
دولت فکری برای سوییفت بکند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن هشدار در مورد کارشکنی غربی ها در قبال 
برداشتن تحریم های بانکی، وضعیت سوئیفت را در حال حاضر به لوله های باز اما بدون آب 
توصیف کرد. محسن رضایی با انتقاد از وضعیت فعلی تبادالت بین بانکی )سوییفت( از دولت 

و تیم مذاکره کننده خواستار پیگیری های الزم در این زمینه شد و نوشت: سوئیفت یعنی   
صفحه ۲همان کانال مبادالت ارزی ظاهرا باز شده، ولی آبی که از آن  ...
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 بازتاب های گسترده 
جنایت هولناک ورامین

هدف دیپلماسی و نیروهای مسلح یکی است

یک دست تدبیر و یک دست شمشیر
صبح امروز مراسم سی و هشتمین سال روز ارتش جمهوری اسالمی ایران در جوار حرم امام خمینی )ره( با 
حضور رئیس جمهور برگزار شد. در این مراسم ضمن سخنرانی روحانی از سامانه دفاعی اس 300 رونمایی 
شد. حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در سخنرانی خود با اشاره به فرمان امام خمینی تصریح کرد 
نیروهای مسلح وابسته به جناح خاصی نباید باشند چراکه این به معنی نابودی آن هاست. روحانی همچنین 
تاکید کرد که هدف دیپلماسی و نیروهای مسلح یکی است و آن حفظ امنیت و اقتدار  کشور است.  روحانی 

در این سخنان با اشاره به فرمان و وصیت امام و طبق تدبیر فرماندهی معظم کل قوا، ارتش جمهوری 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3اسالمی ایران ارتشی است که به کل ملت ایران تعلق دارد و ارتش جناحی، حزبی ... صفحه 3

روزهای پایانی هفته گذشــته خبری هولناک 
از تجاوز و قتل یک دختر خردسال در ورامین 
منتشر شد. ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان 
به قصد خرید از سوپرمارکتی از خانه خارج شده 
بود، پسر 17 ساله همســایه او را ربوده و به او 
تجاوز کرده، او را کشته و جنازه اش را در وان 

صفحه ۲حمام خانه با اسید سوزانده بود ...

وزیر اطالعات گفت: ســربازان 
گمنام امام زمان )عج( در وزارت 

اطالعات با  ...

احمد بخشایش اردستانی با اشاره 
بــه دیــدار نــوروزی نمایندگان 
مجلس نهم با محمود احمدی نژاد، 

اظهار داشت ...

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب 
موتلفه اســالمی با اشاره به سفر 

سیف به آمریکا  ...

دستگیری یک 
تروریست در 

غرب کشور

احمدی نژاد 
حتما می آید

 برداشتن 
تحریم ها شبیه 

سراب است

حج با شرط سعودی
صفحه 3

سعید اوحدی: منتظر پاسخ شفاف مقامات سعودی هستیم
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آقای جلیلی، دستاوردهای 6 سال شما چه بود؟
هفته گذشته سعید جاللی در اظهاراتی گفته بود اگر رئیس جمهور بود برجام را امضا نمی کرد. این اظهارات واکنش های 
بسیاری را در سطح افکار عمومی در شبکه های اجتماعی همراه داشت. حاال غالمعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای سرگشاده به سعید جلیلی رییس سابق تیم مذاکره کننده هسته ای به سخنان او واکنش 
نشان داده است. جعفرزاده در این نامه آورده است: سخن شما مبنی بر اینکه اگر رئیس جمهور می بودید زیر برجام را امضا 
نمی کردید نه سخنی تازه است نه مایه تعجب. چرا که اصوال آنچه باعث شد تا در انتخابات سال ۹۲ مردم به راه و روشی که 
گاهی مردم به روشی بود که حاال بار دیگر بر آن  دقیقا عکس خواســته شما بود رای دهند و راه دیگر انتخاب کنند همین آ

تاکید کرده اید. وی در بخشی از این نامه نوشته است: واقعا گمان می   کنید راه افزایش سرمایه گذاری در کشور ادامه دادن مسیری بود که در آن برای فروش 
نفت خود نیز مجبور بودیم پای بابک زنجانی ها را به معامالت نفتی کشــور باز کنیم؟ جعفرزاده در ادامه می افزاید: اگر شما واقعا نگران سرمایه گذاری در 

کشور هستید لطفا بفرمایید تاثیر کارهایی نظیر حمله به سفارت عربستان در القای توهم ناامن بودن ایران را چطور ارزیابی می کنید؟
این نماینده مجلس در بخش دیگری با بیان اینکه امروز نه تنها از برجام و دستاوردهای آن، چه در سیاست خارجی و چه در حوزه سیاسی و اقتصادی داخل 
کشور دفاع می کنیم و به اجرای آن و اثراتی که می تواند بر زندگی مردم این مرز و بوم داشته باشد، خوشبین و امیدواریم، تاکید می کند: بلکه خود را محق 
می دانیم که در قبال هزینه های مادی و معنوی ایجاد شده برای کشور الاقل از شما که همچنان آن راه را ترجیح می دهید سوال کنیم که چرا به جای تاختن 

به مذاکره کنندگان فعلی، دستاوردهای مذاکرات قبلی را برای مردم نمی گویید؟

عارف صحبت درباره ریاست را زودهنگام می داند
در هفته های گذشته بحث های متعددی در رسانه ها درخصوص ریاست مجلس برقرار بوده است. در این میان و در چندین 
مورد اظهارات به اصالح طلبان و از جمله به محمدرضا عارف منتسب شده که بالفاصله تکذیب شده اند. از جمله امروز که 
خبرگزاری فارس به نقل از قدرت علی حشــمتیان رئیس جبهه مستقلین و اعتدال گرایان و نایب رئیس خانه احزاب ایران 
نوشت که وی صبح امروز )یکشنبه( با محمدرضا عارف منتخب مردم تهران در مجلس دهم، دیدار کرده او عارف در این 
جلسه اظهار کرده اســت: قطعًا کاندیدای ریاست مجلس خواهم شد. بر اساس این گزارش همچنین حشمیتان در این 
جلسه خطاب به عارف گفته است: ما مصمم هستیم که در دور دهم مجلس 3 فراکسیون اصولگرایان به ریاست الریجانی، 

مستقلین به ریاست آقای مطهری و اصالح طلبان به ریاست شما تشکیل دهیم.  اما ساعتی از انتشار این خبر در خبرگزاری فارس نگذشته بود که مسئول 
روابط عمومی دفتر محمدرضا عارف آن را تکذیب کرد و گفت: منتخب اول مردم تهران در دیدارهای نوروزی خود صحبتی درباره ریاســت مجلس دهم 
نداشته است. علیرضا خامسیان در واکنش به اخباری درباره اظهارنظر عارف برای نامزدی ریاست مجلس دهم اظهار کرد: از آغاز سال نو گروه ها و اقشار 
مختلفی از مردم و همچنین چهره های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی برای تبریک سال جدید و همچنین انتخاب آقای عارف به عنوان نفر اول مردم تهران 
به دفتر ایشان می آیند. وی افزود: در هیچ کدام از این دیدارها صحبتی از ریاست مجلس دهم نشده و دکتر عارف در حال حاضر این صحبت ها را زودهنگام 
دانستند و خود عارف هم در سخنرانی ها و یا مواضع خود به این موضوع ورود نکرده است. خامسیان همچنین افزود: در دیدار اخیر عارف با یکی از گروه های 

سیاسی نیز هیچ صحبتی درباره ریاست مجلس دهم و نامزدی وی برای این کرسی بحثی به میان نیامده است.

تخریب رقبای انتخاباتی 
غم انگیز بود

آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز یکشنبه ۲۹ 
فروردیــن در دیدار جمعی از اعضای ســتاد خبرگان 
مردم، اهانت به رقبا و زیر پا گذاشتن قانون را بخشی 
از نبایدهای انتخابات در جمهوری اسالمی دانست و 
گفت: باید برای رفع این عیب تالش کنیم که انقالب 
اســالمی، برای عزت مردم و کشور ایران، گسترش 
تعالیم مکتب اهل بیــت)ع( و تقویت مکارم اخالق 

اسالمی و انسانی بود. 
وی با بیان این جمله که این انتخابات درس های 
زیادی داشــت گفــت: یکــی از نــکات غم انگیز 
ایــن انتخابات، تــالش بعضــی از معّمرین برای 
گــر جوانان  تخریــب رقبــای انتخاباتی بــود که ا
نمی دانســتند، خودشــان می دانســتند که دارند 

دروغ می گویند.
هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اهمیت برگزاری هر چه 
باشکوهتر دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در اردیبهشــت ماه، از مردم مناطقی که انتخابات در 
آن برگزار می شود، خواست با همان شور و احساس 
تکلیف و وظیفــه دینی و ملی پای صندوق های رأی 
حضور یابند و حماســه دور اول را پرشور و با انتخاب 
کاندیدا یا کاندیداهای اصلح تکرار کنند. وی جوانان 
و بانوان را از تأثیرگذاران واقعی در انتخابات و نتایج آن 
دانست و گفت: کشور ایران، یک کشور جوان است 
که باید با استفاده از تجربه های معمرین، برای آینده 

آن تالش کنیم. 
وی همچنیــن بــروز و ظهــور طلبه های جــوان در 
حوزه هــای علمیه را ســرمایه  ای دیگر بــرای نظام 
اسالمی دانست و گفت: جوانان دانشجو و طلبه باید 
گاهی مردم در جهت تقویت پایدار مردم  برای رشــد آ
ســاالری دینی تالش و فرهنگ ســازی کنند که از 

ضرورت های زمانه است.
گفتار و رفتار علی)ع( نشــان از توجــه عمیق به آراء 

مردم دارد
آیت الله هاشمی رفســنجانی، امام علی)ع( را قرآن 
ناطــق توصیف کرد و بــا بیان تاریخچــه جمع آوری 
قرآن در صدر اســالم، به قرآن منســوب به آن امام 
همام اشــاره کرد و گفت: چنان شخصیتی که عزیز 
پیامبر)ص( و مسلمانان بود، پس از ماجرای غدیر و 
اتفاقات پس از رحلت نبــوی، در گفتار و رفتار بر رأی 
و نظر مردم تأکید می کردند. هاشــمی رفسنجانی با 
بیان این جمله که حضرت علی راستگوترین انسان 
تاریخ اســت، گفت: گفتار ایشــان در نهج البالغه و 
سیره ایشــان در تاریخ نشــان از توجه عمیق به آرای 

مردم دارد.
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تأکید 
بر این جمله که اســالم آمده تا روز قیامت، مردم را 
هدایت کنــد، گفت: بهترین راه بــرای فهم تعالیم 
اســالم و قرآن در شــرایط فعلی که 1400 سال از 
آن گذشــته، اجتهاد به عنوان مکّمل خاتمیت دین 

اسالم است.
وی با اشــاره به برنامه هــای امام راحــل به عنوان 
گاه و فقیهــی سیاســی، بــرای مبارزه  مجتهــدی آ
بــا طاغوت، گفــت: ایشــان براســاس تعالیم امام 
علــی)ع( همــواره بر نقــش مردم در همــه مقاطع 
انقالب اسالمی تأکید می کرد که علی رغم منصب 
آسمانی والیت، براساس وصیت نبوی، وقتی مردم 
را آن گونــه دید، کارها را به خودشــان واگذار کرد و 
مشغول کشاورزی شــد که آثارش در منطقه ای در 

عربستان برقرار است.

سوژه روزواکنش روز

دولت فکری برای سوییفت بکند
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام ضمن هشــدار در مورد کارشکنی غربی ها در قبال برداشــتن تحریم های بانکی، وضعیت ســوئیفت را در حال حاضر به لوله های باز اما بدون آب توصیف کرد. محسن رضایی با 
انتقاد از وضعیت فعلی تبادالت بین بانکی )سوییفت( از دولت و تیم مذاکره کننده خواستار پیگیری های الزم در این زمینه شد و نوشت: سوئیفت یعنی   همان کانال مبادالت ارزی ظاهرا باز شده، ولی آبی که از آن عبور 
می کند قطره چکانی اســت. به گفته رضایی در واقع تبادالتی که پیش از این با برخی از بانک ها از طرق مختلف مقدور بود اکنون از کانال رایج ســوئیفت انجام می شود، اما بانک های بزرگ بین المللی همکاری مجدد و 
فراگیر با ایران را راه اندازی نکرده اند زیرا دعواهای پشــت صحنه آن هنوز به پایان نرسیده است و امکان اســتفاده از باز شدن سوئیفت نمی دهند. وی در ادامه تاکید کرد: یک علت آن نیز نگرانی بانک های 
جهانی از رفتار دوگانه آمریکایی ها و شــبکه پیچیده تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا و آمریکا اســت. اخیرا رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفته اســت که با ورود ایران به نظام بانکی و گردش دالر 
آمریکا مخالفت می کنیم. رضایی با بیان اینکه چندی پیش توماس شانون معاون جان کری در امور سیاسی و حقوقی در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفته بود مانع ورود ایران به سیستم بانکی 
آمریکا خواهیم شد، تصریح کرد: اگر این تهدیدات عملی شود تحریم هایی که توسط برجام برداشته شد دوباره از طریق دیگری اعمال می شود. دولت و تیم مذاکره کننده باید برای مقابله با آن فکری کنند.

سیاسی

یک دست تدبیر و یک دست شمشیر
هدف دیپلماسی و نیروهای مسلح یکی است

صبح امروز مراسم ســی و هشتمین ســال روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در جــوار حرم امــام خمینی )ره( بــا حضور رئیــس جمهور برگزار شــد. در این 
مراســم ضمن ســخنرانی روحانی از ســامانه دفاعی اس 300 رونمایی شــد. 
حجت االســالم و المســلمین حســن روحانی در ســخنرانی خود با اشــاره به 
فرمان امام خمینی تصریح کرد نیروهای مســلح وابسته به جناح خاصی نباید 
باشــند چراکه این به معنی نابودی آن هاســت. روحانی همچنیــن تاکید کرد 
 که هدف دیپلماســی و نیروهای مســلح یکی اســت و آن حفظ امنیت و اقتدار 

کشور است. 

ارتش، جناحی نیست 
روحانــی در این ســخنان با اشــاره بــه فرمــان و وصیت امــام و طبــق تدبیر 
فرماندهــی معظم کل قــوا، ارتش جمهوری اســالمی ایران ارتشــی اســت 
که بــه کل ملت ایــران تعلــق دارد و ارتش جناحــی، حزبی، یا این گــروه و آن 
 گــروه و این قــوم و آن قوم نیســت، بلکه ارتش اســالم، نظام اســالمی و کل 

ملت ایران است.
وی با تاکید بر اینکه ارتش جمهوری اســالمی از میهــن، نظام، قانون، ملت، 
حیثیت ، جان ملت ، منافع و مصالح ملی دفاع می کند، اظهار کرد: امام راحل 
فرمــود که یک فرد یا در ارتش می ماند و یا به حــزب و گروهی تعلق می یابد و راه 
دومی وجود ندارد. اگر فردی می خواهد به حزب و جناحی وابسته باشد نباید در 
ارتش حضور داشته باشد. امام فرمود که وابســتگی به جناح و حزب به معنای 
نابودی ارتش جمهوری اســالمی اســت که البته این کالم امــام راجع به کل 
نیروهای مســلح صادق اســت و امام راجع به بقیه نیز با همین صراحت سخن 

گفته اند.
روحانــی با بیان اینکه ملت ایران امروز به نیروهای مســلح خود افتخار می کند 
افزود: این ارتش توانمند و مقتدر با انگیزه های دینی و اسالمی به فکر منافع ملی 
کشــور است و از مرزهای جغرافیایی ، سیاسی، و فرهنگی کشور و ایمان و آیین 
مردم به خوبی حفاظت و حراست می کند. وی تصریح کرد: اگر ارتش جمهوری 
اسالمی ایران سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی، و بسیج مقتدر 
در دوران دفاع مقدس برابر متجاوزین نمی ایســتادند، امروز سرنوشت دیگری 

در انتظارمردم ایران بود.
رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد : اگر امروز می بینید قدرت های اســتکباری 
و مزدورانشــان در منطقه نمی توانند چشــم طمع به جمهوری اسالمی ایران و 
نگاه خیانت آمیز به این ملت داشته باشند به خاطر اقتدار نیروهای مسلح است. 
اقتدار به معنای قدرت مشــروع و مقبول اســت و امروز ارتش و سایر نیروهای 
مســلح محبوب دل مردم مقبول اذهان و افکار عمومی و مــورد اعتماد مردم 
هســتند. وی تصریح کرد: اگر امروز در این منطقه ی نا امن به کشور امن مان و 
ایران با ثباتمان افتخار می کنیم به خاطر داشــتن ارتشی قوی ، سپاهی مقتدر 

و بسیجی دالور است.
وی همچنین یاد آور شد: اگر امروز در این منطقه ناامن در سراسر ایران امنیت 
وجود دارد و همه کارآفرینان جهانی به سمت ایران حرکت می کنند و می خواهند 
با ایران فعالیت اقتصادی وعلمی انجام دهند اولین شــرط آن امنیت است که 
توســط نیروهای مســلح ما برای جهان و منطقه به نمایش گذاشته شده است 

و ثمــره آن خون ها و ایســتادگی ها در دوران دفاع مقدس به حســاب می آید. و 
شــهیدان و خانواده های آنها بدانند که خون آنهــا تضمینی دائمی برای اقتدار 

جمهوری اسالمی به وجود آورد.

دیپلماسی و نیروهای مسلح ما هدف واحدی را دنبال می کند
رئیس دولت یازدهــم با تاکید بر این کــه همه ما یک هدف واحــد را دنبال می 
کنیم، بیان کرد:  دیپلماســی ما و نیروهای مسلح ما هدف واحدی را دنبال می 
کند. هدف ما امنیت ملی ، اقتدار، ثبات، و توسعه کشور است. ما در یک دست 
کتاب، منطق، تدبیر، و عقالنیت داریم و دردســت دیگرمان شمشیر و این دو 
را در کنــار هم می بینیم قدرت نرم و قدرت ســخت ما و قدرت ســرد و گرم ما در 

کنار هم هستند.
وی با اشاره به اینکه وجود نیروهای مسلح برای آن است که اگر متجاوزین دست 
به ســوی منافع ملی ما دراز کردند آن دست قطع و تجاوز دفع شود، تاکید کرد: 
دیپلماسی ما نیز در میدان مذاکره به دنبال حفظ حقوق ملت ایران است  و همان 
طور که نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس از جمهوری اسالمی دفاع 
کردند دیپلمات های ما هم در صحنه مذاکرات نه در برابر یک کشور معمولی، 
بلکه برابر قدرت های جهانی با کمال شهامت، ایمان و اقتدار و با همان اوصافی 
که رهبر معظم انقالب آنها را متدین و شجاع خواندند در صحنه سخن و مذاکره 

و دیپلماسی از کشورمان دفاع کردند.
روحانی در ادامه تصریح کرد:  همانطور که نیروهای مسلح دست متجاوزین را 

از این سرزمین قطع و سرزمینمان را از وجود متجاوزان پاک کردند دیپلماتهای 
مــا در صحنه جهانی همین کار را انجام داده و قطعنامه های ظالمانه را ملغی و 
از حق ایران در داشتن توان دفاعی به خوبی دفاع کردند تا جایی که امروز حتی 
دشــمنان ما می گویند قدرت و توان نظامی و موشکی ایران نه ربطی به برجام و 
نه ربطی به قطعنامه ی ۲۲31 دارد. خودشان معترف هستند در مذاکرات مبنا 

این بوده که قدرت نظامی ما حفظ و تقویت شود.
رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: کسی که می گوید ما قدرت سخت نیاز نداریم 
ساده لوح است و کسی که می گوید ما قدرت نرم نیازنداریم نگاهش کوته بینانه 
اســت. ما همه با هم و در کنار هم داخل یک کشتی هســتیم که یک نفر آن را 
فرماندهی می کنــد . وی تصریح کرد: ما دارای رهبر واحد، دولت واحد، قانون 
واحد و ملت واحد و همه در کنار هم هستیم. ولو این که سلیقه ما در گفتار یکی 
نباشد اما قطعا اهداف ما یکی اســت و یک مسیر را دنبال می کنیم که پایان آن 

مسیر حفظ حقوق مردم مصالح ملی و اقتدار ملی باشد.
وی با بیان اینکه دشمن فکر نکند میان ملت و دولت و نیروهای مسلح ما شکاف 
وجود دارد تاکید کرد: همه ما انگشتان یک دست و اعضای پیکر بلندی به نام 
ملت ایران هســتیم. وبه توطئه گران می گوییم قدرت نیروهای مسلح ما علیه 
همســایگانمان نیســت، بلکه قدرت ما برای دفاع از ایران اســالمی است و به 
معنای بازدارندگی فعال است. البته برابر تهدیدها ما هم تهدید می کنیم و در برابر 
تجاوز دســت تجاوزگر را قطع خواهیم کرد اما منطق ما صلح ،اخوت، و برادری 

است. به ویژه با همسایگانمان و جهان اسالم.

در حالی که نمایندگان مجلس در چند وقت اخیر در خصوص لزوم گزارش دهی 
دولت در خصوص روند اجرایی برجام سخن گفته بودند و برخی نمایندگان مخالف 
دولت هم سخن از فرار دولت از زیر مســئولیت پاسخ گوئی به مجلس حرف زده 
بودند معاون کنســولی وزارت امور خارجه از ارســال گزارش برجام از سوی این 
وزارتخانه به بهارستان در تاریخ ۲6 فرودین امسال خبر می دهد. حسن قشقاوی 
با اشاره به اهمیت پرونده برجام در سیاست های کالن دولت گفت: نمایندگان 
نگرانی های به حقی در مورد تفاهم برجام داشــتند و وزارت امورخارجه ابهامات 
و ایرادات نمایندگان را پاســخ داده اســت. وی ادامه داد: دستگاه دیپلماسی به 
دور از دیدگاه های متفاوت به شکلی منظم، دقیق و زمان بندی شده با مجلس 
شورای اسالمی در مورد توافق برجام تعامل داشته است. قشقاوی ضمن تاکید 
بر این که وزارت خارجــه تا کنون قصوری در مورد زمــان بندی مد نظر مجلس 
شورای اسالمی نداشــته است ، گفت: بر اســاس قانون برجام ، وزارت خارجه 

موظف است هر 3 ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش ارائه 
دهد و در 6 ماه نیز کمیســیون گزارش خود را به صحن علنی مجلس شــورای 
اسالمی ارائه کند. وی افزود: براســاس برنامه از پیش تعیین شده ۲6 فروردین 
آقای ظریف، وزیر امور خارجه گزارش نظارتی سه ماهه نخست اجرای برجام را 
به مجلس ارسال کرده است. قشــقاوی گفت: طبق زمان بندی و دعوت های 
صورت گرفته، وزارت خارجه آماده پاسخگویی به مجلس شورای اسالمی است 
تا قانون برجام به دقیق ترین شکل ممکن اجرا شود. این مقام مسئول همچنین 
تاکید کرد: به لحاظ آماری حضور وزارت امور خارجه در کمیسیون های مجلس 
، صحن علنی و غیرعلنی حضور کاملی بوده است. این نماینده ادوار مجلس در 
رابطه با انتشار خبری مبنی بر حضور عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس جهت ارائه گزارش گفت: همانگونه که آقای جابری انصاری ، 
سخنگوی وزارت امورخارجه بیان کرد ما دعوتنامه ای از مجلس دریافت نکرده 

بودیم. وی افزود: این موضوع را اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی 
مجلس نیز می توانند تصدیق کنند که دعوتنامه ای برای وزارت خارجه ارســال 
نشده بود. وی دررابطه با مکانیســم نظارت بر نحوه اجرای برجام گفت: کمیته 
نظارت بر توافق برجام زیرنظر شــورای امنیت ملی تشــکیل و فعالیت می کند و 
برهمین اســاس جلسات متعدد و منظمی تاکنون تشکیل شده است. قشقاوی 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی یک جامعه تک صدایی نیست و براساس بنیان 
های دموکراتیک اظهارنظرهای مختلفی تاکنون بیان شده است. وی در تشریح 
روند قانونــی نظارت گفت: اگر بخواهیم چارچوب قانونــی آن را در نظر بگیریم 
همان مکانیسمی که در مصوبه قانونی وجود دارد مبنای عمل است، تنها مواضع 
سخنگوی کمیته پیگیری برجام قابل اعتنا اســت. وی گفت: وزارت خارجه در 
رابطه با ارائه گزارش هرگز مشــکلی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس نداشته و ندارد. بسته به نوع خواست کمیسیون گزارش به صورت شفاهی 
یا کتبی ارائه خواهد کرد. در قانون موضوع به صورت قطعی بیان نشده است و با 

تعامل نحوه ارائه مشخص خواهد شد.

گزارش برجام روی میز بهارستان
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توانمندی موشکی ایران عامل بازدارندگی است 

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه سردار حاجی زاده با بیان اینکه برنامه دشمنان ما این بود که کشوری مثل ایران موشک نداشته باشد اظهار کرد: به همین خاطر ابتدا جلوی ورود موشک را گرفتند؛ ولی وقتی اولین توانمندی 
ساخت موشک در کشورمان ایجاد شد، زیرمجموعه های ساخت موشک را تحریم کردند؛ اما هنگامی که دیدند ساخت موشک بومی شده، گفتند سکوهای پرتاب موشک را در مواضع اولیه شان می زنیم. وی در ادامه تأکید 
کرد: بعد از این وقتی رصد کردند، متوجه شدند تعداد یگان ها، سکوهای موشکی و نیز تعداد موشک های ما به قدری زیاد است که تا بخواهند به خودشان بجنبند، اهداف مورد نظر را مورد اصابت قرار داده و نابود کردیم. 
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه اضافه کرد: بر این اساس طرحی را تهیه کردند تا به عنوان سپر موشکی بتوانند در نقطه اصابت، موشک ها را مورد اصابت قرار دهند. وی تأکید کرد: مطمئن باشند روزی که بخواهند ما را مورد 
تجاوز قرار دهند و آتش جنگ را شعله ور سازند، تک تک موشک های ما به نقاطی که پیش بینی شده، به فضل الهی اثابت خواهد کرد. سردار حاجی زاده سپس با طرح سئواالتی عنوان کرد: چرا دشمنان جرأت نمی کنند 

تهاجمی علیه ما صورت دهند؟ چرا علیه ما عملیاتی انجام نمی دهند؟ چرا با ما با احتیاط بر خورد می کنند؟ چرا آغازگر جنگ با ایران نیستند؟ در حالی که آمریکایی ها آغازگر سه جنگ در منطقه بودند و حتی در 
برنامه های شان جنگ با ایران هم در دستور کارشان بوده است. وی در پاسخ به این  سؤاالت تصریح کرد: آنها چون می دانند ایران به نقطه ای رسیده که بسیار تواناست و بازدارندگی را برای خود ایجاد کرده است.

دستگیری یک تروریست در غرب کشور
وزیر اطالعات گفت: ســربازان گمنام امام 
زمــان )عج( در وزارت اطالعات با اشــراف 
حداکثری، خصوصًا در اســتان های غربی 
کشــور با تعامل و مشــارکت فعــال مردمی 
توانستند در یک اقدام اطالعاتی و عملیاتی 
در تاریخ )۲7 فروردیــن ۹5( یکی از عناصر 

تروریستی را دستگیر کنند. حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی 
در این رابطه گفت: بر اساس اعترافات متهم مشخص شد که وی برای انجام 
عملیات انفجاری در داخل کشور از ســوی گروه های تروریستی ماموریت 
داشته است. وی افزود: به حول و قوه الهی با خنثی سازی عملیات تروریستی 
مذکور از اهداف شــوم برخی کشورهای منطقه که قصد بر هم زدن فضای 
امن کشور را داشتند پیشگیری شد. به گفته علوی ادامه تحقیقات از متهم 

تا روشن شدن ابعاد موضوع در دستور کار وزارت اطالعات است.

احمدی نژاد حتما می آید
احمد بخشایش اردســتانی با اشــاره به دیدار 
نــوروزی نمایندگان مجلس نهــم با محمود 
احمدی نــژاد، اظهار داشــت: ایــن دیدار به  
پیشنهاد حجت االسالم روح الله حسینیان و 
با حضور 17 نفر از نمایندگان در دفتر ولنجک 
آقای احمدی نژاد برگزار شــد کــه بنده نیز در 

این دیدار نوروزی حضور داشتم. او با بیان این که مباحث سیاسی در این جلسه 
مطرح نشــد، گفت: اما بنده می گویم آقای احمدی نژاد حتمًا برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۹6 نامزد می شود. بخشایش اردستانی با بیان اینکه اگر 
موانع حضور احمدی نژاد در انتخابات مرتفع شود، حتمًا پیروز انتخابات خواهد 
بود، گفت: اگر شورای نگهبان از ورود احمدی نژاد به انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۹6 ممانعت نکند، او قطعًا در انتخابات حضور می یابند و پیروز می شوند. البته 

دلیلی برای ممانعت از ورود احمدی نژاد از سوی شورای نگهبان وجود ندارد.

برداشتن تحریم ها شبیه سراب است
محمد نبی حبیبــی دبیر کل حــزب موتلفه 
اسالمی با اشاره به سفر سیف به آمریکا و دیدار 
با وزیر خزانــه داری کل آمریکا در خصوص 
مناقشات مالی ایران و آمریکا و بدعهدی این 
کشــور در اجرای برجام، تصریح کرد: این در 
حالی است که رئیس جمهور در پیام نوروزی 

خود گفتند همه تحریم های پولی، مالی، بانکی، نفتی، پتروشیمی، حمل و نقل 
و بیمه و همه تحریم های هسته ای برداشته شده است. دو هفته پیش مسئوالن 
بانک مرکزی خبرنگاران را به اتاق سوئیفت بردند و اعالم کردند، سوئیفت باز 
است. دبیر کل حزب موتلفه اسالمی گفت: برداشتن تحریم ها بیشتر به یک 
سراب شباهت دارد. امروز پس از گذشت سه ماه از توافق هنوز هیچ اتفاق قابل 
توجهی نیفتاده اســت. اجرای  همه تفاهم نامه ها و موافقت نامه های اروپایی 

پیرامون مسائل اقتصادی منوط به موافقت آمریکا شده است.

 نگران آینده نظام 
و انقالبم

رئیــس مجلس خبــرگان رهبــری امــروز از نگرانی 
عجیب خود درباره آینده نظام و انقالب سخن گفت 
و از دلداری های رهبر معظم انقــالب در این زمینه 

پرده برداشت.
آیت الله محمد یــزدی  به دیدار خود بــا رهبر معظم 
انقالب اشاره و تصریح کرد: چند روز پیش برای ارائه 
گزارش ازکمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، خدمت 
رهبر معظم انقالب رسیدیم، نگرانی عجیبی از آینده 
نظام و انقالب داشــتم که رهبری فرمودند: »عین 
همین نگرانی که شــما دارید من در زمان امام راحل 
داشــتم و مالقاتی که با ایشان کردم، امام فرمودند، 
نگران نباشید برای این انقالب و نظام تا مردم هستند 

هیچ اتفاقی نمی افتد.« 
رئیس شــورای عالی جامعه مدرسین حوزه به درایت 
فقاهتــی رهبــر معظم انقــالب هم اشــاره کردند و 
افزودند: رهبر معظم انقالب تســلط خاصی بر روی 
مباحث فقهــی دارند و بــه عینه این را بارها شــاهد 

بوده ام. 
وی با بیان این که اعلمیــت در فقه، تنها در مباحث 
صالة و طهارت نیست ادامه داد: اعلم کسی است 
که آنچه مردم نیاز دارند ومســائل روز است مطلع و 
گاه باشد، شخص ولی فقیه، باید اعلم در همه موارد  آ
باشد چون قرار است به عنوان حاکم جامعه اسالمی 
امر و نهی کنــد. یزدی در توصیه بــه طالب گفت: 
گاه به زمان، هوشــیار و مطلع از معنا و  طالب باید آ
تفسیر قانون اساسی و والیت فقیه و حاکمیت دینی 
باشــند و دنیا طلب نشــوند این غیر از درس خواندن 
اســت. رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز 
کشور بر اساس قوانین اسالمی و حاکمیت ولی فقیه 
و کسی اســت که تارک دنیا بوده، در حال هدایت و 

اداره است. 
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
با بیان این که طالب باید زی طلبگی که همان ساده 
زیستی و دنیا گریزی اســت را در زندگی خود رعایت 
کنند، به پیــام آیت الله العظمی سیســتانی که گفته 
بود دنیا به شــما در حال رو کردن اســت و شما نباید 
به دنیا رو کنید اشــاره کرد و بیان داشت: اگر امروزبه 
شــما گفتند یار امام خوش آمــد، نباید گول بخورید، 
یار واقعی امام کسی است که امروز در سوریه از حرم 
اهل بیت)ع( دفاع می کند و کســی است که با تمام 
وجود در حال اداره کردن جامعه اســالمی است و او 

یک نفر بیشتر نیست. 
رئیس مجلس خبــرگان رهبری در ادامه به ریشــه 
یابــی حق والیت فقیه در قرآن اشــاره کرد و افزود: 
خدا در قــرآن برای پیامبر)ص(ســمت رســالت و 
مجری و حاکمیت را تعیین کرده و رسالت به معنای 
این اســت که پیامبر پیام و احکام دین را مســتقیم 
و یــا از طریق امیــن وحی دریافت کنــد و به جامعه 
اسالمی برســاند و به خصوص در بحث عبادت که 
کســی حق کم کردن و زیاد کردن آن را ندارد حتی 
شخص رسول اکرم)ص(، چون از مباحث توقیفی 

به شمار می رود. 
یزدی با بیان این که بیشــتر احکام اسالم اجتماعی 
و سیاســی اســت، افزود: همــه پیام های اســالم 
عبادی نیســت، بلکــه دســتوراتی هم هســت که 
در قــرآن بیان شــده وبه عنــوان احکام سیاســی و 
اجتماعی و حــدود از آن نام برده می شــود و اجرای 
آن نیازمنــد مجــری اســت و آن مجری شــخص 
پیامبر)ص( اســت که عهــده دار والیــت و امامت 
جامعه هســتند و کســی حق ندارد از دســتورات او 
 تخلف کنــد، یعنی پیامبــر)ص( حق امــر و نهی را 

دارند. 

رویداد ۲4 نوشت: رد صالحیت مینو خالقی با شورای نگهبان چه می کند؟
چنین برخوردی با نماینده منتخب مردم، بار دیگر اذهان مردم را به سمت و سوی سواالت و انتقادات فراوانی سوق می دهد.اینکه جایگاه 

رای مردم در کشور ما کجاست؟ »میزان؛ رای مردم است« به چه نحوی محقق می شود؟

 تدبیر ۲4 نوشت: از جدیدترین برنامه مخالفان دولت رونمایی شد
برخی از رسانه های داخلی تالش دارند تا با تحریف سخنان مقامات رسمی کشور بر اجرای طرحی که در ذهن خود نگاشته اند اصرار 

نمایند و با این گونه خبرسازی ها با تحریف مطالبی که ماهها قبل مطرح شده است به تغذیه رسانه های بیگانه می پردازنند.

 ایلنا نوشت: رقابت حامیان و مخالفان برجام در استان امام
اصالح طلبان استان مرکزی در حالی وارد دور دوم انتخابات می شوند که امیدوارند با پیروزی در دور دوم انتخابات، فضای اصولگرایانه 

نمایندگان استان در مجلس شکسته شود.

 تسنیم نوشت: منافع ملی یا منافع آن دیگران؟
اکنون جای طرح این سؤال است: آیا افراد هجمه برنده به منتقدان بدعهدی آمریکا و معتقدان به لزوم گرفتن تضمین های قوی تر از این 

کشور قصد دفاع از دولت یازدهم را دارند یا دولت واشنگتن؟

 پارس نیوز نوشت: »برجام یک« هیچ دستاوردی نداشت
مطابق واقعیات کشور، برجام دو نباید چیزی غیر از »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« باشد و نباید به رفت و آمدهای مقامات کشورهای 

اروپایی به ایران امیدوار بود.

عکس روزسایت نگار

در رژه امروز ارتش در 
جوار حرم حضرت امام 
خمینی )ره( بخشی از 
سامانه پدافند هوایی 
اس300 از مقابل 
جایگاه ویژه عبور کرد.

خبرنامه

در غم ستایش 
بازتاب های گسترده جنابت هولناک ورامین

روزهــای پایانــی هفته گذشــته خبری هولنــاک از تجاوز و قتــل یک دختر 
خردســال در ورامین منتشــر شد. ســتایش قریشی دختر 6 ســاله افغان به 
قصد خرید از ســوپرمارکتی از خانه خارج شــده بود، پســر 17 ساله همسایه 
او را ربوده و به او تجاوز کرده، او را کشــته و جنــازه اش را در وان حمام خانه 

با اسید سوزانده بود. 
هرچند در روزهای گذشــته این خبر واکنش هایی را در ســطح شــبکه های 
اجتماعی داشت، اما در روزهای نخست پس از حادثه هیچ واکنشی از سوی 
پلیس و دیگر مقامات رســمی در پی نداشت و در ســطح رسانه های نیز خبر 

چندان انعکاس نیافت. 
عدم واکنش رســمی به قتل ستایش و نپرداختن رسانه ها به آن اما اعتراض 
جامعه افغان را در پی داشت. احمد بهزاد نماینده هرات در پارلمان افغانستان 
یادداشــتی برای ستایش نوشــت که در بخش هایی از آن آمده است: »خبر 
جنایت تکان دهنده در ورامین ایران قلب هر انسانی را به درد می آورد. کودکی 
آواره طعمه گرگ صفتی آدمخوار شــده اســت. جنایت، جنایت است؛ فرقی 
نمی کند که مرتکب آن دارای چه ملیتی باشد اما آنچه در این میان آزاردهنده 

است رویه متفاوت برخی رسانه های  جامعه میزبان است«. 
ســیدجمال الدین ســجادی روزنامه نگار افغان نیز در این باره در یادداشــتی 
نوشــت: »تصور کنید که اتفاق برعکس بود یعنی می نوشــتند که »یک مرد 
افغان پس از تجاوز به دختر شــش ســاله ایرانی، او را کشــت و در وان اسید 
انداخت!«. اگر این اتفاق می افتاد، حتما تا االن تمام رســانه های دیداری و 
شنیداری و مکتوب و دیجیتال، این خبر را با شدت و تاکید منتشر می کردند. 
اما حاال مقتول یک دختر شش ساله مهاجر افغانستانی است و همه سکوت 

کرده اند«. 
این گونه بود که روز گذشــته موج دومی در واکنش به قتل ستایش در شبکه 

هــای اجتماعی بــه راه افتاد. حاال فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران، 
نماینده مــردم ورامین در مجلس و نیز شــهیندخت موالوردی معاون رئیس 
جمهور در امور زنان به این خبر واکنش نشــان داده و بــر مهم نبودن ملیت 

مقتول و لذا پیگیری ماجرا تاکید کرده اند. 

تفاوتــی بین قتل دختر ایرانی و افغانی وجود ندارد
ســرهنگ عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به 
جدیت پلیس درخصوص پرونده گفت: پس از حادثه از خانواده این دختربچه 
دلجویی شــد و البته در همان زمان اعالم گــزارش نیز ما به خانواده این فرد 
قول دادیم که ایــن دختربچه را همچون فرزند خودمــان می دانیم با جدیت 
تمام برای رســیدگی به این پرونده اقدام خواهیم کرد که خوشــبختانه پلیس 
موفق به کشــف جرم در کوتاه ترین زمان ممکن شــد اما این حادثه برای ما 
بســیار تلخ بود و ای کاش هیــچ گاه چنین حادثه ای رخ نمــی داد. ناظری با 
تاکید بر اینکه پلیس خواهان اشــد مجازات برای این فرد است، اظهار کرد: 
بــرای پلیس تابعیت افراد اهمیتی نداشــته و زمانی که یک جرم رخ می دهد 
 حتما با عامالن آن برخورد خواهیم کرد. کما اینکه در این پرونده همین اتفاق 

افتاد.
نقــوی حســینی نماینــده ورامیــن در مجلــس نیز بــا محکوم کــردن قتل 
ســتایش قریشــی، دختر 6 ســاله افغــان در ورامیــن،  گفت: در مــورد این 
حادثه موضــوع را کاماًل مطابق بــا قوانین جمهوری اســالمی ایران دنبال 
می کنیــم چون هیــچ تفاوتی بین اتبــاع ایرانی و اتباع خارجــی وجود ندارد. 
بر همین اســاس بنــده به عنــوان نماینــده مــردم ورامین موضــوع حق و 
حقــوق ایــن خانــواده را پیگیــری و کار را بدون قائل شــدن هیــچ تفاوتی 
دنبال می کنم.  نماینــده ورامین با بیان اینکه ایــن حادثه دل مردم ایران به 

خصــوص ورامینی ها را بــه درد آورد،  گفت: دولت و مــردم ایران همواره در 
طی رنج هایی که بر ملت افغانســتان وارد شــده در کنار آنها بوده و رنج های 
این ملــت برای ما همچــون رنج بر ملت خودمان اســت. دولــت جمهوری 
اســالمی ایران مدت هــا میزبان اتباع کشــور دوســت و برادر افغانســتان 
 بوده اســت. از این رو باید برخورد قاطعانه با قاتل دختر 6 ســاله افغانســتانی 

شود. 
وی بــا تأکید بــر اینکه مجلس شــورای اســالمی این موضــوع را پیگیری 
خواهــد کرد، گفت: مــا طبق قوانین مان با قاتل ســتایش برخــورد خواهیم 
کرد چــرا که دســتگاه قضایی جمهوری اســالمی ایــران تفاوتــی بین قتل 
دختر ایرانی و افغانی قائل نمی شــود. از همین روســت که ما قاطعانه پیگیر 
 این پرونــده خواهیم بــود تا مســبب این قتل به ســزای عمــل ننگین خود 

برسد.
شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز در کانال خبری 
خود در تلگرام در این خصوص نوشت:هنوز در حال و هوای خبر جانفشانی 
معلم فداکار سیســتان و بلوچســتانی در نجات جان دانش آموزانش بودیم 
که دیروز خبر تکان دهنده جنایتی که علیه دختر شــش ســاله مهاجر افغان 
در ورامین به وقوع پیوســته اســت جانمــان را بــه درد آورد. وی تاکید کرد: 
بی تردید بــه مانند موارد مشــابه این روزهــا تحلیل های متعــددی از منظر 
جامعه شناختی، روان شناســی و حتی جرم شناسی و ... در خصوص وجوه، 
شــخصیت و شــرایط و اوضاع و احوالی که جوان هموطنمــان را به ارتکاب 
این جنایت شنیع ســوق داده است، ارائه خواهد شــد و مجازاتی متناسب با 
جرم ارتکابی هم که بدون هیچ اغماضی انتظار وی را می کشد و خانواده ای 
 که یک عمر بار شــرمندگی و عذاب وجدان این رفتار غیرانســانی مرتکب را 

بر دوش می کشد. 

اتفاقات دردناکی در حج سال گذشته افتاد که هنوز پرونده شان باز است. حاال 
هیئتی ایرانی به عربستان رفته است تا دراین خصوص مذاکره کنند و حج امسال 

تعیین تکلیف شوند. 
ســعید اوحدی رییس ســازمان حج و زیارت که در رأس هیأتــی از ایران برای 
مذاکره حج به عربســتان رفته اســت، بعد از دومین نشست تخصصی با طرف 
ســعودی که با موضوع تعیین راهکار بــرای صدور ویزای زائــران، پروازهای 
حج و تأمین امنیت زائران برگزار شــد، گفت: دربــاره روند مذاکرات در دومین 
جلســه ای که روز شــنبه )۲8 فروردین( با قائم مقام وزیر حج عربســتان داشته 
اســت، توضیح داد: قرار بــود طرف ســعودی راهکارهای خــودش را درباره 
چگونگــی صدور ویــزا، اســتفاده از ظرفیت شــرکت های هواپیمایــی ایرانی 
همانند ســال گذشته بر اســاس ســهمیه ای که برای شــرکت های داخلی و 
ســعودی تعریف شــده و تامین امنیت زائــران، به صورت شــفاف اعالم کند 

که البته طرف ســعودی درباره دو موضــوع مهم پرواز و صــدور ویزای زائران 
ایرانی نظر شــفاف و روشنی اعالم نکرده اســت. به گفته رییس سازمان حج و 
 زیارت، طرف سعودی قول داده اســت نظر روشن خود را در جلسه روز یکشنبه 

اعالم کند. 
اوحدی همچنین گفت: وزارت حج عربســتان درباره موضوع ویزا اعالم کرد 
در حال بررسی هســتیم که ویزا در داخل ایران یا در فرودگاه های جده و مدینه 
منوره صادر شود که این موضوع مورد استقبال ما قرار گرفت؛ البته اعالم کردند 
هماهنگی های این موضوع باید با وزارت امور خارجه عربستان انجام شود که 

منتظر پاسخ قطعی وزارت حج آن کشور هستیم. 

شرط ممنوعیت تجمع و شعار
در عین حال ســخنگوی وزارت حج عربســتان اعالم کرد، وزیر حج این کشور 

در دیدار با هیاتی از ایران بر ممنوعیت تجمعات و ســر دادن شــعار و باالبردن 
صدا هنگام دعا خواندن در حین مراسم حج تاکید کرده است. به نوشته سایت 
شــبکه الجزیره، »حاتم قاضی« گفت: وزیر حج عربستان پنج شنبه گذشته به 
اطالع هیئتی از ایران رسانده که برپایی هرگونه راهپیمایی و تجمعات در اماکن 
عمومی مربوط به مراســم حج ممنوع اســت. وی افزود، در این دیدار وزیر حج 
عربستان بر ممنوعیت سر دادن شعار و باال بردن صدا در حین قرائت دعا تاکید 
کرده است. وزیر حج عربستان ادعا کرده است که سر دادن شعار، مزاحم دیگر 

حجاج می شود. 
این ادعا در حالی مطرح می شود که حجاج ایرانی در سال های اخیر و در موسم 
حج، هیچ گونه تجمعی نداشته و شعاری در اماکن عمومی شهرهای مکه و مدینه 
سر نداده اند و مراسم برائت از مشرکین هم در چادرهای عرفات برگزار می شد. 
تنها مراسم برگزار شده در سال های اخیر، دعای کمیل در بین الحرمین مدینه 
منوره بود که به اذعان مقامات امنیتی شــهر مدینه، بــا نظم و انضباط کامل و 

فراتر از تصور برگزار شده است.

حج با شرط سعودی
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رصدخانه

اسد باید بماند!
نشانه های گوناگون از توافق بر سر ابقای بشار اسد در قدرت

نمایندگان دولت سوریه و گروه های معارض این کشور، از چهار روز پیش بار 
دیگر در ژنو سوئیس گرد هم آمده اند تا درباره برقراری صلح در این کشور و 
فراهم کردن مقدمات فرایند گذار سیاسی، به گفت و گو و مذاکره بپردازند؛ 
مذاکراتی که با میانجی گری اســتفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور ســوریه و تحت نظارت این سازمان برگزار می شود. هرچند در 
چهارمین روز از دور جدید گفت و گوها، هنوز نشــانه ای مشــخص و جدی 
از شــکل گیری اتفاق نظر میان طرفین در موضوعات گوناگون به چشــم 
نخورده و اختالفات بر سر موضوعات اساسی همچنان خودنمایی می کند، 
اما مطرح شــدن طرحی از جانب دی میستورا که بر باقی ماندن بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه در قدرت داللت دارد، از روز گذشته تاکنون بحث های 
زیــادی را در محافل مختلــف برانگیخته و در وهله نخســت، با مخالفت 
معارضین مواجه شده است. با این وجود، مجموعه شواهد حکایت از جدی 

بودن چنین طرحی در مذاکرات دارد.
صبح امروز، خبرگزاری فرانســه به نقل از یکی از اعضای هیئت گروه های 
معارض ســوری که برای مذاکرات صلــح در ژنو حضور دارد، نوشــت که 
نماینده ویژه سازمان ملل در ســوریه، پیشنهادی را برای باقی ماندن بشار 
اســد، رئیس جمهور این کشــور مطرح کرده، اما گروه های معارض آن را 
رد کرده اند. این فرد که که خواســت نامش فاش نشود و از اعضای کمیته 
عالی مذاکرات ) متشکل از مهم ترین جناح های معارض حکومت سوریه 
است( است، گفته: »استفان دی میســتورا پیشنهاد کرده اسد با انتصاب 
ســه معاون رئیس جمهور به انتخاب ما، موافقت کند و اختیارات نظامی و 
سیاسی خود را به آن ها انتقال دهد و خود تنها جایگاهی تشریفاتی را حفظ 
کند«. وی در ادامه افزوده: »این پیشــنهادی نیست که خود مطرح کرده 
باشــد؛ اما وی نام مطرح کنندگان این پیشنهاد را فاش نکرد... ما قاطعانه 

این پیشنهاد را رد کردیم«. 
به گفته این عضو هیئت معارضین، دیدار دیگری با نماینده ســازمان ملل 
متحد در سوریه در روز دوشنبه پیش بینی شده است و در عین حال، کمیته 
عالی مذاکرات بر تشکیل نهاد دولتی انتقال قدرت بدون حضور اسد تأکید 

و اعالم کرده که الزمه این امر، کناره گیری اســد اســت. ســالم المسلط، 
سخنگوی کمیته عالی مذاکرات نیز در همین راستا روز جمعه مدعی شده 
بود: »ما نمی توانیم مشــارکت مســئوالنی را که علیه مردم سوریه مرتکب 
جنایت شــده اند در دولت  انتقالی ســوریه بپذیریم«. در عوض، به نوشــته 
خبرگزاری فرانسه گروه های معارض ســوری اعالم کردند آماده اند دولت 
انتقالی را با حضور دیپلمات ها و فن ســاالران حکومت دمشــق تشــکیل 
دهند. به این ترتیب، آن گونه که مشــخص اســت، موضوع باقی ماندن و 
یا کناره گیری فوری بشــار اســد از قدرت، همچنان مهمترین مسئله مورد 

اختالف هیئت دمشق و هیئت معارضین است. 
با این وجود، مجموعه شواهد حکایت از آن دارد که گویا طرح باقی ماندن 
بشــار اســد در قدرت جدی بوده و دولت های غربی و سازمان ملل، در این 

زمینه به گونه ای اتفاق نظر دســت یافته اند. در همین راستا، منابع وابسته 
به معارضین سوری اعالم کردند که وزیر خارجه آمریکا در منامه بحرین به 
همتایان عرب خود که از کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند، گفته است 
که درباره رئیس جمهور سوریه و کناره گیری او از قدرت حرفی نزنند. وبگاه 
خبری »السوریه«، وابسته به معارضان سوری اعالم کرد که جان کری در 7 
و 8 آوریل جاری در منامه به همتایان عرب حاشیه خلیج فارس گفته است: 
»در حال حاضر سخنی درباره کناره گیری اسد از قدرت نگویید«. این منابع 
تأکید کردند این جمله وزیر خارجه آمریکا از اتفاق نظر مسکو و واشنگتن بر 

سر مسئله سوریه و به ویژه سرنوشت بشار اسد حکایت دارد.
بر اساس گزارش این سایت، واقعیت ها نشان می دهد که آمریکا از موضع 
خود در قبال کناره گیری اسد عقب نشسته است و فقط همیشه تأکید دارد که 

»اسد مشروعیت خود را از دست داده است«، ولی در عین حال این عبارت 
را تکرار می کند که »مردم سوریه سرنوشــت اسد را تعیین می کنند«. بنا بر 
این گزارش، اقدامات روسیه برای حل سیاسی بحران سوریه با هماهنگی 
و توافق کامل با مسئوالن آمریکا صورت می گیرد؛ از تدوین قانون اساسی 
سوریه گرفته تا اظهارات مربوط به کناره گیری اسد و تمرکز بر مسئله مبارزه 

با تروریسم.
همین خط خبری، در مطلبی که روزنامه »الشــرق االوسط« منتشر کرده 
نیز بازتاب یافته اســت. به نوشته این روزنامه، مسکو و و اشنگتن بر سر حل 
بحران ســوریه به توافق رسیده اند که بر اساس آن بشار اسد در قدرت باقی 
خواهد ماند و نامزد انتخابات ریاســت جمهوری این کشور خواهد شد. این 
روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک غربی که از نزدیک مذاکرات ژنو را پیگیری 
می کنند گزارش داد که نمایندگان روســیه و آمریکا هفته گذشته نشستی 
طوالنی را برگزار و مسائل مربوط به مرحله انتقالی در سوریه را بررسی کردند. 
به گزارش این روزنامه، طرف آمریکایی در راستای رسیدن به توافقی با روسیه 
بر سر مرحله انتقالی به طرح مسکو بر سر این مرحله، نوع حکومت، قانون 
اساسی و انتخاباتی که قرار است 18 ماه دیگر برگزار شود نزدیک شده است. 
این منابع همچنین مدعی شدند آمریکا و روسیه که توانسته اند از 17 فوریه 
در ســوریه آتش بس برقرار کنند، احتمااًل به دور از طرف های منطقه ای و 

بین المللی خواهند توانست معامله جدیدی را انجام دهند.
هه گزارش این روزنامه، این توافق بسیار به نظرات روسیه نزدیک است؛ به 
گونه ای که بر اساس آن، بشار اسد در مدت زمان طوالنی یا کوتاهی در قدرت 
باقی خواهد ماند یا اینکه به وی امکان داده خواهد شد که در انتخابات آتی به 
عنوان نامزد شرکت کند. بنا بر این گزارش، آنچه نگرانی این طرف ها را در پی 
دارد »ابهامی« است که بر سر چگونگی تعامل آمریکا با مسئله مرحله انتقالی 
وجود دارد. هر چند که این منابع بر این باورند که آمریکا و روسیه هنوز بر سر 
نوع »معامله« به توافق نرسیده اند، ولی روشن است که مسکو و واشنگتن 
»دست در دســت هم« با یکدیگر فعالیت می کنند. از این گذشته، آمریکا 
برای »برون رفت مناسب« از جنگ سوریه بر روسیه حساب باز کرده است.

تنش عربستان و آمریکا بر سر انتشار اسناد 11 سپتامبر
چندی پیش، گزارشــی منتشر شد، مبنی بر اینکه کاخ ســفید و مقامات اطالعاتی آمریکا در صدد هستند اسناد موسوم به »۲8 صفحه« را از حالت محرمانه خارج کنند. انتشار این اسناد از حمایت عربستان سعودی از هواپیماربایانی خبر 
می دهد که در حمالت تروریستی 11 سپتامبر مشارکت داشتند. اکنون خبر می رسد عربستان سعودی به دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کنگره هشدار داده اگر کنگره الیحه ای را تصویب کند که طبق آن، عربستان 

سعودی در دادگاه های آمریکا برای هرگونه نقش در حمالت 11 سپتامبر ۲001 مقصر و مسئول شناخته شود، به دارایی های صد ها میلیارد دالری خود در آمریکا چوب حراج می زند. 
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« گزارش داد، بنا به گفته مقامات دولت آمریکا و مشاوران کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، دولت اوباما در کنگره اعمال نفوذ کرده تا تصویب این الیحه علیه سعودی ها را متوقف کنند. این 
منابع می گویند، تهدیدات ســعودی ها در هفته های اخیر موضوع اصلی مباحثات فشــرده نمایندگان کنگره و مقامات وزارت خارجه و پنتاگون بوده  است و مقامات سعودی به سناتور ها هشدار داده اند که تصویب الیحه مذکور پیامدهای 
دیپلماتیک و اقتصادی را برای آمریکا به همراه خواهد داشت. بنا بر این گزارش، »عادل الجبیر« وزیر خارجه عربستان ماه گذشته، پیام دولت عربستان را شخصًا در سفر به واشنگتن ابالغ کرده و به نمایندگان کنگره گفته است، عربستان 

سعودی مجبور می شود بیش از 750 میلیارد دالر از اوراق بهادار خود در خزانه داری آمریکا و دیگر دارایی هایش در آمریکا را قبل از آنکه توسط دادگاه های آمریکا بلوکه شوند، به فروش برساند.

پس از طوفان و گردباد در دولورس، اروگوئه

کرگدن کشته شده در پارک ملی کازیرانگا 
هند بعد از بازدید خانواده سلطنتی انگلیس

طوالنی ترین قایق قایقرانی جهان، در لوکارنو، جنوب سوئیس

 حمام کردن در محله زاغه نشین هند که 
بیش از 400 خانه در آتش سوختند

 پیروزی کروز بر ترامپ 
در »وایومینگ«

در ادامــه رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا، در 
حزب جمهوری خواه، تد کروز توانست با کسب 14 هیأت نمایندگی 
در ایالــت وایومینگ، فاصلــه خود را با رقیــب اصلی اش، یعنی 
دونالد ترامپ، کاهش دهــد. البته در ایالت وایومینگ انتخابات 
درون حزبی برگزار نشد و به جای آن، 475 فعال حزبی روز شنبه 
در »کاسپر« گرد هم آمدند و 14 رأی حزبی را به کروز اختصاص 
دادند. پیش از این نیز 1۲ رأی حزبی در سطح مناطق به نامزد ها 
اختصاص یافته بود که از این تعداد 10 رأی نصیب کروز و تنها یک 

رأی نصیب ترامپ و یک رأی نیز نامشخص اعالم شد.

 انتقال 9 زندانی »گوانتانامو« 
به عربستان

وزارت دفــاع آمریکا ۹ فــرد زندانــی در زنــدان گوانتانامو را به 
عربســتان ســعودی منتقل نموده و دلیل این امــر را اقدام در 
راســتای تعطیل کرده زندان مذکور دانسته است. پنتاگون این 
عملیات انتقال را نشان از عزم دولت آمریکا برای بستن زندان 
گوانتانامو قبل از پایان دوره ریاســت جمهوری »باراک اوباما« 
اعالم کرده اســت. در حال حاضر از مجموع 780 زندانی تنها 
80 نفر در این زندان مخوف مانده اند. وزارت کشور عربستان در 
بیانیه ای اعالم کرد، استقبال از این ۹ زندانی یمنی، به  دستور 

»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه این کشور انجام می شود.

 نقش آمریکا و انگلیس 
در تقویت القاعده در یمن

تجاوز نظامی عربستان و متحدینش به یمن که با حمایت لندن 
و واشنگتن صورت گرفت، ســبب تقویت و رشد القاعده در این 
کشور شــده است. به طور کلی، پس از 11 ســپتامبر، آمریکا و 
کشورهایی نظیر انگلیس نتوانستند به طور حقیقی با تروریسم 
مقابله کننــد؛ چون آن ها به حفظ مناسباتشــان با عربســتان 
سعودی و سایر کشورهای عرب منطقه بهای بیشتری داده اند. 
برنده اصلی بحران جاری در یمن، گروه تروریستی القاعده است 
که از خأل دولت مرکزی به نفع خود استفاده و قلمرو کوچکی را 

در یمن ایجاد کرده است.

 موضع گیری وزیر دفاع آمریکا 
علیه ایران

اشــتون کار تر، وزیر دفاع آمریکا که برای دیدار با مقامات سیاسی 
و نظامی کشورهای حاشــیه خلیج فارس به منطقه آمده، در جمع 
نظامیــان آمریکایی در پایگاه هوایی حومــه ابوظبی در خصوص 
وظایف و مأموریت هایشــان با آن ها سخن گفت. کار تر خطاب به 
نیروهای آمریکایی گفت: »شما به عنوان بخشی از نظام بازدارندگی 
و مقابله با نفوذ ایران در منطقه، در اینجا مســتقر شــده اید... شما 
دوشادوش دوستان ما در منطقه )در برابر ایران( خواهید ایستاد«. 
وی گفت: »توافقی که با ایران منعقد کردیم، از این جهت که احتمال 

استفاده ایران از سالح هسته ای را از بین برد، توافق خوبی است«.

بین الملل


