی 
بــرای جمهوری اســالمی ایران نداشــته اســت. 
حجت االسالم ســیدمحمودعلوی در جریان سفر 
به استان خوزستان و در جمع مردم مسجدسلیمان 
اظهــار داشــت: برجــام فشــار ها را از جمهــوری 
اســالمی ایران برداشــت و ایــران هراســی را که 
سال ها قدرت های جهانی روی آن کار کرده بودند 

خنثی کرد.
علــوی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بــا رفــع 
محدودیت هــای مالی و اقتصادی، صادرات نفت 
ایران به دو میلیون بشکه در روز رسیده است یادآور 
شد: پیش از توافق هسته ای صادرات نفت تا 800 
هزار بشکه در روز رسیده بود و قدرت های جهانی 
قصد داشتند تا صادرات نفت کشورمان را با تداوم 
فشــار ها و محدودیت ها به 400 هزار و ســپس به 

صفر برسانند.
وزیر اطالعات افزود: اگر توافق هســته ای حاصل 
نمی شد، صادرات نفت خام ایران بطور قطع متوقف 
می شــد و فشــار ها نیز شــدید تر می شــد. او گفت: 
برخی گشــایش ها در خصوص رفع تحریم ها زمان 
بر اســت ولی با این حال مسئوالن کشــور تا تحقق 
کامل تعهدات طرف مقابل همه تالش خود را صرف 

خواهند کرد.
علوی با بیان اینکه ســال 1394 سال بسیار سختی 
به لحاظ مالی و محدودیت ها بود ولی به لطف الهی 
و تدبیر دولت این مشکالت به حداقل رسید، گفت: 
دولت یکی از ســال های بسیار ســخت را پشت سر 
گذاشت و با همه محدودیت ها حقوق کارکنان دولت 

را پرداخت کرد.
وزیــر اطالعــات با تبییــن نقش امنیــت و آرامش 
در جامعــه و آثار مترتب بر معیشــت مــردم گفت: 
در حالی که بســیاری از کشــورهای اطــراف ما و 
حتی کشــورهای اروپایی با چالش امنیتی رو به رو 
هستند کشــور ما در باال ترین رتبه امنیت و آرامش 
قــرار دارد و این به برکت همدلی و مشــارکت مردم 
و دستگاه های مســئول از جمله نیروی انتظامی، 
وزارت اطالعات، ارتش، ســپاه، بســیج و شورای 

عالی امنیت ملی است.
او با تاکیــد بر اینکه بایــد این امنیت را قدر دانســت 
و کمک کرد در کنار امنیت و نشــاط مــردم اقتصاد 
مقاومتی را در کشــور عملیاتی کرد تا آســیب پذیری 
کشور در جهات مختلف به حداقل خود برسد، افزود: 
سرویس های اطالعاتی و جاسوسی دشمنان همواره 
تالش کرده و می کنند تا امنیت کشــور را مخدوش 
و آن را ناامــن کنند ولی به لطــف الهی در این هدف 

ناکام مانده اند.
علوی با اشاره به اینکه به لطف جامعه 80 میلیونی 
و 160میلیــون چشــم بینــا، همــه تالش هــای 
دشــمنان و عوامل آنان در پنجه اطالعاتی ایران 
اســالمی قــرار گرفته اند و قــدرت هیــچ مانوری 
ندارنــد گفت: بدخواهان و جبهه اســتکبار تالش 
می کنند تا صدای انفجاری در گوشــه ای از کشور 
شــنیده شود ولی به یمن الهی و وحدت آحاد مردم 
و حضور بموقــع در عرصه های سیاســی از جمله 
انتخابات و راهپیمایی تیر آنان به ســنگ خورده و 

سرخورده شدند.

عصر ایران نوشت: احمدی نژاد چگونه رای می آورد؟
حلقه های نزدیک به احمدی نژاد نیز از نیروهایی تشکیل شده اند که یا پرونده های قضایی دارند مانند رحیمی، بقایی و جوانکفر یا همچون 

مشایی زیر اتهام های جدی قرار گرفته اند و یا افرادی هستند که شناخته شده نیستند

 ایلنا نوشت: رقابت فرماندهان سابق نظامی اصولگرا با فعاالن اصالح طلب
تیغ رد صالحیت بر گردن اصالح طلبان نشست اما مسعود پزشکیان در صحنه باقی ماند تا در کنار برخی چهره های کمتر شناخته شده، 

لیست اصالح طلبان برای رقابت با اصولگرایانی که عموما مدیران عزل شده دولت احمدی نژاد بودند، تکمیل شود.

 فرارو نوشت: پارلمان در سایه؟
از آنجا که ما در کشور خود فاقد حزب هستیم، پیشنهاد تشکیل »پارلمان در سایه« مطرح شده که اگرچه لزوم آن احساس می شود اما از 

آنجا که ما حتی در کار فراکسیونی هم مشکل داریم امکان تشکیل »پارلمان در سایه« وجود ندارد.

 جهان نیوز نوشت: راز تبدیل شدن روزنامه خانوادگی هاشمی به تریبون احمدی نژاد!
کافی است احمدی نژاد یک جمله دو کلمه ای بگوید تا روزنامه آرمان – روزنامه خانوادگی هاشمی رفسنجانی- این بار به جای هاشمی و 

فرزندانش همان دو جمله محمود احمدی نژاد را تیتر یک بزند!

 رجا نیوز نوشت: آیا باز هم اشتباهات تقصیر اطرافیان هاشمی است؟
تاریخ معلم انسانهاست و خوب است هاشمی رفسنجانی از سرنوشت سیاسیون و بزرگانی چون آیت الله منتظری که در جایگاه باالی 

سیاسی قرارداشتند ولی از مدیریت دفتر و اطرافیانشان و آنچه به نام و اسم آنها انجام می شد بی خبر بودند عبرت بگیرد.

عکس روزسایت نگار

مراسم تودیع و معارفه 
دادستان کل کشور 
صبح امروز سه شنبه با 
حضور آیت الله صادق 
آملی الریجانی رئیس 
قوه قضائیه و دیگر 
مسئوالن قضایی در کاخ 
دادگستری برگزار شد.

خبرنامه

برای پاسخ به گستاخی های عربستان آماده ایم
این برجام تاکنون چه نتایجی برای مردم داشته که برجام های دیگری را بپذیریم؟ 

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی با اشــاره به بــروز انحراف و 
رفتارهای ضدانقالب برخی اشــخاص منتســب به انقــالب و نظام تصریح 
کرد: ملت انقالبی و مؤمن ایران اســالمی اجازٔه رشد جوانه های خیانت این 
جریان، که به دنبال کور کردن راه امام هستند را هرگز نخواهد داد. سرلشکر 
پاسدار محمدعلی جعفری در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در 
سال 95 درخصوص برجام نیز با بیان اینکه برجام هرگز سندی افتخار نبوده 
و نخواهد بود، به تالش ها برای ســریال برجام ها اشــاره کرد و خاطرنشان 
شد: مردم ما با اکراه این برجام را پذیرفتند مگر این برجام تاکنون چه نتایجی 
برای مردم داشــته که برجام های دیگری را بپذیریم؟ مردم ما، روحیه و تفکر 
انقالبی را هرگز بــا روحیه و تفکر انفعالی عوض نمی کنند. جعفری همچنین 
با اشــاره به اظهارات دولتمردان آمریکایی درخصوص توان موشــکی ایران 
تصریــح کرد: ما قبل از آنکه بــرای گزینه های سیاســی و دیپلماتیک آماده 
باشــیم برای گزینٔه نظامی آماده شــده ایم. ما از جنگ اســتقبال نمی کنیم، 
اما به گزینٔه نظامی اگر پیش آید، مانند هشــت ســال دفاع مقدس به عنوان 

یک فرصت نگاه می کنیم.

ملت اجازه رشــد جوانه های خیانت را نمی دهد
سرلشــگر جعفری با تبیین مسائل جاری کشــور و تحوالت منطقه و نقشه ها 
و ترفندهای جدید جبهه دشــمن علیه انقالب و نظام اســالمی و چگونگی 
مقابله با آن ها اظهار کرد: حفظ ظرفیت بقا در انقالب اســالمی متناسب با 
شــرایط منطقه و کمک به پیشرفت آن، اساس پاسداری غیرمحافظه کارانٔه 

ما از انقالب اسالمی است.
وی با اشــاره به استحکام ماهیت انقالب اســالمی و تأثیر آن بر تالش های 
دشــمنان برای مقابله بــا آن افزود: هاضمــٔه انقالب اســالمی عظیم تر از 
بحران هایی بوده که به آن تحمیل شــده اســت چه جنگ، چــه ترور ها، چه 
تحریم ها، چه فتنه 88 و چه تحوالت سیاسی نظیر روی کارآمدن دولتی مثل 
دولت اصالحات و مجلســی مانند مجلس ششــم؛ اما تاریخ انقالب نشــان 
می دهــد هرکس به دنبال اســتحاله نظــام و توقف انقالب اســالمی بوده، 
ماهیت انقالب اســالمی او را مضمحل و بی اعتبار کرده است. فرمانده کل 
ســپاه تصریح کرد: ما شرایط سخت و دشــواری را تجربه کرده ایم، ِسّر عبور 
انقالب از این شــرایط ســخت همین روح انقالبی مردم ما بوده اســت که با 
پرچمداری حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( توانســته 

است بر عظیم ترین قدرت های تاریخ غلبه کند.
وی بــا بیان اینکــه نباید نگران رفتارهــای ضدانقالبی بعضی از اشــخاص 
منتسب به انقالب و نظام بود، خاطرنشــان کرد: در مسیر انقالب متأسفانه 
بزرگانــی حتــی در مقیاس جانشــینی حضرت امــام رحمه الله، کــه بدلیل 
فقــدان درک و موقعیــت ممتاز انقــالب و تحریک پذیری از ســوی عناصر 
بیگانــه و ضدانقــالب از مســیر انقالب که توســط رهبری انقــالب تعریف 
شــده بود منحرف شدند، اما انقالب اســالمی قدرتمند تر از گذشته و به دور 
از تعلق به اشــخاص، شکافتن مســیرهای جدید در جغرافیاهای دوردست 
را رقــم زده و می زند. فرمانده کل ســپاه بــا تاکید بر اینکه تفکرات سیاســی 

که در تعارض با انقالب اســالمی و مسیر حق باشــد پایدار نمی ماند تصریح 
کرد: ایــن تفکــرات حتی اگــر هــم در مقطعی تشــکیل دولــت و مجلس 
 بدهند پــس از مدتی بــا اراده مردم از جغرافیای سیاســی کشــور و انقالب 

کنار گذاشته می شوند.
سرلشکر جعفری افزود: در عین حال نباید از نظر دور داشت که همواره نفوذ 
آمریکا در کشــورهای مختلف از مسیر جریان سازان معارض غرب گرا عبور 
کرده اســت و این اســتراتژی موفق را آمریکا در مورد ما نیــز دنبال می کند. 
وی با تأکید بر ضرورت هوشــمندی ملی نســبت به خط نفوذ دشمن در دوره 
تاریخی نوین انقالب اســالمی گفت: جریان ســازان غرب گرای جدید که 
عوامل نفوذ راهبرد آمریکا هســتند در راهند، اما ملت انقالبی و مؤمن ایران 
اسالمی اجازٔه رشد جوانه های خیانت این جریان، که به دنبال کور کردن راه 
امام هســتند را هرگز نخواهد داد. سرلشکر جعفری افزود: گرچه شیوه های 
آمریکا در مقابله با انقالب اســالمی تحول یافته اســت اما سپاه و نیروهای 
انقالب با رصد و شناســایی به هنگام این شــیوه ها، مسدود نمودن راه نفوذ 

آنان را کماکان با قدرت دنبال می کنند.

برجام هرگز سند افتخار تلقی نمی شود
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از ســخنان خود با طرح این سوال که آیا 
برجام می تواند الگویی برای حل سایر مشکالت محسوب شود؟ گفت: برجام 
هسته ای اگر به عنوان یک الگو تلقی شود، نشانٔه کوتاهی فکر و نوعی خود 
تحقیری اســت. افرادی هم که امروز از ســریال برجام ها سخن می گویند، 
ناخواســته  همان مســیر ضدانقالب را در پیش گرفته اند و می خواهند مردم 
بزرگ ما را تحقیر نمایند. وی تأکید کرد: نتیجٔه تفکر ارزش گذارانه به تعامل 
با جهان بدون محاسبات انقالبی، ایستادگی و مقاومت برای تحقق اهداف 

و مصالح نظام و کشور، غربزدگی مزمن خواهد بود.
سرلشــکر جعفری برجام را نســخٔه حداقلی احقاق حق مردم ایران دانست و 
اظهار کرد: برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد. 
هرچند مقاومت هسته ای ملت ایران که دشمن را مجبور به تغییر استراتژی 
ســاخت، یک افتخار بود اما این مقاومت با بخشــی از نتیجه آنکه برجام بود 
متفاوت اســت. وی تصریح کرد: برجام یک نســخٔه دیپلماســی است که با 
فرجام نامعینی که بخش اعظم آن تعهدات دشــمن بدعهد و کینه توز است، 

نمی تواند مدل رفتار حاکمیتی نظام در موضوعات دیگر قلمداد شــود.
سرلشــکر جعفری در تشــریح عوامل و عناصر اصلی تأثیــر گذار در مقاومت 
هســته ای ایران اســالمی گفت: مقاومت هســته ای مربوط به شــجاعت 
انقالبی رهبــری عزیز در هدایت انقــالب و مواجهه با تهدید نظام ســلطه، 
مجاهدت علمی دانشــمندان در آزمایشــگاه ها و تأسیسات هسته ای، صبر 
انقالبی مردم، ایستادگی برابر تحریم ها و باالخره مربوط به پیوند ناگسستنی 

مردم و رهبری است.
وی با اشــاره به برخی زمزمه ها و تالش ها در مطرح ساختن سریال برجام ها 
تصریــح کرد: در ســالهای دور و نزدیک، ما هرگز بــه برجام های دیگر فکر 
نمی کنیــم و به غلبه بر دشــمن و خاموش کردن صداهــای تهدیدآمیز آنان 

و ایســتادگی روی اصــول و ارزشــهای انقالبیمــان می اندیشــیم. فرمانده 
کل ســپاه تأکید کــرد: مردم مــا با اکراه ایــن برجــام را پذیرفتنــد مگر این 
برجــام تاکنون چــه نتایجی بــرای مردم داشــته کــه برجام هــای دیگری 
را بپذیریــم؟ مــردم مــا، روحیــه و تفکــر انقالبی را هرگــز با روحیــه و تفکر 
انفعالــی عــوض نمی کنند، اگــر این گونه بــود این قدر شــهید نمی دادیم، 
 در حالــی کــه هنــوز کاروان شــهداء در راه اســت و نــوای آنــان هــر روز 

شنیده می شود.

ســپاه آماده پاسخ به گستاخی های عربستان است
سرلشکر جعفری در واکنش به مواضع و اظهارات اخیر دولتمردان آمریکایی 
در موضوع موشــکی کشور نیز گفت: سالهاســت ما با فرض جنگ گسترده 
با آمریکا و متحدینش قدرت ســاخته ایم و همــٔه ظرفیت ها و توانمندی خود 
را بــرای پیروزی های قاطع در برابر چنین دشــمنانی گســترش داده ایم. ما 
قبل از آنکه برای گزینه های سیاســی و دیپلماتیک آماده باشیم برای گزینٔه 
نظامی آماده شــده ایم. فرمانده کل ســپاه تأکید کرد: ما از جنگ اســتقبال 
نمی کنیم، اما به گزینٔه نظامی اگر پیش آید، مانند هشــت سال دفاع مقدس 
به عنوان یک فرصت نــگاه می کنیم و آمریکا هم مثل گذشــته هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.
وی با اشاره به دســتاورد ها و توانمندی های موشکی ســپاه و تأکید بر ادامه 
مسیر توسعه آن تصریح کرد: موشک هایمان که دقیق تر و ویرانگر تر شده اند 
بیــش از پیش تکثیر خواهند شــد و موضــع آمریکایی ها انفعالی و ناشــی از 
شدت وحشتی اســت که از توان و آمادگی های موشکی ســپاه پیدا کرده اند 
لذا دشــمنان باید در این وحشت بمانند و دســت و پا زدنهای بیشتر، آن ها را 

سریع تر در باتالق خود ساخته شان فرو خواهد  برد.
فرمانده کل ســپاه در ادامــه پیرامون نگاه و رفتار ســپاه در قبــال اقدامات 
اخیــر برخی از کشــورهای عربی درشــورای همکاری خلیــج فارس گفت: 
رژیم هایی نظیــر عربســتان، بحرین و ماننــد آن ها، مظهر عقــب ماندگی 
سیاسی مدرن هســتند و سپاه برای پاســخ به گســتاخی ها و رفتار سفیهانٔه 
آن ها، که ناشــی از تکیه بــه قدرت آمریکاســت با طراحــی و برنامه ریزی، 
آمادگی هــای الزم را ایجــاد کــرده و منتظر دســتور می باشــد. وی تصریح 
کرد: امــروز رفتار ذلیالنــه حکام برخی از کشــورهای عربــی در حمایت از 
اســرائیل و قتل عام مردم بیگناه یمن و فلســطین توســط حکام آل سعود، 
آبــرو و عزت امت عربــی را در معرض خطــر قرار داده اســت، در عین حال 
 مطمئن هســتیم مردمان ســرزمین های عربــی بزودی تیغ هــای انتقام را 

برخواهند کشید.
سرلشــکر جعفــری با تأکید بــر اینکه »ما همچنــان از بقای نظام ســوریه و 
حاکمیت و یکپارچگی ســرزمینی آن حمایت می کنیــم و هرگز اجازه تجزیه 
هیچ یک از سرزمین های اســالمی را نخواهیم داد« گفت: ما تجزیه را یک 
راهبرد انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی می دانیم، لذا هرگز اجازه تضعیف 
ملت های مســلمان را نداده و از فلســطین نیز همانند گذشته با همٔه توان و 

قدرتمان دفاع خواهیم کرد.
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رصدخانه

»خط تماس« بحران
درگیری در قره باغ، وارد سومین روز خود شد

درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در منطقه قره باغ 
که از سه روز پیش آغاز شده و خصومت های کهنه میان دو کشور را بار دیگر 
بیدار کرده، همچنان ادامه دارد. در این میان، هرچند جمهوری آذربایجان 
روز یکشنبه اعالم کرد که در این منطقه آتش بس یکجانبه اعالم می کند، 
اما این امر در عمل به توقف درگیری منجر نشده است. جمهوری اسالمی 
ایران برای میانجی گری اعالم آمادگی کرده است. در آخرین تحول در این 
زمینه، مقامات منطقه قــره باغ اعالم کردند باکو و ایران برای آتش بس در 
این منطقه توافق کرده اند. با این وجود، هنوز خبری قطعی از توقف درگیری 

در رسانه های مختلف منتشر نشده است. 
روزنامه »وال اســتریت ژورنال« امروز در گزارشــی در این زمینه اشاره کرد 
که بحران ایجاد شــده در منطقه قره باغ، طی روز گذشته نیز ادامه پیدا کرد 
و در جریان آن، نیروهای ارمنی مســتقر در این منطقه با نیروهای نظامی 
جمهوری آذربایجان تبادل آتش داشتند. با وجود اینکه جمهوری آذربایجان 
روز یکشــنبه اعالم کرد که بــه طور یکجانیه آتش بس برقــرار می کند، اما 
درگیری ها عماًل متوقف نشــد و شــب گذشــته نیز در طول »خط تماس« 
)مرزی که در پی آتش بس سال 1994 در این منطقه مورد توافق قرار گرفته( 
صدای گلوله و انفجار به گوش می رسید. در این میان، مقامات ارمنی، ترکیه 
را به حمایت از جمهوری آذربایجان متهم می کنند. دیوید بابایان، سخنگوی 
ریاســت منطقه خودمختار قره باغ، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشته: 
»آذربایجان نمی تواند این گونه اقدامات را به تنهایی انجام دهد«. این موضع 
پس از آن بیان می شــود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز 
گذشته اشاره کرد کشورش تاکنون از تالش های آذربایجان برای به دست 
گرفتن مجدد کنتــرل قره باغ حمایت کرده و پــس از این نیز چنین خواهد 
کرد. اردوغان در این زمینه گفت: »بی تردید، قره باغ روزی به مالک برحق 
خود باز خواهد گشت و آذربایجانی خواهد شــد. خشونت در قره باغ و قتل 
عامی که آنجا در حال وقوع است، قلب های ما در ترکیه را نیز آتش می زند«. 
گفتنی است پس از گذشت سه روز، هنوز هم آمار دقیقی از تلفات درگیری ها 
در قره باغ وجود نداشــته و اطالعات طرفین در این زمینه متناقض است. 

ویکتور آروســتامیان، فرمانده واحد عملیات نیروهــای نظامی قره باغ روز 
گذشــته اظهار داشــت که در جریان درگیری ها، تاکنون ۲0 سرباز ارمنی 
کشته و 7۲ تن دیگر زخمی شده اند. به گفته وی، پنج غیرنظامی نیز تاکنون 
قربانی درگیری ها شده اند. مقامات منطقه قره باغ همچنین مدعی هستند 
که ظرف سه روز درگیری، حدود 300 سرباز جمهوری آذربایجان را کشته 
و 18 تانک آن ها را نیز منهدم کرده اند. آن ها همچنین مدعی ساقط کردن 
دو هلیکوپ تر و شــش پهپاد آذربایجانی هستند. در مقابل، گفته می شود 
که هفت تانک ارمنی نیز منهدم شده است. در سوی دیگر ماجرا، مقامات 
دولت جمهوری آذربایجان می گویند تاکنون 170 سرباز ارمنی کشته و 1۲ 
خودروی زرهی ارمنی نیز منهدم شده است. این خبر را وزارت دفاع جمهوری 

آذربایجان در قالب بیانیه ای اعالم کرده است. 
 »اینترفاکس« می نویسد که وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعالم کرده 

نیروهای نظامی این کشــور در حالت آماده باش کامل به ســر می برند و در 
صورتی که طرف ارمنی به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی ادامه دهد، 
برای ادامه مبارزه وارد مناطق مورد منازعه با ارمنســتان خواهند شــد. در 
بیانیه وزارت دفاع آذربایجان آمده اســت: »وزیر دفاع بــه همه نیرو ها، از 
جمله نیروهای موشکی و توپخانه فرمان داده در صورتی که دشمن، حمله 
به مناطق مســکونی ما را متوقف نکند، آماده انجام حمالت خردکننده به 
خانکندی )مرکز قره باغ( و دیگر شهرهای اشغال شده آذربایجان، با استفاده 
از تسلیحات ســنگین باشــند«. مقامات منطقه قره باغ، هدف قرار دادن 
غیرنظامیان را رد می کنند. در عین حال، ســرژ سرکیسیان، رئیس جمهور 
ارمنستان، می گوید تشدید بیش از پیش تنش ها، می تواند به وقوع جنگ 

منجر شود. 
از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در منطقه قره باغ، کشــورهای مختلف و 

همچنین سازمان های بین المللی درباره این موضوع می انجی گری کرده 
و ضمن درخواست از طرفین برای آرام کردن اوضاع، آمادگی خود را برای 
میانجی گری میان آن ها نیز اعالم کرده اند. در همین راســتا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به گفت و گوی تلفنی جان کری، وزیر امور 
خارجه این کشــور با همتای روس خود، گفت هر دو طرف از ارمنســتان و 
آذربایجان خواستند به سرعت به درگیری ها پایان دهند. مارک تونر افزود: 
»جان کری و ســرگئی الوروف از طرف هــای درگیر در قره باغ خواســتند 
اختالف های خود را در قالب طرح پیشنهادی سازمان توسعه و همکاری 

در اروپا حل و فصل کنند«. 
گاه در سازمان ملل اعالم کرد با وجود تشدید مناقشه  همزمان، یک منبع آ
قره باغ،  بان کی مون، دبیر کل این ســازمان، در نظر دارد اواخر ماه آوریل 
راهی ارمنستان و جمهوری آذربایجان شــود. وزرای امور خارجه روسیه و 
آلمان نیز در گفت و گویی تلفنی اعالم کردند مناقشه قره باغ راه حل نظامی 
ندارد و خویشتنداری طرف های درگیر را خواستار شدند. همچنین، مقامات 
قرقیزستان از آمادگی این کشور برای می انجی گری میان طرف های درگیر 
در قره باغ خبر دادنــد. محمد جواد ظریف، وزیر امــور خارجه نیز امروز در 
تماس تلفنی با همتای ارمنستانی خود با تأکید بر ضرورت توقف درگیری ها 
در منطقه قره باغ، خواهان بازگشت آرامش به منطقه و حل مسالمت آمیز 
اختالفات ارمنستان و آذربایجان شد. ظریف همچنین آمادگی جمهوری 
اســالمی ایران جهت ایفای نقش در این زمینــه در صورت تمایل طرفین 

درگیر را اعالم کرد.
گفتنی اســت در آخرین تحــول، بعدازظهر امــروز، وزارت دفاع منطقه 
خودمختار ناگورنو قره باغ اعالم کرد که آذربایجان و ارمنســتان بر سر 
آتش بس توافق کردند و نیروهــای نظامی این منطقه آن را اجرا خواهند 
کرد. وزارت دفــاع قره باغ همچنین اعالم کرده که »به ما دســتور داده 
شــده اســت عملیات نظامی را متوقف کنیم«. ســخنگوی وزارت دفاع 
ارمنســتان نیز با تأیید این موضوع گفت کــه مقدمات برقراری آتش بس 

در حال انجام است.

نفوذ داعش به پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان
داعش با بهره گیری از زمینه های افکار افراطی در اندونزی و بر ویرانه های القاعده در شرق این کشور، توانسته است جای پایی برای خود در پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان باز کند. »مجاهدین شرق اندونزی« نامی جدید است که طرفداران 
داعش در اندونزی پس از ناکامی های القاعده و جماعت اسالمی بویژه در منطقه »پوسو« به خود اطالق کرده اند. مناطقی که پیش از این در اختیار جماعت اسالمی بود به پایگاه هایی برای القاعده تبدیل شد و پس از کاهش فعالیت های القاعده 
و رشــد فعالیت های داعش در خاورمیانه همین پایگاه ها و اردوگاه های تروریســتی مکان مناسبی برای داعش گردید.  زمانی در سال های ۲000 میالدی لشکر جندالله توســط اگوس دویکارنا در منطقه پوسو تأسیس شد و هدف از آن، ایجاد 
اردوگاهی برای آموزش نیروهای جماعت اسالمی بود. اگونگ حمید فرمانده اردوگاه بود. این گروه نظامی نخست در ماه سپتامبر ۲000 به عنوان محافظت امنیتی از کمیته ای تشکیل شد که وظیفه تدوین و اجرای قوانین اسالمی برای جماعت 
اسالمی را برعهده گرفته بود. اگرچه نخستین بار لشکر جندالله در منطقه »ماکاسار« شکل گرفت، اما به زودی شعبه های مختلفی از آن در دیگر شهرهای اندونزی شامل جنوب و مرکز سوالوسی راه اندازی شد و افرادی که در این مراکز آموزش 
نظامی می دیدند، توانستند عملیات را در منطقه پوسو هدایت کنند و در جذب تعداد زیادی از جوانان اندونزیائی نیز موفق عمل کردند. بمب گذاری انتحاری در ایستگاه پلیس در پوسو مرکز استان سوالوسی مرکزی، تیراندازی حین رانندگی، قتل 

و آدم ربایی از اتهامات این گروه است. منطقه پوسو به علت دارا بودن جنگلهای انبوه می تواند خطری بالفعل برای امنیت اندونزی به شمار آید به گونه ای که پوسو در سوالوسی پایگاهی برای هدایت عملیات تروریستی در جنوب شرق آسیا گردد.

کشتی بازگرداندن مهاجران از یونان به ترکیه؛ ازمیر.

کروبات  شکار لحظه هنگام اجرای حرکات آ
در جریان بازدید رئیس جمهور سودان.

دستگیری جوان فلسطینی توسط نیروهای صهیونیست در کرانه باختری.

جاری شدن سیل در 
پیشاور پاکستان. 

 تأمین پنج سال نیازهای نفتی مصر 
توسط عربستان

منابع دولتی مصر می گویند در جریان ســفر پادشــاه عربســتان 
سعودی به مصر، توافقنامه ای برای رفع نیازهای نفتی این کشور به 
مدت پنج سال به ارزش ۲0 میلیارد دالر امضا خواهد شد. عربستان 
از بزرگ ترین حامیان حکومت عبدالفتاح السیسی به شمار می رود؛ 
فردی که سال ۲014 میالدی، یک سال پس از اعالن برکناری 
محمد مرسی، قدرت را به دست گرفت. یک منبع مصری گفت در 
جریان سفر شاه سعودی به مصر، توافقنامه  دیگری امضا خواهد 
شد که بر اساس آن عربستان، وامی به ارزش 1.5 میلیارد دالر برای 

توسعه منطقه سینا در اختیار قاهره قرار می دهد. 

 کری: ایران باید 
»تصمیمات روشن« بگیرد

جان کری، وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با برنامه »مورنینگ 
جو« تصریح کرد که ایران سالح هسته ای نخواهد داشت. وی 
ضمن دفاع از برجام، تصریح کرد که توافق هســته ای با ایران 
از تبدیل تهــران به یک قدرت هســته ای جلوگیری کرد. کری 
در ارتباط بــا اختالفاتی که در آمریکا در زمینه برجام وجود دارد 
گفت: »فکر می کنم که شما شاهد تنش هایی بین میانه رو ها و 
تندرو ها در خصوص مســیر آینده ایران هستید«.  وی در ادامه 
افزود که »ایران می بایست تصمیمات روشنی درباره نقشی که 

قصد دارد در منطقه و جهان ایفا کند، بگیرد«. 

  تحویل »اس 300« به ایران 
تا چند روز آینده

زامیــر کابولوف، مشــاور ویــژه رئیس جمهــور روســیه در امور 
افغانستان گزارش داد که روسیه تا چند روز آینده سامانه موشکی 
اس 300 را به ایــران تحویل می دهد. پیــش از این خبرگزاری 
ریانووستی روسیه گزارش داده بود که اولین محموله سامانه دفاع 
موشکی اس 300 در ماه های اوت تا سپتامبر به ایران تحویل داده 
خواهد شد. قرار بود این محمولۀ در تاریخ ۲9 بهمن و در جریان 
سفر سردار حســین دهقان، وزیر دفاع ایران به روسیه، به ایران 
تحویل داده شــود؛ اما به دلیل آنچه رســانه های روسی از آن به 

عنوان »اختالفات مالی« نام بردند، این موضوع به تأخیر افتاد.

 نقش بانکدار انگلیسی 
در برنامه هسته ای کره شمالی

بر اســاس اسناد تازه افشا شــده موسوم به »اســناد پانامیی«، 
نایجــل کویی، بانکدار باســابقه انگلیســی، از طریق ثبت یک 
شرکت صوری در جزایر ویرجین انگلیس، به توسعه برنامه های 
موشکی و هسته ای کره شــمالی کمک کرده است. کویی که 
پیش تر کارمند بانک »اچ اس بی  ســی« بود، در سال 1995، 
زمانــی که کیــم جونگ ایل در بــود، به کره شــمالی رفت و در 
آنجا مسئولیت بانک »دی ســی بی« را بر عهده گرفت. وی در 
ســال ۲006 در جریان کنسرســیومی 70 درصد سهم بانک را 

خریداری کرد. 

بین الملل


