
»آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« یعنی آمریکا قدر قدرت نیست
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مان ر مصاحبه ای با روزنامه خراسان با بیان اینکه ما باید از 
همه ابزارهای خود همزمان استفاده کنیم تا بتوانیم برای خود در این شرایط گذار، حوزه قدرت 

و نفوذ پیدا کنیم و به فرموده رهبری سهم خود را بگیریم، گفت:  ما سهم جدی داریم. ما 
االن به عنوان کنشگری هستیم که در سطح جهانی مطرح هستیم و نباید خود را 

صفحه ۲کوچک کرده و در حد یک کنشگر منفعلی که فقط ایستاده تا  ...
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 چرا عربستان سعودی
به بحران نیاز دارد؟

سردار امیر پوردستان:

ارتش ما هیچ وقت غافلگیر نمی شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش در مورد رصد فعالیت ها در منطقه اظهار داشت: ارتش هم اکنون تمام 
فعالیت هایی که در منطقه صورت می گیرد را رصد می کند و در صورت لزوم با آنها برخورد می کند 

و مردم ما نیز بدانند که ارتش ما هیچ گاه غافلگیر نمی شود. سردار امیر پوردستان تاکید کرد: 
وضعیتی که امروز در منطقه حاکم است، به صورت جنگ های نیابتی است و ارتش ما نیز برای 

این کار آمادگی کامل را دارد. ما خط مرز 40 کیلومتری ترسیم کردیم و اگر هر تهدیدی به 
این خط قرمز نزدیک شود، با آن برخورد می کنیم و با هیچ کشوری تعارف نداریم. وی در 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3مورد یگان های ارتش نیروی زمینی ادامه داد:  ... صفحه ۴

نشریه »فارن افرز« در مقاله ای زیرعنوان »چرا 
عربســتان به بحران نیاز دارد؟« از ســه مؤلفه 
»ازدســت دادن حمایت کامل امریکا«، »ورود 
نظامی روسیه در منطقه بدون مقابله غرب با این 
حضور« و »بازیابــی جایگاه ایران در جغرافیای 
سیاسی جهان با توافق هسته ای«، در کنار مواجه 

صفحه ۲شدن با مشکالت امنیتی  ...

روح اهلل حســینیان درخصــوص 
شکست اصولگرایان در انتخابات 

مجلس گفت ...

محمدباقــر نوبخت ســخنگوی 
دولــت پس از حضــور در صحن 

مجلس، در  ...

اســماعیل کوثری نماینده مردم 
تهــران در مجلــس در تذکری 
به دســتگاه دیپلماســی کشــور 

درخصوص عمل ...

اصولگرایان 
دیگر جاذبه 

ندارند

تصمیمی بر 
تغییر فانی 

نیست

چرا به تعهدات 
عمل کردید؟

مهمان رُمی
صفحه ۲

 نخست وزیر ایتالیا 
 در صدر هیئتی ۲۵۰ نفری 
وارد تهران شد
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پرونده شکایت از احمدی نژاد همچنان در مرحله استعالم
سرپرســت دادگاه کیفری یک استان تهران محسن افتخاری درباره وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد رییس دولت 
دهم، اظهار کرد: پرونده وی در حال حاضر در مرحله استعالم از مراجع مختلف قرار دارد. وی با بیان اینکه دلیل طوالنی 
شدن روند رسیدگی به این پرونده پاســخ هایی بود که ما از مراجع مختلف تقاضا کرده ایم، تاکید کرد: محتویات پرونده 

ایشان باعث طوالنی شدن روند رسیدگی شده است و این طوالنی شدن ارتباطی به سمت ایشان ندارد.
گفتنی است در روزهای پایانی خرداد 92 از سوی دفتر شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضاریه ای به دست محمود 
احمدی نژاد رییس جمهور وقت رســید تا پنجم آذر ماه 92 در دادگاه حاضر شــود و از او در رابطه با شکایات کمیسیون 

اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی تحقیق به عمل آید. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات احمدی نژاد در پنجم آذر ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری 
استان تهران تشکیل شــد، اما وی به دالیل نامعلوم از حضور در دادگاه امتناع کرد. دادگاه بعدی 16 دی آن سال بود که تشکیل نشد. محسنی اژه ای 
16 دی ماه 92 در پاســخ به چرای این مسئله گفت: وقت اعالم شده وقت نظارتی بوده است. گاهی پرونده معد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای 
رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می گویند شما در فالن روز به دادگاه بیایید، اما در وقت 
نظارتی، پرونده آماده رســیدگی نیســت. مثال استعالمی شده یا کســی را به عنوان مطلع دعوت کرده اند. از آن زمان تاکنون هرگاه درخصوص پرونده 
احمدی نژاد از مسئوالن سوال پرسیده شده است پاسخ این بوده که این پرونده همچنان در وقت احتیاطی است و رسیدگی به آن منجر به صدور حکم 

یا قرار نهایی نشده است.

یارانه سه دهک باالی جامعه حذف می شود
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس علی رغم مخالفت دولت با حذف یارانه نقدی سه دهک باالی جامعه، با 125 رای 
موافق، یارانه سه دهک باالی جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند. 
بر اساس مصوبه مجلس و طبق تبصره 14 الیحه بودجه 94 کل کشور دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی سرپرست 
خانوار سه دهک باالی جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در بودجه در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کند 

و هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه 95 به این گروهها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می شود.
بر این اســاس 1- یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد ساالنه آنها حداقل 350 میلیون ریال معادل رقمی 

حدود 3 میلیون تومان در ماه باشد 2- نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی 
و دولتی و غیر دولتی، پزشــکان و دندانپزشــکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و کلیه 
کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی، و همه دریافت کنندگان 
حقوق و مستمری بگیران دولتی و غیر دولتی که درآمد ساالنه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد، 4- کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان 
شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب 
بانک ها و بیمه ها و موسســات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی ساالنه آنها بیش از 350 میلیون ریال 
باشد، 5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور 6 – کلیه اشخاصی که در سه دهک باالی درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدند قطع خواهد شد.

»آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند« یعنی 

آمریکا قدر قدرت نیست
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مان ر مصاحبه 
ای با روزنامه خراســان با بیان اینکه ما باید از همه 
ابزارهای خود همزمان اســتفاده کنیــم تا بتوانیم 
برای خود در این شــرایط گذار، حوزه قدرت و نفوذ 
پیدا کنیم و به فرموده رهبری سهم خود را بگیریم، 
گفت:  ما ســهم جــدی داریم. ما االن بــه عنوان 
کنشــگری هســتیم که در ســطح جهانــی مطرح 
هســتیم و نباید خود را کوچک کــرده و در حد یک 
کنشــگر منفعلی که فقط ایستاده تا مانع از تحمیل 
دیگران شود ببینیم. وی با اشاره به اینکه ما خیلی 
از این مسائل بزرگتر هستیم، یادآور شد: آن قسمت 
میراث خودبــاوری ما که از امام بــه ارث بردیم که 
فرمودنــد: »آمریکا هیچ غلطی نمــی تواند بکند« 
هم حاصل فهم درست از این است که آمریکا قدر 
قدرت نیست. قدر قدرت یعنی همان هژمون. دوم 
اینکه مــا هم برای خود قدرتی هســتیم و باید خود 

را باور کنیم.
ظریف در ادامه با بیان اینکه مقاومت، رفتار منطقه 
ای ما و حمایت ما از مستضعفین یکی از بزرگترین 
عوامل قدرت ماســت، گفت: لذا اصال ایجاد یک 
اختالف بین منافع ملی و منافع آرمانی از ریشه غلط 
اســت. وی با بیان اینکه حســن نصرالله ، رمضان 
عبــدا... و دیگران همــه گفتند تو یــک بهانه را که 
برای حمله به کل مقاومت اســتفاده می شد از آن 
ها گرفتی، گفت: من احساس می کنم باید وظیفه 
خــودم را انجام بدهــم و آثارش را هم مــی بینیم. 
جمهوری اســالمی در دنیا عزتمند است و دیگران 
و محــور مقاومت احترام باالیی به ما می گذارند اما 
برخی دوستان در کشــور دارند ما را در چشم مردم 
خودمان ذلیل می کنند و متأســفانه صدا وســیما 
هم برخــی مواقع این طوری اســت. نمی دانم چه 
اصراری اســت که برخــی می خواهند مــردم ما را 

تحقیر کنند.
ظریــف در بخش دیگری از این گفت و گو در پاســخ 
به اینکه گفته اســت بــا آمریکا در مســائل دیگر هم 
مذاکره می کنیــم، گفت: من آن جمله را نگفتم. آن 
چیزی که گفتم تقریبا کلمه به کلمه آن چیزی است 
که رهبــری فرمودند. گفتم اگر آمریکایی ها نشــان 
بدهند که جدی هستند ممکن اســت ما سایر موارد 

را بررسی کنیم. 
وزیر امور خارجه درخصــوص فضای پس از برجام 
و نگرانــی های رهبر انقالب با بیــان اینکه نفوذ در 
دنیا یک واقعیت اســت و بازی امروز دنیا بازی نفوذ 
و آســیب پذیری اســت، تاکید کرد: هر چند شــما 
بتوانید از آســیب پذیری کم کرده و بــه نفوذ اضافه 
کنید بیشتر موفق می شــوید. این کار نیازمند رفتار 
همراه بــا ابتکار اســت و نه رفتار عکــس العملی و 
تدافعی. باید طراحی داشته باشید و ما در حال انجام 
این طراحی هســتیم لذا بنده هم معتقدم پسا برجام 

بسیار مهمتر است. 

مهمان ُرمی
نخست وزیر ایتالیا در صدر هیئتی ۲۵۰ نفری وارد تهران شد

متئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا در صدر یک هیات 250 نفری سیاسی و اقتصادی 
صبح سه شنبه با استقبال وارد تهران شد تا دولت روحانی وارد دومین هفته شلوغ 
دیپلماتیک خود شــود. دیدار با دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی و 
دیگر مقام های بلندپایه ایران، توســعه همکاری هــای اقتصادی و تجاری دو 
کشور در دوران پسا تحریم و حضور فعال شرکت ها و سرمایه گذاران ایتالیایی در 
ایران از اهداف سفر رنتزی بیان شده است.  در این سفر وزیر آموزش و پرورش و 
دانشگاه ها، برخی معاونان وزارتخانه ها، روسای موسسه بیمه ضمانت صادرات 
»ساچه«، شرکت نفت »انی« و اتحادیه صنایع »کنفیندوستریا«، موسسه تجارت 
خارجی »ایچه« ، نمایندگان شرکت های کوچک و متوسط، صاحبان صنایع و 
مدیران ارشد بانک های بزرگ ایتالیا نخست وزیر این کشور را همراهی می کنند.

 تالش برای تبدیل شدن به 
نخستین شریک تجاری ایران در اروپا

ایتالیا در پی توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی در تکاپو برای تبدیل 
شدن به نخستین شریک تجاری ایران در اروپا است و سفر وزیران امورخارجه، 
امور زیربنایی، توسعه اقتصادی و کشــاورزی به ایران حاکی از تالش رم برای 
بازســازی روابط با تهران اســت.  تبادل هیات های دولتی و تجــاری میان دو 
کشور نیز در سال 1394 افزایش چشمگیری داشت. آغاز فرآیند برداشته شدن 
تحریم های بین المللی علیه ایران در نتیجه مذاکرات هسته ای و توافق نهایی، 
صاحبان صنایع در ایتالیا را امیدوار کرده است تا به جایگاه پیشین خود به عنوان 

نخستین شریک تجاری ایران در اروپا بازگشته و آلمان را پشت سر بگذارند. 
در پی ســفر دکتر روحانی به رم توافق های متعددی به ارزش 17 میلیارد یورو به 
امضا رسید و نخست وزیر ایتالیا هم در جریان این دیدار با تاکید بر اینکه در ایران 
فرصت های زیادی برای شــرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی وجود دارد 
اظهار کرد: این تنها آغاز راه است و بخش های زیادی از انرژی تا بهداشت وجود 

دارد که دو کشور می توانند در آن فعالیت بیشتر انجام بدهند.
بر اســاس گزارش موسســه آماری »یوروســتات« مبادالت تجــاری ایتالیا با 
جمهوری اســالمی در ســال 2014 میالدی از مرز یک میلیارد یورو گذشــته 
است و این کشــور پس از آلمان دومین شــریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا 

به شمار می رود.

گفتنی اســت امروز در جریان سفر ماتئو رنتزی نخســت وزیر ایتالیا به تهران، 
ایران و ایتالیا 7 ســند همکاری در زمینه های مختلف امضا کردند. این اسناد 
در دو بخش دولتی و خصوصی با حضور حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانی رییس جمهوری اســالمی ایران و ماتئو رنتزی نخســت وزیر ایتالیا به 

امضا رسید.
از جمله اســناد امضا شــده می توان به یادداشــت تفاهم همــکاری در زمینه 
گردشگری و فعالیت های فرهنگی، تفاهم نامه همکاری صنعتی، بین وزارت 
نیروی ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و همچنین چهارچوب همکاری راه 

آهن جمهوری اسالمی ایران و راه آهن دولتی ایتالیا اشاره کرد.
یادداشــت تفاهم همکاری بین شرکت انی و شــرکت ملی صادرات گاز ایران، 
یادداشــت تفاهم همکاری بین شــرکت فرودگاه های ایران و شرکت فرودگاه 
های میالن ایتالیا و یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت کارگاز سیستم ایران 
و شــرکت دانیلی ایتالیا در زمینه تولید انواع مفتول، میلگرد و تســمه مورد نیاز 
صنایع خودرو از دیگر اســنادی است که بین ایران و ایتالیا امضا شد. همچنین 
ســند همکاری در زمینه برپایی نمایشــگاه های بین المللی امروز بین ایران و 

ایتالیا به امضا رسید.

تاکید بر تحکیم روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه و پس از استقبال رسمی 
از نخست وزیر ایتالیا در کاخ سعدآباد نشست خبری مشترکی با حضور نخست 
وزیر ایتالیا داشت. روحانی در این نشست ایتالیا را دوست قدیمی و ارزشمند ایران 
توصیف و خاطرنشــان کرد: در دوران سخت و حتی هنگام تحریم مواضع این 
کشور نسبت به دیگر کشورها متفاوت بوده است. رییس جمهوری تصریح کرد: 
در مذاکرات 1+5 گرچه ایتالیا عضو این گروه نبود اما با انتخاب خانم موگرینی 

این کشور سهم و نقش خود را در موفقیت این مذاکرات ایفا کرد.
روحانی بــا بیان اینکه پس از اجــرای برجام و پایان یافتن تحریم ها نخســتین 
ســفرش به اروپا به ایتالیا بود و امروز در کمتر از سه ماه نخست وزیر این کشور از 
ایران دیدن می کند، گفت: هم ســفر من به رم و هم سفر نخست وزیر ایتالیا به 
تهران هر دو پیام روشــنی برای اراده دو دولت در زمینه روابط و توسعه روابط در 
زمینه اقتصــادی، علمی و فرهنگی بین دو کشــور دارد.  وی ادامه داد: ایتالیا 

قبل از تحریم به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود و ما 
امروز هم می خواهیم این کشور نقش سابق خود را ایفا کند.

روحانی به گفت و گوهای خود با نخســت وزیر ایتالیا در زمینه در زمینه اســالم 
هراسی اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد دنیا بداند ادیان آسمانی از جمله اسالم 
هیچ رابطه ای با ترور و تروریسم ندارد وهمه ادیان آسمانی پیام آور صلح، محبت، 
دوســتی وهمزیستی مسالمت آمیز میان انســان ها هستند. رییس جمهوری 
خاطرنشان کرد: در این زمینه مخصوصا برای قرابت و نزدیکی بین مسیحیت 
و اســالم و تنفر هر دو دین از ترور، افراط و خشونت مقرر شد همکاری های دو 

کشور شروع شود و ادامه پیدا کند.
ماتئو رنتزی نیز در این نشست ضمن تشکر از محبت بیکران رییس جمهوری و 
هیات دولت جمهوری اسالمی ایران، افزود: دوستی بی شائبه میان ملت ایران 
و ایتالیا همواره وجود داشــته اســت. رنتزی به روابط عمیق جمهوری اسالمی 
ایران و ایتالیا در دوران نخست وزیران مختلف ایتالیا اشاره کرد و افزود: توافق 

هسته ای حول محور اعتماد متقابل شکل گرفته است و محسوب می شود. 
رنتزی در بخشی از سخنان خود با اشاره به فعالیت شرکت دانیلی ایتالیا و آشنایی 
رییس جمهوری اسالمی ایران با این شرکت اظهار داشت: به مزاح باید بگویم 
که مدیرعامل این شرکت پیراهنی مشابه پیراهن مقام های رسمی ایران به تن 
کردند که کراوات ندارد و این نشان از نوع همکاری های صمیمانه موجود بین 

دو کشور در سده های مختلف به خصوص در زمینه فوالد دارد.
نخســت وزیر ایتالیا در ادامه گفت: یکی از این فرازها که از اهمیت و حساسیت 
باالیی برخوردار اســت همانا بخش مرتبط با حقوق بشر و صیانت از این حقوق 
است؛ در این زمینه ما دیدگاه جنابعالی را دنبال می کنیم مبتنی بر این که پرهیز 
از خشونت، افراطی گری و اعتقاد راسخ در این زمینه که ادیان جهت ایجاد صلح 

و آرامش میان بشریت شکل گرفته اند.
وی همچنین با اشاره به سخنان روحانی درخصوص اسالم هراسی اضافه کرد: 
هستند افراد و شــهروندانی در کشورهایی بسیار حتی در کشورهای اروپایی که 
اعتقاد بر این دارند که مفهوم اســالم و اســالمی بودن و گرویدن به این دیدگاه 
همانا دست یازیدن به خشــونت و افراط گرایی است. ما باید با چنین دیدگاهی 
مبارزه کنیم، یکی از ابزارهای کارآمد برای مبارزه با چنین دیدگاهی همانا ابزار 

فرهنگی است.

دیدبان مجلسپیگیری روز

ارتش ما هیچ وقت غافلگیر نمی شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش در مورد رصد فعالیت ها در منطقه اظهار داشــت: ارتش هم اکنون تمام فعالیت هایی که در منطقه صورت می گیرد را رصد می کند و در صورت لزوم با آنها برخورد می کند و مردم ما نیز 
بدانند که ارتش ما هیچ گاه غافلگیر نمی شود. سردار امیر پوردستان تاکید کرد: وضعیتی که امروز در منطقه حاکم است، به صورت جنگ های نیابتی است و ارتش ما نیز برای این کار آمادگی کامل را دارد. ما خط 
مرز 40 کیلومتری ترســیم کردیم و اگر هر تهدیدی به این خط قرمز نزدیک شود، با آن برخورد می کنیم و با هیچ کشوری تعارف نداریم. وی در مورد یگان های ارتش نیروی زمینی ادامه داد: قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء اکنون یک آسمان امن برای پرواز هواپیماها ایجاد کرده و نیروی هوایی ارتش نیز کارهایی انجام دادند تا هیچ کس نتواند به آسمان ایران تجاوز کند. نیروی دریایی نیز در این زمینه ضمن دفاع 
از مرزهای آبی ایران و نشــان دادن اقتدار نیروی دریایی توانسته با برقراری امنیت در اسکورت کشــتی های تجاری در آبهای بین المللی پرچم ایران را بیش از پیش برافراشته نگهدارد. امیر پوردستان در 
ادامه اظهار داشــت: همه این اقتدارهای یگان های ارتش از انقالب اســت و امروز ارتش در کنار سپاه پاسداران دو بازوی قدرتمند نظام و به عنوان ذوالفقارهای اسالم آماده هستند تا هرگونه تهدیدی 

علیه اسالم را پاسخ دهند. ما برای دفاع از اسالم مرز نمی شناسیم و آماده ایم در هر نقطه ای که مقام معظم رهبری دستور فرمایند صالبت ایران را به اثبات برسانیم.

سیاسی
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 چه کسی
105 میلیارد مرا خورد؟

 جنگ زرگری 
یا رقابت واقعی؟

پیش بینی ها و گمانه زنی ها برای کرسی های هیات رئیسه مجلس
دو روز پیش احمد توکلی در ســخنانی در مجلس از تخلفی 105 میلیارد تومانی خبر داد. موضوعی که آن روز در رسانه 
ها به نام دولت احمدی نژاد خورد و فردای آن به نام دولت روحانی و آنقدر که دعوا بر سر این باال گرفت که این تخلف در 

کدام دولت اتفاق افتاده است، اصل خبر تخلف و آن 105 میلیارد پول بیت المال فراموش شد.
دعوا از این قرار بود که با انتشار سخنان توکلی رسانه ها به ویژه رسانه های اصالح طلب خبر را اینگونه فهمیده بودند که 
این اتفاق در دروه احمدی نژاد افتاده است و روزنامه های اصالح طلب هم با این خط خبر را منتشر کردند. پس از آن بود 
که توکلی در اطالعیه ای تند خطاب به روزنامه های اصالح طلب آن ها را متهم به تحریف به سخنانش کرد. موضوعی 
که به شدت با استقبال رسانه های اصولگرا همراه شد و آن ها که یک-صفر عقب بودند، حاال دو-یک جلو بودند، چراکه 

نه تنها تخلف در دوره روحانی و نه احمدی نژاد رخ داده بود بلکه روزنامه اصالح طلب هم متهم به بی اخالقی بودند.
روزنامه شــرق اما در پاسخ به توکلی ماجرا را متوجه خبرگزاری فارس کرد که خبر خود را به نقل از آن آورده بود و از توکلی 
انتقاد کرد که چرا به فارس خرده نگرفته اســت. این در حالی بود که فارس نــه تنها توضیح اصالحی یا معذرت خواهی 
نکرده بود، بلکه خبر اولیه خود را تغییر داده و حاال یکی از رسانه هایی شده بود که آتش توپخانه خود را بر سر رسانه های 

اصالح طلب می ریخت.
و اما اصل سخنان توکلی در مجلس این بود: »برای مزید اطالع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای 
آخر دولت پیشــین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشــت که 2.5 میلیارد دالر از صندوق بدهد با سود صفر 
و شــش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شــش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز 
از 152 میلیارد تومانی که گرفته اســت فقط 45 میلیارد را برگردانده و بقیه آن را ســاختمان خریده و به شرکتهای دیگر 
قرض و حق العمل بازرگانی داده اســت. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از 236 
میلیاردی که گرفتند  173میلیارد داده دو ســاختمان خریده اند، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی 
کار درست می شد. مدیر کل ذی حسابی  و امور مالی وزارت خانه با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده یعنی مثاًل 

721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده است«.
خبرگزاری فارس در خبر اولیه اش نوشــته بود: »احمد توکلی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی در دولت قبل 150 هزار 
میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند 
و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کدند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان 

کرد«. پاراگرافی که منبع روزنامه های اصالح طلب بود و بعدا حذف شد.
توکلی در نامه تند خود خطاب به مدیران مســئول محترم روزنامه های شرق، اعتماد،  آرمان، ابتکار، اسرار، ایران و 
فرهیختگان نوشت: »در صفحه اول شماره امروز دوشــنبه 23/1/95 روزنامه های تحت مدیریت شما برادران از 
قول من مطالبی به آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور پیشــین و دولت وی نســبت داده شد که ساخته و پرداخته 
ِذیَن آَمُنوْا ُکوُنوْا  َها الَّ

کســانی به نظر می رســد که اعتنایی به این دســتور خداوند کریم ندارند که در قرآن فرمود: َیا َأیُّ
ُقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبیٌر  ْقَوی َواتَّ ُکْم َشــَنآُن َقْوٍم َعَلی َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ اِمیَن ِلّلِه ُشــَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل َیْجِرَمنَّ َقوَّ
ِبَما َتْعَمُلوَن ای کسانی که ایمان آورده اید برای خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالت  شهادت دهید و البته نباید دشمنی 
گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه 
گاه اســت.  درست اســت که تصویب قرض شــش ماهه 5/2 )دو و نیم( میلیارد دالری از صندوق  انجام می دهید آ
توســعه ملی در تاریخ 26/4/92 در روزهای آخر دولت پیشین انجام شــده ولی پرداخت ها از 17/7/92 آغاز شده 
و تمام تخلفات اشــاره شــده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقای دکتر روحانی است. مواضع شفاف مرا در باره 
عملکــرد اقای دکتر احمدی نژاد همــه میدانند، ولی نه من و نه هیچ مســلمانی حق ندارد به دروغ زبان بگشــاید و 
نســبت به مخالفانش بی محابا هرچه میخواهد بگوید«. توکلی در ادامه با آوردن اصل ســخنانش می نویسد: »این 
ها با آنچه دیروز منتشــر ساختید چه نســبتی دارد؟ هماهنگی بین این همه روزنامه نیزدر این خالف گویی نیز بسیار 
غم انگیز و مغایر دســتور دیگر قرآن اســت. فکر می کنم شما ضمن انتشــار کامل توضیح بنده و تصحیح این مورد، 
محتاج تغییر مســیر هســتید تا با تشــدید اختالفات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آســیب نرسد و فردای 

قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید«.

با نزدیک شدن به شروع به کار مجلس دهم بازار گمانه زنی ها در خصوص ترکیب هیات رئیسه مجلس داغ و داغتر می شود 
و اگرچه صندلی ریاست یک گزینه پروپا قرصی به نام علی الریجانی دارد اما تحرکاتی جناح های مختلف و کم و بیش نشان 
می دهد که شــاید علی الریجانی نتواند رکورد سومین ریاست پیاپی مجلس را در تاریخ سیاسی جمهوری اسالمی ایران از 
ان خود کند. اگرچه برخی دیگر معتقدند این تنها یک بازی برای گرم کردن فضای سیاســی از یک سو و آرام کردن برخی 
چهره های مجلس جدید از سوی دیگر است و الریجانی به مدد پیمانی که با جریان اعتدال در انتخابات مجلس بسته بهترین 
گزینه برای ریاست مجلس است. به جز علی الریجانی محمدرضا عارف مهم ترین گزینه ریاست مجلس است. راس اول 
تهران که به پشتوانه جریان اصالحات و رای باالیی که او را راهی مجلس کرد امیدوار است بعد از مجلس ششم بار دیگر طعم 
ریاست مجلس را به اصالح طلبان بچشاند. با این حال او حتی در میان نزدیکان خود هم چندان حمایتی احساس نمی کند. 
چه اینکه با توجه به شرایطی که اصالح طلبان پا به انتخابات گذاشتند مجبور شدند از نزدیکان فکری خود فاصله بگیرند و 
با جریان اعتدال از یک سو و اصولگراهای معتدل از سوی دیگر همپیمان شوند. برای همین هم وقتی در لیستی که عارف 
سر لیست ان بوده نام کاظم جاللی دیده می شود نمی توان چندان امیدوار بود که همه رای به ریاست عارف بدهند. با این 
حال اولین جرقه های نهایی شدن رای زنی ها برای انتخاب رئیس مجلس امروز زده شد و علی صوفی رئیس ستاد ائتالف 

اصالح طلبان تهران از اجماع سران اصالحات برای ریاست مجلس دهم خبر داد.
علی صوفی رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، درباره مخالفت برخی از اصالح طلبان 
نظیر اعضای حزب کارگزاران با ریاست عارف بر مجلس دهم شورای اسالمی، گفت: صددرصد مخالف این تفکر هستم و 
این موضوع را تکذیب می کنم، اصاًل موضوع به این شکل نیست که گفته می شود، چون اصالح طلبان همچنان روی موضع 
خودشان برای ریاست عارف هستند. وی افزود: توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصالحات، آقایان هاشمی، 
روحانی و رئیس دولت اصالحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن عارف باشد. 
رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این امر مورد تأیید لیست امید است، گفت: نظر 
همه این اســت؛ اصاًل میثاق نامه دارد. این همان میثاق نامه است که همه امضا کرده اند که عضو فراکسیون اصالحات 
در مجلس باشند. فراکسیون اصالحات نیز وظیفه اش مشخص است. صوفی افزود: در حال حاضر بیش از 90 درصد از 
ترکیب مجلس را اصالح طلبان تشکیل داده اند و این به دور از عقل است که مجلس دست اصالح طلبان باشد و ما بخواهیم 
ریاست آن را به کسی دیگر واگذار کنیم، کسی که هویتش با ما یکی نیست. رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران درباره 
دیدار اخیر 140 نفر از نمایندگان راه یافته به مجلس با آقای الریجانی و توافق آنها بر سر ریاست وی، گفت: آقای الریجانی 

امکانات مجلس را در دست دارد و از موضع ریاست مجلس، نمایندگان را ساپورت می کند.
با این حال به نظر می رسد این حرف ها برای گرم شدن بازار رقابت های سیاسی زده شده باشد. چه اینکه الریجانی با ائتالف 
با دولت عمال برنده انتخابات ریاســت مجلس خواهد بود. چرا که از یک سو همراهی بدنه اعتدال را با خود دارد و از سوی 
دیگر اگرچه با عدم  ائتالف با اصولگرایان زمینه شکست انها را فراهم اورد اما همچنان برای اصولگرایان رئیس مجلسی 

بهتر از عارف یا هر چهره اصالح طلبی است.

علی مطهری، تریبون یا کرسی ریاست؟
در روزهای گذشته انتشار خبری در صفحه اینستاگرام منسوب به علی مطهری مبنی بر اینکه وی قصد دارد تا در انتخابات 
هیات رئیســه مجلس برای دست یابی به نایب رئیسی مجلس شرکت کند خبرساز شد. گرچه بعد تر این خبر به وسیله خود 
علی مطهری تکذیب شــد با این حال واکنش هایی را در پی داشت. کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس 
نهم ضمن تاکید براینکه اصالح طلبان همه تصمیم ها را به نتیجه انتخابات در دور دوم گره زده اند افزود: »من نمی دانم 

موضوع نایب رئیسی مجلس چرا مطرح شده است.«
وی با بیان اینکه حتی در خصوص نامزدی ریاست مجلس هم هنوز در میان اصالح طلبان مجلس دهم صحبت نشده 
است چه برسد به نایب رئیس، تاکید کرد: »البته در نهایت این عزیزان در ساختار هیات رئیسه مجلس قرار خواهند گرفت، 

اما آقای مطهری اندکی زود اعالم موضع کرده است.«

نیروهای مسلح پشتیبان دستگاه دیپلماسی هستند
حجت االسالم آل هاشم نماینده ولی فقیه در ارتش گفت: ارتش در همان روزهای پیروزی انقالب افتخاری ابدی را برای خود کسب کرد و با پیوستن به مردم، اعتماد بنیانگذار انقالب اسالمی را جلب کرده 

و باعث شد که امام خمینی )ره( فرمان به ماندگاری ارتش داده و روزی را نیز به نام ارتش جمهوری اسالمی ایران بنامند. 
وی در ادامه به شــناخت دشــمن از توانمندی نیروهای مســلح ما اشــاره کرد و گفت: دشــمنان جمهوری اســالمی ایران که قدرت و اقتدار نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران را می شناســند در 
کنــار تهاجم های دیگری که در دســتور کار خــود قرار داده اند مانند هجوم فرهنگی به شــکل دیگری از تهاجم نیز روی آورده و آن نشــر این تفکر اســت که مــا نیاز به تجهیزات نوین نظامــی نداریم و همه 

چیز را باید از طریق گفتمان و دیپلماســی حل کنیم. آل هاشــم افزود: اما واقعیت این اســت که اگر دیپلمات ها و مســئوالن کشــورمان با اقتدر بر ســر میز مذاکره با دیگر کشــورها می نشــینند و حرف حق 
 جمهوری اســالمی ایــران را بدون ترس و واهمه بیان می کنند بخشــی از آن به دلیل اقتدار نیروهای مســلح ما اســت و این نیروها همیشــه حامی و پشــتوانه دســتگاه های مختلف کشــور از جمله 

دستگاه دیپلماسی هستند.

اصولگرایان دیگر جاذبه ندارند
روح الله حســینیان درخصوص شکســت 
اصولگرایــان در انتخابــات مجلس گفت: 
به عقیده من اصولگرایان جاذبه خود را نزد 
مردم از دســت داده اند. حســینیان با بیان 
اینکه اصولگرایان در انتخابات می نشینند 
لیســت تهیه می کنند و هرچه پیرمرد است 

را در این لیســت می گذارند، تاکید کرد: معلوم است که چنین لیستی هیچ 
جذابیتی برای مردم ندارد. جامعه ما یک جامعه جوان است؛ بنابراین لیست 
پیرمردها نمی توانــد جاذبه ای برای مــردم ایجاد کند و آنهــا را وادار کند تا 
دنباله رو این لیست باشند و برای آن کار کنند. وی همچنین اظهار کرد: من 
از قبل هم پیش بینی کرده بودم که اصولگرایــی به دلیل اینکه نمی خواهد 
خود را تغییر دهد و پوست اندازی کند و انقالبی از درون انجام دهد، شکست 

خواهد خورد.

تصمیمی بر تغییر فانی نیست
محمدباقــر نوبخــت ســخنگوی دولــت 
پــس از حضــور در صحــن مجلــس، در 
خصــوص برخــی زمزمه هــا مبنــی بــر 
تغییــر وزیــر آمــوزش و پــرورش، اظهار 
داشــت: هر ســال چنین گمانه زنی هایی 
مطرح می شــود و امــر تازه ای نیســت؛ 

 با این حال دولــت تصمیمی بــر تغییر در رأس وزارت آمــوزش و پرورش 
ندارد. 

ســخنگوی دولت با بیان اینکه فانی از فرهنگیان با تجربه است که همه 
مراحــل کار فرهنگی را در مقاطع مختلف ســپری کرده گفت: او یکی از 
باتجربه ترین وزرای آموزش و پرورش پس از انقالب به شمار می رود. وی 
تاکیــد کرد: دولت بنایی بر تغییر در ایــن وزارتخانه و حتی وزارتخانه های 

دیگر ندارد.

چرا به تعهدات عمل کردید؟
اســماعیل کوثری نماینده مــردم تهران در 
مجلس در تذکری به دســتگاه دیپلماســی 
کشور درخصوص عمل نکردن طرف مقابل 
به تعهدات خود درمورد برجام و عکس العمل 
ایران گفت: آیا این قول هایی که در رابطه با 
برجام داده شده از سوی طرف مقابل عملی 

شده است؟ 
چــرا در حالی که طرف مقابــل به تعهداتش عمل نکرده اســت و خودش را 
طلبکار نیز نشــان می دهد، ســریع به تعهدات عمل کردیــد؟ این نماینده 
مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متأســفانه عکس العمل قاطعی از سوی 
دولــت دربــاره بدعهدی های طــرف مقابل در اجــرای برجام نشــان داده 
 نمی شــود؛ فکری بکنید کــه مردم حرفتــان را بخوانند و حرفتــان خریدار 

داشته باشد.

نفوذ یعنی سازشگر را 
معتدل می خوانند

امام جمعه موقت تهران امروز در مراســم شهادت 
امام هادی )ع( که در حوزه علمیه امام صادق )ع( 
برگزار شــد مقابله دشــمن با عفت عمومی و ارزش 
های اخالقی در جامعه را امری انکارناپذیر دانست 
و خاطرنشــان کرد: تئوریزه کردن بــی عفتی و بی 
اعتبار ســاختن بنیان خانواده از اهداف دشــمنان 

نظام اسالمی است.
عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری، والیت 
فقیــه را امــری الزم و ضــروری در تشــکیل نظام 
اســالمی معرفی و تصریح کرد: ولی فقیه تنها یک 
رهبر سیاســی نیســت بلکه نائب امام زمان است و 

مشروعیت او نیز بر همین مبنا است.
 وی نســبت به نفوذ دشــمن در میان دستگاه های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز جامعه هشدار داد و گفت: 
از مصادیق نفوذ این اســت که نیروهای انقالبی را 
افرادی تندرو و افراد سازش گر را افرادی معتدل در 

جامعه معرفی کنند.
 امام جمعه موقت تهران ادامــه داد: مرزبانی دین 
حــق نیازمند داشــتن نظامــی بر پایه اســالم ناب 
محمدی اســت که به برکت انقالب اسالمی چنین 
نظامی تشــکیل شد و اکنون علمداری آن به دست 
مقام معظم رهبری است و بر همه تکلیف است که 

از ایشان تبعیت کنند.
 آیــت الله خاتمــی در ســخنرانی جداگانــه ای در 
محمودآباد نیز با بیــان این که فریبکاری آمریکایی 
ها کاماًل مشــهود است، خاطرنشــان کرد: همان 
طور کــه می بینیــم نامزدهای ریاســت جمهوری 
آمریکا در بدگویی نســبت به ایران اســالمی با هم 

رقابت می کنند.
 وی در ادامــه بــا بیان این کــه نســخه مقاومت و 
ایســتادگی در برابر دشــمنی ها و غضب ها جواب 
می دهد نــه مذاکره، گفت: در ایــن مقطع؛ چیزی 
که آنها را بدبخت کرده اســت انتفاضه اســت و این 
انتفاضه چیزی اســت کــه خداوند در قــرآن به آن 

اشاره کرده است.
 عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری با بیان 
این که شــعار مــرگ برآمریکا تا زمانی کــه زنده ایم 
همچنــان با اقتــدار ادامه خواهد داشــت، افزود: 
همانگونه که از ما بپرســند تا کی نماز میخوانی می 
گوییم تا وقتی که زنده هستیم، شعار مرگ برآمریکا 

نیز همان گونه ادامه دارد.
 وی با اشاره به این که نشانه های بد عهدی دشمنان 
علیه کشــورمان کاماًل مشهود اســت، ادامه داد: 
همان طور که مقام معظم رهبری در سخنان مهم 
ابتدای سال خود در حرم رضوی فرمودند هیچ اثری 

از مذاکرات دیده نشده است.
 نماینده مجلس خبــرگان رهبری با بیان این که در 
عرصه داخلــی جریانی در پی کم رنگ کردن ارزش 
ها اســت، تصریح کرد: این جریان غیرتمندانی که 
دم از مقاومت در برابر اســتکبار می زنند را افراطی 
مــی نامند، خانمی کــه با حجاب هســت را تندرو و 
خانمی که به حجاب و ارزش هــا توهین می کند را 

معتدل می نامند.
 آیت الله خاتمی در ادامه ســخنان خود به تأکیدات 
همیشــگی مقــام معظم رهبــری به مســأله فتنه، 
بصیرت و نفوذ اشــاره کرد و گفت: متأســفانه عده 
ای در داخل کشــور حتی یک بار به این موضوعات 
مهم اشاره نکردند و تنها به مسأله افراطی ها اشاره 

می کنند.

تدبیر ۲۴ نوشت: ابعاد حقوقی انتخابات اصفهان
درباره انتخابات اصفهان، قوانین، چندان مصرح نیستند و رویه عملی نیز از شفافیت کافی برخوردار نیست. از این رو، در چارچوب اصل 99 

قانون اساسی و تفسیر استصوابی آن و در چارچوب ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و تبصره دوم و سوم ماده هشتم 
همان قانون، باید تفسیری از این نظام حقوقی ارائه دهیم.

 عصر ایران نوشت: 3 نکته درباره سخنان توکلی 
تخلف، تخلف است و احمدی نژاد و روحانی ندارد. احمد توکلی می گوید که تخلف مذکور در دولت روحانی صورت گرفته است.همان طور 

که احمدی نژاد باید در قبال عملکرد خود و دولتش در آن 8 سال پاسخگو باشد، روحانی هم باید در برابر عملکرد دولتش پاسخ دهد.
 رویداد ۲۴ نوشت: پیام های بازگشت احمدی نژاد

احمدی نژاد می خواهد با بهره گیری از حافظه کوتاه مدت مردم، چنین وانمود کند که مشکالت موجود در سالهای اخیر، نه تنها به ارث 
رسیده از گذشته نمی باشد بلکه دولت مستقر فعلی، ایجاد کننده آن بوده است.

 فردا نیوز نوشت: علی مطهری؛ مردی با فرهنگ اصولگرا و سیاست اصالح طلبانه
بعد از توئیت جنجالی هاشمی رفسنجانی که تکذیب شد، حاال علی مطهری هم خبر کاندیداتوری خود برای نائب رئیسی مجلس دهم را که 

در اینستاگرامش منتشر شده بود، تکذیب کرد!
 پارس نیوز نوشت: گمانه زنی در مورد سفارِت امیرعبدالهیان و تخت روانچی

بر اساس گمانه زنی های صورت گرفته احتماال مجید تخت روانچی از معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه خداحافظی و به عنوان 
سفیر ایران در »انگلستان« معرفی و به »لندن« می رود.

عکس روزسایت نگار

بررسی الیحه بودجه 
سال 95 در مجلس

نمایندگان در جلسه 
علنی امروز - سه شنبه - 
مجلس شورای اسالمی 
الیحه بودجه سال 95 
کل کشور را بررسی 
کردند.

خبرنامه
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رصدخانه

استمراِر آتش
تداوم درگیری میان تروریست ها و ارتش سوریه در آستانه مذاکرات

در شــرایطی که مقدمات برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه در حال 
انجام بوده و قرار اســت این مذاکرات طی روزهای آتی در ژنو برگزار شود، 
درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و تروریست ها در محورهای مختلف 
شدت گرفته است. گروه های مختلف تروریستی، به ویژه »جبهه النصره« 
و هم پیمانانش که قصد دارند برخی از مناطق از دســت داده را بار دیگر به 
تصرف خود درآورند، در حلب، الذقیه و برخی دیگر از مناطق، حمالتی را علیه 
مواضع نیروهای دولتی ترتیب داده اند. حمالتی که البته تاکنون نتوانسته 
به دســتاوری جدی برای آن ها منجر شود. از سوی دیگر، گروه تروریستی 
داعــش در پی درگیری با برخــی دیگر از گروه های معارض و تروریســتی، 
توانسته کنترل برخی مناطق را از دست آن ها خارج سازد. همزمان، استفان 
دی میستورا، نماینده ویژه ســازمان ملل در امور سوریه، جهت گفت و گو و 
رایزنی با مقامات ایرانی درباره دور جدید مذاکرات صلح، عازم تهران شــده 
است.  در تازه ترین تحول در عرصه میدانی سوریه، نیروهای مقاومت در این 
کشور، امروز، سه شنبه، پس از حمالت بی وقفه هوایی علیه تروریست ها در 
جنوب حلب موفق شدند شهرک مهم »العیس« را آزاد کنند. نیروی هوایی 
و موشکی ســوریه و روسیه از شب گذشــته تا اوایل صبح امروز  حمالتی را 
در مناطق حومه جنوبی حلب، از جمله شــهرک و ارتفاع العیس و شهرک 
»الزربه« انجام دادند که منجر به فرار تروریست ها شد. در همین راستا، پیش 
از ظهر امروز، نیروهای سوری و مقاومت مستقر در غرب شهرک الحاضر 
عملیات پاکسازی شــهرک العیس را آغاز کردند. در عین حال، گفته های 
ناظران حاکی از آن اســت که تا وقتی نیروهــای مقاومت کنترل ارتفاعات 
العیس و »السیریاتیل« را به دست نگیرند، تثبیت مواضع در شهرک العیس 
با مشکل جدی مواجه خواهد بود. دو ارتفاع راهبردی العیس و السیریاتیل 
به دلیل اشــراف کامــل بر مناطق غربی خــود از راه های کمک رســانی و 
امدادرسانی اصلی تروریســت ها در مناطق »ایکاردا«، »البرقوم« و الزربه 

محسوب می شود.  
از سوی دیگر، گزارش ها حاکی از آن است که حمله جبهه النصره برای نفوذ 
به شهرک »خان الشــیح« در ریف دمشق با شکست مواجه و این گروهک 

تروریستی در منطقه ای موسوم به »مثلث مرگ« در جنوب سوریه زمین گیر 
شــد. به موازات حمله ناکام گروه تروریســتی تکفیری جبهه النصره جهت 
نفوذ به بزرگراه »السالم« که دمشق را به قنیطره ارتباط می دهد، یگان های 
ارتش سوریه حمله این گروه و گروه های تروریستی هم پیمان با آن به شهرک 
»خان الشیح«، در ریف دمشق را دفع کردند. این حمله از چهار محور فیالت 
العظم، مزرعة الخلیل، مرملة و المنشــأة الصناعیة انجام شد، اما با مقابله 
شدید نیروهای ارتش ســوریه و کمیته های دفاع مردمی این کشور مواجه 
شد تا در نتیجه آن ده ها تروریست تکفیری کشته و زخمی شوند. جدیدترین 
گزارش ها، از حاکمیت آرامش شکننده بر محورهای این منطقه حاکمیت 
دارد. منابع میدانی سوری درگیری های جاری در این منطقه را با هدف اعمال 
فشار بر روند سیاسی جاری در پرونده سوریه می دانند؛ اگرچه تغییر معادالت 

حاکم بر جنوب غربی دمشق را بعید می دانند.

به همین دلیل، گروه های مســلح از چندین محور شــهرک خان الشیح از 
جمله بزرگراه السالم و شهرک الدرخبیه، غرب شهرک الکسوه حمالتی را 
به سمت خان الشیح انجام دهند که حلقه ارتباطی روستاها و شهرک های 
کوچک منطقه شمرده می شود. منابع میدانی سوری درباره حمله گروه های 
مسلح به الدرخبیه تصریح کردند: این گروه ها تالش داشتند، با نفوذ به این 
شهرک حوزه مناطق تحت سیطره خود در جنوب دمشق را گسترش دهند و 
امنیت راه های امداد و کمک رسانی خود را بیش از پیش تامین کنند. تاکنون 
گروه های مسلح منطقه از جمله جبهه النصره و جیش االسالم، حمالت 
بی شماری را برای نفوذ به بزرگراه السالم که دمشق و قنیطره را به هم ارتباط 
می هد، انجام داده اند که با شکست مواجه شــده است. بزرگراه السالم از 
مهمترین راه های ارتباطی جنوب سوریه است که مثلث ریف دمشق- ریف 
درعا- ریف قنیطره را به یکدیگر ارتباط می دهد و به »مثلث مرگ« معروف 

است و ارتش سوریه مارس سال 2014 موفق به باز پس گیری این منطقه 
از گروه های مسلح شد.

افزون بــر ایــن مــوارد، در درگیری میــان خــود گروه های تروریســتی، 
تروریست های داعش توانستند بار دیگر در درگیری با معارضان مسلح سوریه 
شهرک »الراعی« و روســتاهای اطراف آن را در مرز با ترکیه اشغال کنند و 
به نوعی آن ها را باز پس گیرند. این شهرک نقطه مهمی هم برای داعش و 
هم برای معارضان مسلح به شمار می رود؛ چرا که در مرز ترکیه واقع شده و 

می تواند نقش مهمی در ترانزیت سالح و تجهیرات از ترکیه داشته باشد.
همزمان با این تحوالت در عرصه میدانی، در عرصه سیاسی تالش ها برای 
برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه در جریان است. در همین راستا، 
استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، شب 
گذشته با ترک بیروت، پایتخت لبنان برای رایزنی با مقام های ایرانی پیرامون 
گفت و گوی دولت سوریه با مخالفان این کشور در شهر ژنو سوئیس که قرار 
است چهارشنبه آغاز شــود، عازم تهران شد. دی میســتورا که با خودرو از 
سوریه به بیروت ســفر نموده بود، روز گذشته )یکشنبه( نیز دیدارهایی را با 
برخی مقام های مرتبط با گفت و گوهای صلح برگزار کرد.دی میســتورا در 
دمشــق همچنین با ولید المعلم، وزیر خارجه ســوریه دیدار کرده بود. وی 
14 فروردین ماه در مســکو با مقامات روسیه نیز دیدار داشت و پس از دیدار 
با وزیر خارجه روسیه در مسکو، از ادامه تالش های دیپلماتیک برای پایان 
دادن به خشونت های سوریه و سفر به دیگر پایتخت های خاورمیانه از جمله 

تهران خبر داده بود
دی میســتورا روز پنجشــنبه 19 فروردین ماه اعالم کرده بود که دور آینده 
مذاکرات ژنو درباره ســوریه 13 آوریل )25 فرودین ماه( آغاز خواهد شــد. 
نماینده ســازمان ملل در امور ســوریه تاکید کرده بود که با وجود انتخابات 
پارلمانی سوریه در 13 آوریل، مذاکرات ژنو در موعد مقرر خود برگزار خواهد 
شــد. وی در این باره گفتــه بود: »برای بحث و گفت و گــو درباره حمایت از 
راه حل سیاسی برای حل بحران ســوریه به کشورهای سوریه و ایران سفر 

خواهم کرد«. 

چرا عربستان سعودی به بحران نیاز دارد؟
نشــریه »فارن افرز« در مقاله ای زیرعنوان »چرا عربســتان به بحران نیاز دارد؟« از سه مؤلفه »ازدســت دادن حمایت کامل امریکا«، »ورود نظامی روســیه در منطقه بدون مقابله غرب با این حضور« و »بازیابی جایگاه ایران در جغرافیای 
سیاسی جهان با توافق هسته ای«، در کنار مواجه شدن با مشکالت امنیتی و نظامی در سال جاری به عنوان دالیل تالش عربستان برای ایجاد یک بحران منطقه ای نام برد. عربستان برای اولین بار پس از مدتی طوالنی، فاقد یک حامی 
قدرتمند اســت و آمریکا دیگر به صورت مســتقیم از عربستان حمایت نمی کند و این کشور در کل تصمیم های سیاسی و نظامی خود تنها شده است. درگذشته، آمریکا و انگلیس با حضور روسیه در منطقه به مقابله می پرداختند؛ اما اکنون 
عربســتان ناچار شده در مقابل قدرت نمایی روسیه بایستد. مشکل عربستان، اتحاد رقبای این کشور به شکلی کم نظیر در سطح خاورمیانه است. نیروهای روسیه همکاری مستقیمی با ایران دارند و ایران برای نخستین بار با عراق متحد 
شــده و عراق نیز با ســوریه در یک جبهه قرار دارد و توافق هسته ای ایران باعث شده است تا این کشور به 150 میلیارد دالر سرمایه مسدود شده دسترسی پیدا کند و جایگاه خود را در جغرافیای سیاسی جهان بازپس گیرد. وجود یک بحران 
منطقه ای میان ایران و عربستان می تواند باعث شود روابط امریکا و ایران دوباره به شکل پیش از تحریم ها بازگردد و اوباما با وجود توافق هسته ای هنوز روابط محکمی با این کشور برقرار نکرده و درصورت وقوع درگیری شدید عربستان با 

ایران، می توان انتظار داشت آمریکا همانند گذشته بار دیگر از سعودی ها حمایت کند.

نیروهای امنیتی عراق در تالش برای به دست آوردن دوباره کنترل شهر کرکوک

محافظت در برابر گاز اشک آور پلیس با 
خمیردندان در جریان اعتراض به بازنشدن 

مرز در یونان

انفجار مواد آتش بازی منجر به آتش سوزی مرگبار و ریزش سقف معبد شد

نجات مردم از زیر آوار؛ 
حلب، سوریه

 خسارت های فاجعه بار 
جنگ یمن

بنا بر ارزیابی سازمان ملل، از یک سال قبل تاکنون 900 کودک 
در یمن کشته و بیش از 1300 کودک دیگر نیز زخمی شد ه اند. 
این رقم هفت برابر بیشــتر از سال 2014 اســت. این افزایش 
همزمان با آغاز حمالت ائتالف تحت رهبری عربستان است. 
این افزایش مرگ و میر در حالی اســت که ســوء تعذیه نیز جان 
صدها هــزار کودک یمنی را تهدید می کند؛ اما برای رســیدگی 
بــه این کودکان زیر ســاخت الزم وجــود ندارد و روز بــه روز نیز 
زیر ساخت های موجود کاهش می یابد. باید به کمبود بیمارستان 

در یمن، کمبود دارو، آب، غذا و نفت نیز اشاره کرد. 

 مذاکرات شرکت بوئینگ
 با شرکت های ایرانی

مسئوالن بوئینگ یکشــنبه به اولین سفر خود به پایتخت ایران 
پایان دادند و در آنجا درباره فروش هواپیماهای جدید از نوع 737، 
777 و 787 گفت و گو کردند. هیچ کس در حال حاضر نتیجه این 
مذاکرات را نمی داند، زیرا بوئینگ مجوزهای الزم برای فروش 
هواپیماهای جدید به ایران ندارد. جان درن، سخنگوی رسمی 
بوئینگ، گفت: »دیدارهایی را که با شرکت های هواپیمایی انجام 
دادیم، یک مرحله از روند چند مرحله ای به شمار می آید. در این 
نشست ها بوئینگ درباره توان هواپیماهای تجاری خود و خدمات 

پس از فروش آن، گفت و گو کرد«.

 اذعان نتانیاهو به عملیات 
رژیم اسرائیل در سوریه

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، به انجام چندین 
مورد عملیات نظامی در سوریه اذعان کرد. نتانیاهو در جریان 
دیدار بــا نیروهای ارتش رژیم اســرائیل، برای نخســتین بار 
اعالم کرد این رژیم ده ها عملیات در سوریه انجام داده است. 
وی اظهار داشته: »ما زمانی که اقدامی به صالحمان باشد، 
انجام می دهیم. بــرای آنکه حزب الله بــه تجهیزات نظامی 
دست نیابد، از مرزهای جوالن به آن ها ضربه زدیم؛ تجهیزاتی 
که اگر حزب الله به آنها دســت می یافت، قواعد بازی منطقه 

را تغییر می داد«.

تمدید تحریم حقوق بشری اروپا 
علیه ایران

سایت شــورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه ای اعالم کرد، 
این شورا تصمیم گرفته تحریم های حقوق بشری خود علیه 82 
فرد حقیقــی و یک فرد حقوقی ایرانی را تمدیــد کند. در متن این 
بیانیه آمده است: »شورای اتحادیه اروپا در یازدهم آوریل 2016 
تصمیم گرفت اقدامات محدودکننده خود را در زمینه نقض حقوق 
بشر تا سیزدهم آوریل 2017 تمدید کند...این تصمیم در نشریه 
رسمی اتحادیه اروپا در دوازدهم آوریل 2016 منتشر خواهد شد«. 
به این ترتیب، با وجود دســتیابی به توافق هسته ای، این دسته از 

تحریم های حقوق بشری یک سال دیگر پابرجا می ماند. 

بین الملل


