
اقدام کریمی قدوسی حادثه ای تلخ، گناهی نابخشودنی و خدمت به دشمنان بود
در حالی که رسانه های منتقد دولت همچنان مشغول سیاست بازی با جمله »اشتباه کردم« منسوب به ظریف 
هستند، محکوم کردن اقدام کریمی قدوسی همچنان ادامه دارد. تا جایی که امروز کمیسیون امنیت ملی با 
انتشار بیانیه ای نسبت به اقدام کریمی قدوسی در انتشار اظهارات منتسب به ظریف در جلسه این کمیسیون 
گفت که افشا و انتشار این سخنان به صورت ناقص و گزینشی گناهی نابخشودنی است و خدمت به دشمنان 

صفحه ۳انقالب اسالمی است. بیانیه ای که هرچند به امضای رئیس این کمیسیون رسده است ...
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حضرتآیتاللهخامنهای:شانسی دیگر به دیپلماسی

حادثه ۹ دی از نمونه های قدرت نظام است
رهبر انقالب اسالمی، ۹ دی را نمونه ای از عناصر قدرت نظام برشمردند و گفتند: در آن حادثه 

بی نظیر، هیچ کس دست اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسالمی است، مردم را 
به خیابان ها کشاند و آن حادثه بی نظیر پدید آمد. حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح امروز در ابتدای 

جلسه درس خارج فقه و در آستانه سالروز حماسه ۹ دی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص(، 
دستیابی به خیر و سعادت در جوامع بشری را در سایه برخورداری از قدرت دانستند و افزودند: 

قدرتهای مستکبر همچون امریکا، سعادت جامعه و آنچه را که »ارزشهای امریکایی« می خوانند، در 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳جمع آوری ثروت و تسلط بر عالم دنبال می کنند، اما اسالم، سعادت بشر را  ... صفحه ۴

در شــرایطی که از مدتی پیش و در پی قطعی 
شــدن پیروزی ارتش ســوریه در حلب، روند 
گفت و گوهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل 
بحران این کشــور نیز وارد فاز جدیدی شده، 
امروز خبر رســید که نمایندگان دولت سوریه 
و معارضین نیز رســمًا مذاکرات خود را در این 
زمینه آغــاز کرده اند. این در حالی اســت که 
همزمان، گفت و گوهای مقامات ارشد روسیه، 

صفحه 2ایران و ترکیه نیز  ...

210 نفــر از نماینــدگان مجلس 
در بیانیه ای اعالم کردند حســاب 

سپرده مورد مناقشه ...

ســردار حســین نجات جانشین 
سازمان اطالعات سپاه گفت:   چرا 

برخی آقایان ...

اســداهلل بادامچیــان نایب رئیس 
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حادثه ۹ دی از نمونه های 
قدرت نظام است

رهبرانقاباســامی،۹دیرانمونهایازعناصر
قدرتنظامبرشمردندوگفتند:درآنحادثهبینظیر،
هیچکسدستاندرکارنبودوقدرتفکریکهشاکله
اصلینظاماســامیاســت،مردمرابــهخیابانها

کشاندوآنحادثهبینظیرپدیدآمد.
حضــرتآیتاللهخامنهایصبــحامروزدرابتدای
جلســهدرسخارجفقهودرآستانهسالروزحماسه
۹دیبااشــارهبــهروایتــیازپیامبــراکرم)ص(،
دســتیابیبهخیروســعادتدرجوامعبشریرادر
ســایهبرخــورداریازقــدرتدانســتندوافزودند:
قدرتهایمستکبرهمچونامریکا،سعادتجامعه
وآنچهراکه»ارزشــهایامریکایی«میخوانند،در
جمعآوریثروتوتسلطبرعالمدنبالمیکنند،اما
اسام،سعادتبشررادررسیدنبهکماالتانسانی
وجریانداشــتنفکروعملقرآنــیدرتماماجزاء

جامعهمیداند.
رهبرانقاباسامی،وجودنظامیبرآمدهازاسام
ودارایقدرتونفوذدرمســائلگوناگونمنطقهرا
موجببرانگیختهشــدندشــمنیوکینهقدرتهای
جهانیخواندندوافزودند:نظامســلطهباهرتفکرو
جریانضدظلموتبعیضدردنیامخالفاست،اما
زمانیدرمقابلجریانــیباتماموجودبهمعارضهبر
میخیزدکهآنجریانتوانســتهباشداقیانوسیک

ملترابهحرکتدرآورد.
ایشانریشــهتوطئههاودشــمنیهایگوناگونبا
جمهوریاسامیراتبلورمخالفتبانظامسلطهدر
ایراِنبرخورداراز»منابعفراوانطبیعیوانســانیو
اقتصادی،حرفومنطقومنبرسیاســی،وابزارو
نیرویالیقنظامی«دانســتندوخاطرنشانکردند:
جمهوریاســامیدرمقابلایندشمنیهابایدبر
قدرتخــودبیفزایدوعلتتأکیدمکــرربرافزایش
قدرتداخلیواســتحکامساختداخلنیزهمین

مسئلهاست.
حضــرتآیتاللهخامنهایبااشــارهبهلزوممجهز
شــدنبــهانواعقــدرتازجملــه»قــدرتفکری،
اقتصادی،اجتماعیوبســیجمردمی«افزودند:به
خیابانآمدِنمیلیونهانفردر۲۲بهمنباگذشــت
حدود۴۰سالازانقاباسامی،نشانهقدرتنظام
اسامیدربســیجمردمیاستکهاینموضوعدر

دنیابینظیراست.
رهبرانقاباسامی،حادثه۹دیرانمونهدیگری
ازعناصــرقدرتنظامبرشــمردندوافزودند:درآن
حادثهبینظیر،هیچکسدستاندرکارنبودوقدرت
فکریکهشــاکلهاصلینظاماسامیاست،مردم
رابهخیابانهاکشاندوآنحادثهبینظیرپدیدآمد.

ایشــانبااشــارهبهترفندوخدعهدشمناندرسلب
مؤلفههایقدرتنظاماســامی،گفتند:دشــمن
همچوندزدیاستکهقصدتصرفخانهرادارداما
اینطوروانمودمیکندکهدلیلدشــمنی،ساحی
اســتکهصاحبخانهبرایدفاعدردستداردواگر
آنساحرازمینبگذارد،نزاعتماممیشود،بنابراین
تاشمیکندباحیلهگریواستفادهازانواعروشها
ازجملهحرفزدن،شــوخیکــردن،لبخندزدن،و
تشــرزدن،صاحبخانهراخلعســاحکندوبهخانه

واردشود.
حضــرتآیتاللهخامنــهایهمچنینســعادتو
شــقاوترادرگــرویچگونگیاســتفادهازقدرت
دانســتندودرخصــوصقــدرتناشــیازســاح
هســتهای،افزودند:منعساحهســتهایمبانی
بســیارمهمفقهیوعقانــیدارداماامکانتاش
برایکســبانواعدیگــرقدرتدراختیــاردولتو

ملتقراردارد.

بهانه 3/5 ساله دولت
جهانگیری: هرچه تالش می کنیم نمی توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم

اسحاقجهانگیریامروزدراظهاراتخودباردیگرازوضعفاکتباریگفت
کهدرســال۹1کشــورراازتیماحمدینژادتحویلگرفتند.حرفیکهدرســه
ســالگذشتهکمابیشدرتمامسخنرانیهایمسئوالندولتیازدهمشنیده
شدهاست.اینکهوضعیتاقتصادیکشورتامرزفروپاشیپیشرفتهبود،تورم
بیــدادمیکرد،خزانهخالیبود،تحریمهاپدرمردمرادرآوردهبود،کشــوردر
خطرجنگبودو...وبســیاریسخنانمشابه.البتهاحتماالاندکاندکسانی
کهشــکیداشتهباشــنددراینکهمملکتدرهشتسالدولتاحمدینژاد
دچارآسیبهایفراوانشد؛امابهنظرمنتقدانتکراروبازتکراراینموضوع
ازجانبروحانیودولتمردانشدراینســهسالبهحربهایتبدیلشدهاست
دردستاندولتبرایفرارازانتقادها.حربهایکهدیگرکاراییخودراازدست
دادهاستوبهنظرکنشــیفرافکنانهمیآید.موضوعیکهحامیاندولتنیز

برآنواقفاندوگاهازآنانتقادمیکنند.

 هرچه تالش می کنیم 
نمی توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم

معــاوناولرئیسجمهوربابیاناینکهانگارپیشــرفتکشــورعدهایراآزار
میدهد،تصریحکرد:وقتیمیگوییمدرفانمســألهرشدداشتهایمعدهای
عــزامیگیرندچونفکرمیکننداینکاربهاســمگــروهخاصیخواهدبوددر

حالیکهاینمربوطبهجمهوریاسامیاست.
اســحاقجهانگیریصبحامروزدرجلسهگزارشعملکردپروژههایاقتصاد
مقاومتــیوزارتصنعت،معدنوتجارتکهدرمحلاینوزارتخانهوباحضور
وزیــرصنعتومعاونیناوبرگزارشــد،اظهارکرد:وقتیمثًاگفتهمیشــود
طبقآمــاربانکمرکزی7.۴وطبقمرکزآمار6.۴درصددر6ماهگذشــته
رشــدداشتهایمآقاییکهاصًامعنیرشــدرانمیداندمیگویداینرشدبرای

نفتاستوعربستانبیشتربایدبهآنافتخارکند.
ویادامــهداد:مگــرمقاممعظمرهبرینفرمودندکهبهآماررســمیکشــور
اشــکالواردنکنید.خداشاهداســتکهاگرمنیاآقایرئیسجمهوراطاع

داشــتهباشیمچهکسانیاینآمارراتهیهمیکنندیابهآنهابهدستوریبدهیم
دستگاههایرسمیآماررااعاممیکنند.جهانگیرییادآورشد:همینمرکز
آمارگفتهاستکهرشدکشورمنهاینفت۴.3درصدبودهاستیادرصنعت
باالی۴درصدودرکشورباالی5درصدرشداعامشده.اینآماربایدانسان
راخوشحالکندکهکشوریکهازرکودتورمیرنجمیبردهبهاینارقامرسیده

اماعدهایمیگویندبرایزندگیمردماتفاقینیفتادهاست.
ویدرادامهتأکیدکرد:بهکسانیکهبهانهجوییمیکنندبایدبگوییمسیاست
شــماهمانبودکهفضایاقتصادیکشــوررابهپرتگاهرســاندیدونیروهای
انقابرامقابلهمقراردادید.شــماکشــوررابهتهدرهبردیــدوماآنراچند
پلهازتهدرهباالآوردهایماماهنوزدردرهاســت.آمارتورم،رکودودرآمدســرانه
مردمدرسال۹1آنقدربدبودهکههرچهتاشمیکنیمنمیتوانیمخرابکاری

آقایانراجبرانکنیم.
معاوناولرئیسجمهوراضافهکرد:عدهایتمامهدفشــانراگذاشتهاندکه
چگونهمیتوانیــماعتمادوامیدراازمردمبگیرند.چــونمیدانندامیدمردم
بزرگترینســرمایهجمهوریاســامیایراناســتووقتیمردمناامیدشوند

ممکناستدستبههرکاریبزنند.
جهانگیریباگایهازبرخیدســتگاههاورسانهها،افزود:برخیرسانههاکه
ازپولبیتالمالاستفادهمیکنندبهگونهایتیترمیزنندکهاگرمجموعهای
درخارجازکشــورمیخواســتکاریکندکهمردممأیوسشوندبهاینخوبی
نمیتوانســت.اگربهفکرانتخاباتهمهســتندبازایننوعرفتاربهمصلحت

شخصیوگروهیشاننیستچونمردمباألخرهمتوجهامورهستند.
ویبااشــارهبهتوافقهستهایوبرجام،خاطرنشانکرد:درسیاستخارجی
ممکناستدردوجایبرجامهممشکلباشد.اگردستمابودکههمهبرجام
رابنویســیمبهگونهایمینوشــتیمکهبرخیازمخالفینماننابودشوندولی
ایــنتوافقیبودکهبینایرانو6قدرتجهانیصورتگرفت.بااینحالهیچ

کشوریخارجینیستکهبهخاطربرجامبهماتبریکنگوید.
ویادامهداد:حتمًاآمریکاییهادراینزمینهدشــمنیوشــیطنتمیکنند.

امامانبایدازایناتفاقخوشحالباشیمبلکهبایدبادنیاتعاملکنیمونگذاریم
آمریکابتواندسیاستهایشرااجراییکند.

معــاوناولرئیسجمهورهمچنینبیانکرد:ازروزیکهگفتهشــدقرارداد
هواپیمابســتهایمعدهایعــزاگرفتند.تاکیملتایرانبایدتحقیرمیشــدو
هواپیماهایدرجهدوراازضعیفترینکشورهامیگرفت.مابرایاینهواپیماها
تنها15درصدپولدادهایمو85درصدباقیماندهقراراستازمحلبلیطیکه

فروشمیرودبرگرداندهشودکهایندستمریزاددارد.

هیچ دولتی بعد از جنگ کشور را با تورم ۴0 درصد تحویل نگرفت
ازایندستسخنانراروحانینیزبسیارگفتهاست.ازآخرینبارهاییکهرئیس
دولتیازدهمبهوضعکشوردرپایاندولتاحمدینژاداشارهکرد،جلسهرای
اعتمادبهســهوزیرپیشنهادیاشبود.اودرآنجلسهگفت:هیچدولتیبعد
ازجنگتحمیلینبودهکهدرآغازدولتکشــورباتورمبیشاز۲3درصدروبرو
باشــد،خاطرنشــانکرد:درحالیکهدرآغازایندولتکشورباتورم۴۰درصد
روبروشد.هیچدولتیبعدازجنگتحمیلینبودهاستکهدرآغازکارکشوربا
رشدمنفیروبروبودهباشدامادولتیازدهمدرشرایطیکارخودراآغازکردکه

با8فصلرشدمنفیروبروبود.
رییــسدولتگفت:هیچدولتینبودهکهشــروعآغازکارشباعدماشــتغال
خالصچندسالمداومروبروباشد،اشتغالخالصیکهتقریبادرطولچندسال
نزدیکبهصفربودهاســت.هیچدولتینبودهکهدرآغازکارشبعدازانقاب
اســامیباتحریمهایشــدیدســازمانمللمتحدوقطعنامههایشورای
امنیتتحتذیلبند7مواجهباشدودولتیازدهمبااینمشکاتمواجهبود.
روحانیگفت:اگرمنبگویمکهدرآغازکاردولتدربخشسیاســتخارجی
واقتصادوبویژهاقتصادکانبامعضاتیشــبهبحرانمواجهبودیمسخنی
بــهاغراقومبالغهنگفتــهامبههمینعلتدولتناچاربوددراولینقدمهای
فعالیــتهایخودشبهبحثسیاســتخارجیواقتصــادیبیشازبخش

هایدیگرتوجهکند.

الکترونیکی کردن انتخابات در کل کشور امکان پذیر نیست
علیاصغراحمدیرئیسســتادانتخاباتکشــوردربارهبرگزاریانتخابات۹6بهصورتالکترونیکیگفت:بحثالکترونیکیشــدنانتخاباتفقطایننیســتکهبگوییمتنهاروزاخذرأیوآن
برگهایکهمیخواهدرأیدادهشــودبهصورتالکترونیکیانجامبگیردوشــمارشنیزالکترونیکیباشــد.احمدیتاکیدکرد:داشــتنزیرســاختهامانندفیبرنوریودیتاوازطرفیداشــتن
تجهیزاتســختافزاریازمرکزگرفتهتاآخرینشــعبهبرایهرانتخاباتوازطرفینرمافزاریکهدراینسیســتمبایداســتفادهشــودوهمچنینباشــوراینگهبانوهیأتمرکزینظارتبر
شــوراهاکهدرمجلساســت،مذاکراتجدیداشــتهایموجلورفتهایمامااینکهبندهبگویمدرچهمقطعیودرچهتعدادشــعبهانتخاباتالکترونیکیبرگزارمیشوداینمسئلهنیازبهنهاییشدن
اســتولیحســبگزارشــاتیکهتااینلحظهدارمقاعدتاامکاناینکهکلکشــوررابتوانیمانجامدهیم.ویافزود:بعیدمیدانمولیاجازهبدهیدکهجلســهســتادتشــکیلشودوبادوستاندر
هردوجایگاهمذاکرهکنیم.همچنینضرایبامنیتیکهبایدحاکمبرایننرمافزاروســختافزارباشــدنکاتمهمیاســتکهدرجریانانتخاباتبایدمدنظرباشــدوانشــاءاللهبهموقعاین

موضوعراتوضیحخواهیمداد.

سیاسی
1395 مــاه  دی   7 سه شــنبه 

واکنشروز

چه کسی جام زهر را به امام نوشاند؟
آیتاللهمصباحیزدیدوروزپیشدرســخنانیعلیهآیتاللههاشــمیگفتهبود:»عــدهایافتخارمیکنندبهامام

جامزهرنوشاندند«سخنانیکهامروزباواکنششاگردسابقمصباحونیزروزنامهجمهوریاسامیهمراهبود.
آیتاللهمحســنغرویانکهازشاگردانســابقمصباحاستدرگفتوگوبا»انتخاب«دربارهاظهاراتاخیرآیتالله
مصباحیزدیگفت:ازنظرمنامامخمینی)ره(کسینبودندکهکسیبتواندبهایشانجامزهررابنوشاندیعنیایشان
خودقویترازاینهابودندوارادهباالتریداشتند.کسیقدرتاینکهجامزهررابهامامخمینی)ره(بنوشاندنداشت.
ایشانخودبهایننتیجهرسیدندکهقطعنامهبهمقتضایمصلحتجامعهاست.شرایطزمانومکانرالحاظکردند

وقطعنامهراپذیرفتند.اینجامزهرتوسطکسیبهامامخمینی)ره(خوراندهنشد.اگراینطوربودکهایشانمیگفتندکهجامزهررابهمنخوراندند.
همچنینروزنامهجمهوریاســامیدریادداشــتینوشت:آنانکهبهدنبالمقصرندجلویآینهبایســتندمقصرراخواهندیافتکهاگرآنروزپای
کاربودنداگرخودراازقموتهرانومشــهدآنطرفترمیرســاندندماجراجوردیگریرقممیخورد.اگرمردجنگبودنددرعاشورای8سالهحاضر
میشــدند.حضورهمپیشــکش،حداقلباچندســخنرانیبهیاریرزمندگانمیآمدندنهاینکههمهســخنرانیهایشهادتطلبانهشانوتکریم
جهادشــانتاریخســالهایبعدازدفاعمقدسراداشتهباشد!اینیادداشــتادامهداد:صریحعرضکنم؛کسانیجامزهررابهامامنوشاندندکه
بهجبههنیامدند.ازدفاعمقدسحمایتنکردندحاالطلبکارهمشــدهاندکهاگربرخیبرآنهاصفتتوابهمبگذارندکیســتکهنداندخونهمه

توابینبهاندازهیکقطرهخوندرهمراهیسیدالشهداارزشواثرنداشت.

پیگیریروز

اعضای شورای مرکزی حزب با استعفای کروبی موافقت نخواهند کرد
درحالیکهروزگذشتهحجتاالساممهدیکروبیباانتشارنامهایازدبیرکلیحزباعتمادملیاستعفاداد،قائممقام
مســتعفیاینحزبمیگوید:همهاعضایشورایمرکزیبااســتعفایایشانمخالفتشدیدخواهندکردواحدی
موافقایناستعفانخواهدبود.رسولمنتجبنیادرگفتوگوباروزنامه»اعتماد«گفت:یکشنبهشبشنیدمکهایشان
چنینقصدیرادارند،خدمتایشانپیامدادمکهبندهباطرحاینمسألهبهشدتمخالفهستموتقاضامیکنمکه
حتیدرجلســاتخصوصیاصامطرحنشــودچوناعتباروحیثیتحزببهایشــانوابستهاست.بندهبهنوبهخود
بهشدتازاینتصمیمومقدماتیکهاینتصمیمرابهوجودآوردهمتأسفهستم.درحالمشاورهبادوستانهستیم

وبهزودیهمانطورکهایشانپیشنهادکردندجلسهشورایمرکزیرادرهفتهآیندهباحضورهمهاعضایشورایمرکزیتشکیلخواهیمداد.
منتجبنیاهمچنینتاکیدکرد:بندهیقیندارمکههمهاعضایشــورایمرکزیبااســتعفایایشانمخالفتشدیدخواهندکردواحدیموافقاین
استعفانخواهدبود،کمااینکهدبیراناستانهاوشهرستانهاواعضاباشنیدناینخبربهشدتنگرانشدندومخالفتخودرااعامکردند.ماطبق
توصیهایشانجلسهایرادرهفتههایآیندهتشکیلخواهیمدادواعضارابرایبحثپیراموناینمسألهدعوتمیکنیم.مطمئنهستمکهاحدی
ازشورایمرکزیوحتیزیرمجموعهآنموافقایناستعفانخواهندبود.بندههمباردیگرهممخالفتجدیخودراباایناستعفااعاممیکنم.

اینعضوحزباعتمادملیبابیاناینکه"امیدواریمایشــانهمســالمباشندوهمانشاءاللهبهزودیرفعحصرازایشانشودوسایهشانباالیسر
اعتمادملیهمچنانمستدامباشد"،اظهارکرد:نکاتیکهایشاندرنامهتوصیهکردند،همهجامهعملمیپوشانیمکهمنویاتاینبزرگواربرآوردهشود.
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صدا و سیما خط شکن حمله به دولت است

صادقزیباکاماســتادداشــنگاهاصاحطلبگفت:هرکجاکهپايحملهبهدولتبهمیانآمده،صداوســیماجلودار،پرچمداروعلمداربودهاســت.ویافزود:اگردرخصوصبرجامبوده،صدا
وســیماعلمداربودهواگردرخصوصحقوقهاينجوميبودهصداوســیماعلمداربوده،وقتيانســاندقیقترنگاهميکند،ميبینددراینســهســالونیمگذشتهدرحقیقت،درهرمورديکه
حملهبهدولتهدفبوده،هموارهصداوســیماخطشــکنوجلوداربودهکهالبتهچندیننتیجهبهبارآوردهاســت.زیباکامتاکیدکردهاســت:آنقدرصداوسیمایکسویهگزارشگريميکندوآنقدر
صداوســیماجانبداريميکندکهعماهرکسکهميخواهدبدانددردنیاچهخبراســت،درمنطقهچهخبراســتوحتيدرمملکتخودمانایرانچهخبراســتممکناســتبهشــبکههاي

فارســيزبانخارجيپناهببرد.ایناســتاددانشگاهتصریحکردهاســت:حاصلدیگريکهعملکردصداوسیماداشتهآناستکهآنقدریکســویه،جانبدارانهومغرضانهعلیهدولتروحاني
موضعگیــريکــردهکهاگرامروزحقیقتيرابگویدکهانتقاديوعلیهدولتباشــدهیچکسآنراباورنخواهدکردوهمــهآنراخواهندزدبهپايموضعگیريهايخصمانهوغیرمنصفانه

صداوسیماعلیهدولتروحاني.

حساب ها، قانونی و شرعی است
۲1۰نفرازنمایندگانمجلسدربیانیهای
اعامکردندحسابسپردهموردمناقشهبه
نامقوهقضائیه،ازجهاتمجوزهایشرعی
وقانونــیدارایایرادنیســت.دراینبیانیه
آمدهاســت:ماجمعــیازنمایندگانملت
ازریاســتمحترمقوهقضائیهدرخصوص

شــبهاتمطرحشدهجویاشــدیم.ایشانهمهاســنادومدارکمربوطبه
حسابهارادراختیارماقراردادهومابهدقتآنهارابررسیکردیموبرایمان
روشنشدکهحسابسپردهموردمناقشهبهنامقوهقضائیهاستوازجهات
مجوزهایشرعیوقانونیدارایایرادنمیباشد.آنهاافزودهاند:نظرات
رئیــسمحترمقوهقضائیــهدرخصوصمجلسوجایــگاهآنوهمکاری
صمیمانهباقوهمقننهراهمســوبانظــراتحضرتامام)ره(ورهبرمعظم

انقابمبنیبردررأساموربودنمجلس،دریافتنمودیم.

علت حصر فتنه 88 نبود
ســردارحســیننجاتجانشــینسازمان
اطاعاتسپاهگفت:چرابرخیآقایانکهاز
علتحصرسرانفتنهمطلعهستندموضوع
حصراینافرادرابهفتنه88ربطمیدهند.
درحالیکهنظامدربرابرآنهاصبورانهبرخورد
کردهاســتبهنحــویکهاگرمثــلترکیه

میخواستیمبرخوردکنیممیبایستاینهابافاصلهبازداشتمیشدند.وی
ادامهداد:حصراینافرادیکسالبعدازفتنهودر۲5بهمن8۹اتفاقافتاده
است؛درسال8۹درسوریهمعارضینعلیهبشاراسدراهپیماییکردندورادیو
BBCوVOAآنراادامهبهارعربینامنهادند.سردارنجاتگفت:دراین
زمانیکیاززندانیاناززندانبهبازداشتشدگاندرسوریهنامهمینویسدو
باآنهااعامهمبستگیمیکندوحتیسرانفتنهنیزازمردممیخواهندبه

خیابانآمدهوبابازداشتشدگاندرسوریهاعامهمبستگیکنند.

یارانه احزاب را در اختیار ولی امر قرار دهند
اســداللهبادامچیــاننایبرئیسشــورای
مرکزیحزبموتلفهاســامیبابیاناینکه
فراینــدپرداختیارانهبایدامریمســتمرو
قانونیباشد،پیشنهادکرد:یارانهاحزابرادر
اختیارولیامرقراردهند.ویمعتقداست:
اگرقراراستبرایپرداختیارانهبهاحزاب

قانونوضعشودبهجایاینکهدولتهایارانهبدهند،بودجهرادراختیارولی
امرقراردهند.اینفعالسیاسیدرباره»یارانهاحزاب«وشیوهپرداختآنبه
تشکلهایسیاسیاظهارداشت:پرداختیارانهازطرفدولتهابهاحزاب
بایدبهنحویباشــدکهتشکلهایسیاسیبهدولتهاوابستهنشوند.این
فعالسیاســیاصولگراباتاکیدبرلزومرعایتجوانبودرجهتحلشائبه
هایپرداختیارانهبهتشکلهایسیاسیگفت:اگراحزاببخواهندتمام

بودجهشانراازدولتبگیرند،بهاحزابدولتیتبدیلمیشوند.

شرم بر ما 
اصغرفرهادیباانتشارنامهایسرگشادهخطاببه
حســنروحانیازوضعیتامروزشهروفقرحاکمبر

بخشعظیمیازجامعهگایهکرد.
بهدنبالانتشارگزارشیدرروزنامهشهروندباعنوان
»زندگــیدرگــور«کــهگزارشــیازگورخوابهای
نصیرآبــادوحکایــتزندگی٥٠زن،مــردوکودک
استکهشــبهادرگورمیخوابند،اصغرفرهادی
نامهایسرگشــادهوتندخطاببهحســنروحانی؛
رییسجمهورنوشــتودرآنازفقرحاکمبرزندگی

بخشوسیعیازمردمکشورگایهکرد.
فرهادیدرایننامهنوشــتهاســت:امروزگزارش
تکاندهنــدهزندگیمردان،زنــانوکودکانیراکه
درگورهــاییکیازقبرســتانهایاطــرافتهران
شبهایسردرابهصبحمیرسانندخواندمواکنون
سراســروجودمشرماستوبغض.بهبهانهایننامه
بهشــما،قصددارمهمهآنانکهدراینسرزمینودر
اینسیوچندسالمسئولیتیداشتهودارندراسهیم

اینشرمساریکنم.
ویافزودهاســت:میدانمکهعدهایسیاســتباز
اینگونهگزارشهاوخبرهارادستاویزیخواهندکرد
برایگرمکردنتنوربازیهایفرســایندهسیاسیو
انتخاباتیاماافسوسکهگرمایاینتنور،تنرنجور
کودکان،زنانومردانیراکهشبهادرگوشهقبرها،
البهالیدرختانپارکهاوزیرپلهابهخوابمیروند

گرمنخواهدکرد.

انگ سیاه نمایی فراری ست رو به جلو 
برای عدم پذیرش مسئولیت سیاهی ها

اینکارگردانســینمادرادامهبابیاناینکهدرتاریخ
خواندهایمکهگاهیحاکمانبالباسمبدلبهمیان
مردمانمیرفتهاندتابهدورازمحافظانومازمان
ومتملقانگوشــهایازدردورنجمردمرابیواسطه
درککنندتاکیدکردهاست:پیشنهادمیدهمالاقل
برایتنوعدرنگارشتاریخامروزکهآیندگانبهتزده
خواهندخواند،گاهــیصاحبمنصبانبیهمراهو
ناشناسبهمیانمردمبروند.بهروستاهاوشهرهای
دورافتــاده.اگــرناشدنیســتبههمیــنحوالی،
محلههایحاشیهتهرانتاببینندصورتهایسرخ
ازسیلیآبرومندانبیبضاعتیکهبیشازهرصاحب
قدرتیجانوجوانیشانرابرایاینسرزمینقربانی
دادهاند.اگربازناشدنیستیکروزبهاورژانسشهر
ســریبزنندومخفیانهسواربرآمبوالنسیشوندکه
قراراستبیماریبیرمقرابهبیمارستانیبرساندو
ازنزدیکشاهدباشندچگونهدرمسیر،بهجایراه
بازکــردنبراینجاتجانیکبیمار،مســابقهای
تلخبیندیگراناســتبرایپیشیگرفتنازهمکه
پشتآمبوالنسحاملیکهموطنروبهمرگجای
بگیرندوازاینموقعیتبرایزودتررسیدنبهمقصد

نهایتاستفادهراببرند.
اودرادامهنوشتهاســت:چهکسیپاسخگویاین
بیرحمیپنهاناســت؟ماچراوکیچنینشدیم؟
مامردمانیکهدیگردوســتداشــتنهموطنرااز
یادبردهایم،ماکهخشونتهایپنهانوریزدررفتار
وگفتارروزمرهمانابزاریشــدهاســتبرایبیرون
کشــیدنگلیمفردیمانازاجتماع.ماکهدروغرابه
عنوانمهارتیبرایزیستندوگانهدربیرونودرون

خانهمیآموزیموبهکودکانمانمیآموزانیم.
فرهــادیدرپایــانتصریحکردهاســت:آناندک
کسانینیزکهدلسوزانهمیگویندباانگسیاهنمایی
موردهجمهاند.انگســیاهنماییفراریســتروبه
جلوازسویمسئوالنبرایعدمپذیرشمسئولیت
سیاهیها.ایناستشهرنویددادهشده؟ایناست

شهرآرمانها؟

تسنیم نوشته است: دولت با چه هدفی معاون سیاسی وزیر کشور را نزدیک انتخابات تغییر داد؟
وجوداختافبینوزیرکشورومعاونانسیاسیپیشینویادستکممعاونکنونیحداقلدرایندولتیکاحتمالقویبودهامابرخی
کارشناسانمعتقدندکهدرآستانهانتخاباتریاستجمهوریوبرایآرامشونشاطسیاسیدرکشوربهتراستدولتدخالتمستقیمی

درتغییراستانداراننداشتهباشد.

 پارس نیوز نوشت: عبور از اصول گرایی غیرانقالبی و ساخت جبهه گسترده انقالب
کسانیکهوظیفهذاتیشانراخدمتبهمردممیدانستندوباهمینبهانهسراغقدرترفتند.رمزعبورازاصولگراییغیرانقابی،

»خدمت«است؛خدمتکفخیابانوخالصانهبهمردم.

 عصر ایران نوشت: آخ جون! ظریف گفت اشتباه کردم...
اینهمهعاقهبهاعترافگیریواصراربراینکهکسییاکسانیبگویند»اشتباهکردیم«ازکجاناشیمیشودکهوزیروغیروزیروجلسه

محرمانهوغیرمحرمانهنمیشناسد؟

 روز نو نوشت: کدام وزیر کابینه مدافع روحاني است؟
ربیعیهمهاخباروطرحهایخودراطرحهایموردنظررئیسجمهوریمیداندکهدرسهسالونیمگذشته،دربسیاریازموارد»تنها«

بودهاست.اومیخواهدمدافعگفتمانیباشدکهمردمبرایگشایشدرزندگیخود،بهآنامیدهابستهاند.

عکسروزسایتنگار

جلسهدرسخارج
فقهحضرتآیتالله
خامنهایرهبرمعظم
انقاباسامیروزسه
شنبهدرحسینیهامام
خمینی)ره(برگزارشد.

خبرنامه
1395 مــاه  دی   7 سه شــنبه 

 اقدام کریمی قدوسی حادثه ای تلخ، 
گناهی نابخشودنی و خدمت به دشمنان بود

بیانیه کمیسیون امنیت ملی درپاسخ به اقدام کریمی قدوسی
درحالــیکهرســانههــایمنتقددولتهمچنانمشــغولسیاســتبازیبا
جمله»اشــتباهکردم«منســوببــهظریفهســتند،محکومکــردناقدام
کریمیقدوســیهمچنــانادامهدارد.تــاجاییکهامروزکمیســیونامنیت
ملیباانتشــاربیانیهاینســبتبهاقدامکریمیقدوســیدرانتشاراظهارات
منتســببــهظریفدرجلســهاینکمیســیونگفتکهافشــاوانتشــاراین
ســخنانبهصورتناقصوگزینشــیگناهینابخشــودنیاســتوخدمت
بهدشــمنانانقاباســامیاســت.بیانیهایکههرچندبهامضایرئیس
اینکمیســیونرســدهاســت،کریمیقدوســیآنراتکذیــبوتهمتهای
جدیــدیراعلیهوزیرامــورخارجهبیانکرد.ســخنانیکهبــاردیگرواکنش
وزارتخارجــهرادرپیداشــت.درعینحالتعدادیازاعضایکمیســیون
امنیتملیقراراســتازکریمیقدوســیبههیئتنظارتبررفتارنمایندگان

شکایتکنند.

حادثه ای تلخ، گناهی نابخشودنی و خدمت به دشمنان
بیانیــهکمیســیونامنیتملــیبابیاناینکهاینکمیســیونبــهعنوانیکی
ازمهمتریــنکمیســیونهایمجلسازحساســیتوظرافتهــایویژهای
برخورداراستکهعدمتوجهبهقواعدحاکمبرآنمیتواندبهمنافعملیضربه
زند،تاکیدشــدهاســت:حادثهتلخیکههفتهگذشــتهپسازجلسهمشترک
وزیرمحترمامورخارجهومعاونیناینوزارتخانهواعضایکمیســیونامنیت
ملــیوسیاســتخارجیمجلساتفاقافتادهنجارشــکنیوحاشیهســازی
بیمنطقــیبــودکــهاکثریــتقریببــهاتفاقاعضایکمیســیوننســبت

بهآنمعترضهستند.
اینبیانیهتصریحکردهاست:عدمتوجهبهضرورتحفظمطالبمطرحشدهدر
آنجلسهواصراربرافشاوانتشارآنبهصورتناقصوگزینشی،گناهیاست
نابخشودنیوخدمتیاستبهدشمنانانقاباسامیکهمراجعذیصاح
بایدبهآنرسیدگیکنند.عدمتوجهبهضرورتحفظمطالبمطرحشدهدرآن
جلســهواصراربرافشاوانتشــارآنبهصورتناقصوگزینشی،گناهیاست
نابخشودنیوخدمتیاستبهدشمنانانقاباسامیکهمراجعذیصاح

بایدبهآنرسیدگیکنند.
درادامــهایــنبیانیــههمچنینآمدهاســت:ســخنیکهوزیرمحتــرمامور
خارجهدراینجلســهاعــامکرد،نهاشــتباهدربرجامبودونهاشــتباهیدر
سیاســتهایراهبردینظــام،بلکهصرفااشــارهایبودبهیکاشــتباهدر

اعامموضع.
ایــنبیانیــهدرپایــانضمــنابــرازتاســفازایــنواقعــهتلــخبــرضرورت
وحــدتوهمدلــیآحادمردمومســئوالنوهمهدســتگاههــایذیربطبه
منظــورپیشــبرداهــدافمقــدسجمهــوریاســامیایــرانومنافعملی

تاکیدکردهاست.

 سخنگوی کمیسیون 
و اظهارات دوگانه درمورد رسمی بودن بیانیه!

گفتنیاســتاینبیانیهامروزازســویعلیرضارحیمینمایندهتهرانوعضو
کمیسیونامنیتدرراهرویخانهملتدرمیانخبرنگارانتوزیعشد.

پسازانتشــاراینبیانهسیدحســیننقویحسینیدرپاسخبهسوالیمبنیبر
اینکهچرابیانیهکمیسیونامنیتملیدربارهاتفاقاتاخیراینکمیسیوندرباره
حواشــیاظهاراتظریفبدونتاریخوشــمارهمنتشرشدهاست،گفت:این

بیانیهرسمیکمیسیونامنیتملیاست.
ویافــزود:وقتیکهرئیسکمیســیوناینبیانیهراتأییدمیکندســخنگوی

کمیسیوندیگرکارهاینیستواینبیانیهقطعارسمیاست.
بااینحالفارسنیوزبهنقلازنقویحسینیآوردهاستکهاینبیانیهرسمی
نبودهاســت!نمایندهورامینوســخنگویکمیســیونامنیتملیوسیاست
خارجــیدربــارهتوزیعبیانیهبدوناســموامضــاءازســویعلیرضارحیمی
نمایندهتهرانوعضوکمیســیونامنیتدرراهرویخانهملت،اظهارداشت:
صدوربیانیههایرســمیکمیســیونمراحلخاصخــودراداردوبایدبهآن

عملشود.
ویبابیاناینکهبرایتهیهبیانیهدرکمیسیونبایدجلسهرسمیتشکیلوطی
آنبحثصدوربیانیهموردرایگیریاعضاقرارگیرد،خاطرنشــانکرد:پس
ازاینکــهموضوعموردبحث)بیانیه(رایآورداقدامبهتدوینمتنآنخواهند
کرد.»پسازطیشدنایناقدامات،مجدداجلسهرسمیکمیسیونتشکیل

ودربارهمتنرایگیریمیشود.
نقویحســینیدرهمیــنزمینهتصریحکرد:بیانیهایکــهامروزدرراهروی
مجلسمیانخبرنگارانتوزیعشدروندعادیصدوربیانیهراطینکردهاست؛

اینبیانیه،بیانیهرسمیکمیسیوننبودهاست.

ادعاهای جدید کریمی قدوسی و واکنش وزارت خارجه
اینبیانیهازسویکریمیقدوسینیزتکذیبشد.اینعضوکمیسیونامنیت
ملیوسیاســتخارجیمجلسگفت:درچندروزاخیرهیچجلسهدیگریدر
کمیســیونامنیتنداشــتهایموهیچبیانیهایازسویکمیسیونتهیهنشده

است.
جوادکریمیقدوســیاظهارکرد:عدهایازاعضایکمیسیونکهبراساس
یــکضرورتبهدیداروزیرامورخارجهرفتهبودند،امروزاینمتنراتهیهکرده
وبهاســمکمیسیونمنتشــرکردهاند.درصورتیکهجانکاممااینبودکه
اعترافآقایظریفبهاشــتباهخوددراعتمادبــهقولجانکریدرموضوع

قانونداماتوباعثبزرگشدنایشانمیشود.
ایــنعضوکمیســیونامنیتملیوسیاســتخارجیمجلــسهمچنیندر
ادعاهاییجدیدبااشــارهبهامیــددولتفعلیبــهرأیآوردنقطعیهیاری

کلینتوننامزددموکراتهادرانتخاباتریاســتجمهوریآمریکاودلبستن
بــهاطمینانجانکریدراینزمینه،اظهارداشــت:باوجوداطمیناندادن
جانکــریبهآقایظریفبرایپیروزیدموکراتها،پسازآنکهترامپرای
آوردآقایظریفتاشبسیاریکردکهبتواندباتیمترامپمخصوصاوزیرامور
خارجهاشارتباطبگیردودرنهایت،تاشکردتاازطریقخانمموگرینیاین

ارتباطبرقرارشود.
ویگفت:براساساطاعاتبهدستآمده،خانمموگرینیقراراستطیدو

روزآیندهبههمینمنظورسفریبهآمریکاداشتهباشد.
اظهاراتــیکهواکنــشوزارتخارجهرادرپیداشــت.ادارهروابطعمومی
وزارتامورخارجهدرواکنشبهتازهتریناظهاراتکریمیقدوسینماینده
مشــهددرمجلسکهدرپاســخبــهبیانیهامــروزکمیســیونامنیتملیو
سیاستخارجیمجلسشورایاســامیاظهارداشتهاعامکرد:اصرار
آقایکریمیقدوســیبراقدامغیراخاقــی،غیرقانونی،غیرمنطقیوغیر
گاهجایتعجبندارد، شرعیخوداگرچهدیگروهرگزبرایمردمشریفوآ

اماشدیدًاجایتاسفدارد.
ایناطاعیهافزودهاســت:متاسفانهایشاندرادامهسلسلهبداخاقیهای
خوداتهاماتواهیوناراســتدیگریرابهوزارتامورخارجهوشــخصوزیر
محترمامورخارجهنسبتدادهاستکهحتیبهنظرمیرسدباتوجهبیمباالتی
ایشاندراظهاراتنادرستوخافواقع،ارزشتکذیبنیزنخواهدداشت؛اما
صرفاجهتتنویرافکارخوانندگاناحتمالیمطالبطرحشــدهتوسطایشان

الزممیداندنکاتیرابهاختصاربیانکند:
روابــطعمومیوزارتخارجهدرادامهتاکیدمیکند:همهکســانیکهباوزیر
امــورخارجهازنزدیککارمیکنندودرمــاههایپیشازانتخاباتآمریکادر
جلساتمختلفدرونوبرونسازمانیودرنشستهایتخصصیوکارشناسی
واســتراتژیکباایشانحضورداشــتهاند،میدانندکهیکیازمعدودنظرات
کارشناسیواقعبینانهودقیقدربارهانتخاباتآمریکاازسویایشانارائهشده
کهپیروزیآقایترامپدرانتخاباتراباارائهادلهوبااستنادبهاستداللهای
متعدددورازانتظارنمیدانســتهونتیجهبدستآمدهدراینانتخاباترابسیار
محتملمیدانســتند؛موضوعیکهبرایدیگراننهدرایران،بلکهدرســایر

نقاطجهانچندانقابلپیشبینینبود.
ایناطاعیهدرپایانتصریحمیکند:دیگراتهاماتواظهاراتنســنجیده
ونــارواینامبردهدرخصوصتاشبــرایارتباطگیریباتیمجدیدهیأت
حاکمهآمریکاهمانندبقیهســخنانقبلیایشاندرموردشخصوزیرامور
گاهیودر خارجــه،درشــکلخوشبینانــهآنحاکیازبیاطاعــیوناآ
شــکلدیگرآنبازهمناشــیازتوهماتوبداخاقیهایتکراریوکسل
کنندهدیگرایشــاناستکهدیگرچندانقابلاعتناءنبودهونیازبهتکذیب

مجددهمندارد.
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رصدخانه

شانسی دیگر به دیپلماسی
اعالم آغاز گفت و گوهای دولت سوریه با معارضین

درشــرایطیکهازمدتیپیشودرپیقطعیشــدنپیروزیارتشسوریه
درحلب،روندگفتوگوهایسیاســیودیپلماتیکبرایحلبحراناین
کشورنیزواردفازجدیدیشده،امروزخبررسیدکهنمایندگاندولتسوریه
ومعارضیننیزرســمًامذاکراتخودرادراینزمینهآغازکردهاند.ایندر
حالیاســتکههمزمان،گفتوگوهایمقاماتارشــدروســیه،ایرانو
ترکیهنیزدرموضوعســوریهدرجریاناست.درهمینراستا،خبرگزاری
»رویترز«ازانجامگفتوگوهاییبیندولتاســدواپوزیسیوناینکشور
خبردادهاســت.روسیهانتظارداردکهاینگفتوگوهامقدماتمذاکرات
صلحســوریهرافراهمآورد؛مذاکراتیکهقراراســتدرآستانه،پایتخت

قزاقستان،برگزارشود.
ســرگئیالوروف،وزیرامورخارجهروســیه،ازانجامگفتوگوهاییمیان
بشاراسدونیروهایمعارضدرسوریهسخنگفتهاست.بااینحال،به
نوشتهاینخبرگزاری،ازمحلانجاماینگفتوگوهااطاعیمنتشرنشده
اســت.پیشازآن،خبرگزاری»اینترفاکس«ازفراهمآوردنزمینههای
برگزاریمذاکراتصلحسوریهدرآســتانه،پایتختقزاقستانخبرداده
بود.مذاکراتیکهمیبایســتبهموازاتمذاکراتصلحژنوبرگزارشودو
مکملآنمذاکراتباشد.درعینحال،معلومنیستکهدولتبشاراسد
بــاکدامگــروهازنیروهایمخالفدرحالگفتوگواســت.کمیتهعالی
مذاکراتصلحسوریه،کهگروههایمسلحوسیاسیمخالفدولتاسد
رانمایندگیمیکند،ازبرگــزاریچنینمذاکراتیابرازبیاطاعیکرده
است.پیشازآن،خبرانجامگفتوگوهاییبانیروهایاپوزیسیونسوریه

درخاکترکیهمنتشرشدهبود.
روســیه،ترکیهوایرانهفتهگذشتهدرنشستوزیرانامورخارجهخوددر
مســکواعامکردهبودندکهمبانیالزمبرایانجــاممذاکراتصلحدر
قزاقســتانراتهیهکردهاند.ایندرحالیاســتکهعدمحضورآمریکادر
گفتوگوهایصلحســوریهدرمســکو،ازسویبرخیمفسرانبهعنوان
کاهشنقشسیاسیآمریکادرتحوالتخاورمیانهارزیابیشدهاست.حال
آنکه،جانکری،وزیرامورخارجهآمریکااعامکردآمریکاازهرتاشــی

کههدفبرقراریصلحدرسوریهرادنبالکند،حمایتوپشتیبانیخواهد
کرد.پسازنشســتوزیرانامورخارجهسهکشورروسیه،ایرانوترکیه،
اکنونقرارشــدهبرایاجراییکردنبرقراریفراگیرآتشبسدرسوریه،
ازنیروهایمعارضنیزبرایشرکتدراینمذاکراتدعوتبهعملآید.
پسازنشستوزیرانامورخارجهروسیه،ایرانوترکیهدرمسکو،والدیمیر
پوتین،رئیسجمهورروسیهاعامکردکهدولتسوریهنیزازگفتوگوهای
صلحکهقراراســتدرپایتختقزاقســتانبرگزارشود،حمایتمیکند.
زمانبرگزاریاینمذاکراتهنوزاعامنشــدهاســت.روزسهشنبه،۲7
دسامبر،وزیرامورخارجهروسیه،سرگئیالوروفاعامکردکهدرتماسی
تلفنیبــامولودچاووشاوغلو،وزیرامورخارجــهترکیه،پیرامونبرقراری
یکآتشبسفراگیردرسوریهگفتوگوکردهوهردوکشورتصمیمدارند
مقدماتبرگزاریمذاکراتصلحدرآستانهراهرچهسریعترفراهمکنند.
یکمقامدیپلماتیککهمایلبهفاششــدننامخودنبود،بهخبرگزاری

ریانووســتیگفتهاســتکهنمایندگانارتشروســیهوترکیهدرآنکارادر
حالگفتوگوبانیروهایمخالفدولتاسدبرسربرقرارییکآتشبس

سراسریدرسوریههستند.
ازســویدیگر،یکمنبعدیپلماتروسازتاشنظامیاناینکشــورو
ترکیهبرایتعیینمعیارهاینظامیآتشبسدرسوریهخبرداد.خبرگزاری
»ریانووستی«بهنقلازاینمنبعخبردادکهنظامیانروسوترکدرحال
حاضردرحالمذاکرهبانمایندگانیازمعارضانســوریهســتندتانظام
آتشبسدرسوریهراتعینکنند.هفتهگذشتهنیزوزاریخارجهجمهوری
اسامیایران،روسیهوترکیهوضعیتسوریهازجملهحلبرابررسیوپس
ازمذاکراتبراهمیتآتشبسدرســوریهتأکیدکردند.درهمینراستا،
اولگبرســیبکین،سفیرسابقودیپلماتروسنیزتصریحکردکهبیانیه
پایانینشســتسهجانبهروسیه–ایران–ترکیهدرمسکو،زمینهدستیابی
بهراهحلمسالمتآمیزبرایبحرانسوریهرافراهممیکند.برسیبکین

کهریاستمرکزمطالعاتشرقدردانشکدهدیپلماتیکوابستهبهوزارت
خارجهروســیهرانیزبرعهــدهدارد،تأکیدکردکهدرایننشســتوزرای
خارجهایران،روســیهوترکیهدربارهبحرانســوریهوراهکارهایاجرایی
بهتوافقرســیدند.ازجملهدیگرتحوالت،میبایســتاینموضوعرانیز
مورداشارهقراردادکهمعارضانسوریامروزاعامکردندکهدرواکنش
به»ضعفعملکردسیاســیوناتوانیجامعهبینالمللدرانجاموظایف
خــود«یک»هیئتسیاســی«رادرادلبتشــکیلدادهوقصددارنداین
هیئترادراســتانهایتحتاشــغالمعارضانتروریستتشکیلدهند.
وبگاهخبری»زمانالوصل«گزارشدادکهتشــکیلاینهیئتبهخاطر
شرایط»انقابسوریهوناتوانیجامعهبینالمللدرانجاموظایفخودو
ضعفعملکردسیاسیتشکیلشدهاست«.رضواناالطرش،رئیساین
هیئتاعامکردکهانگیزهنخستتشکیلاینهیئت»ضعفنمایندگی
واقعیانقابدرداخلاستواینمسئلهشماریازفعاالنسیاسیرابه
سویتشکیلیکهیئتسیاسیسوقدادکهنمایندهسیاسیاینمنطقه
درداخل]ســوریه[باشد«.بهگفتهوی،وظیفهاینهیئت»تاشبرای
تماسباگروههاینظامی]معارض[برایاتحادیادستکمایجادشورای
نظامیبرایهماهنگیمیان«گروههایتروریستیمعارضخواهدبود.
اینمعارضهمچنیناظهارداشتکهوظایفاینهیئتعاوهبرسطوح
سیاســی،اداریونظامیدرزمینههایاجتماعیواقتصادینیزخواهد
بود.اطرشبااشــارهبهتاشاینهیئتبرایتشــکیلچنیننهادیدر
استانهایتحتاشغالمعارضاندرسوریه،تصریحکردکهبا»فعاالنو
هیئتهایمدنیغوطهشرقی«تماسگرفتهاست.اینهیئتمتشکلاز
یکدفتراجراییبا1۲عضوویکدبیرخانه1۰6عضویاســتوهمه
تصمیماتتوســطدفتراجراییاتخاذخواهدشد.درواقعاینتاشاین
هیئت»برایآغازیکبرنامهکاریبراییکســانسازیتاشهایمدنی
وعســکریخواهدبود«.ویبااذعانبهاینکهیکیازمهمترینچالهای
پیشرویاینهیئتگروههایمعارضغیرمتحتدهستند،اظهارداشت

کهبرایمتحدکردناینگروههااقدامیانجامخواهدشد.

نصراهلل: آینه به نفع مقاومت رقم خواهد خورد
ســیدحســننصرالله،دبیرکلحزباللهلبنانســهشنبهدرمراسمیادبودشــیخ»عبدالناصرالجبری«،دبیرکلجنبش»االمة«لبنان،عضومجمععمومیمجمعجهانیتقریبوعضوتجمععلمایمسلمانسخنرانیکرد.دبیرکل
حزباللهلبنانبابیاناینکهجهاناســامامروزباپدیدهخطرناکیبهنامافراطگریبیحدوحصرمواجهاســت،گفت:»مابایدباکســانیکهدرپیفتنهافکنیوایجاداختافبینپیروانمذاهباســامیهستند،مقابلهکنیم«.نصر
اللهدرادامهگفت:»تکفیرخطرناکترینچیزیاســتکهواردامتاســامشــدهاســت؛دربرخیازمحافلشیعهنیزرویکردهایمعینیوجوددارندکه»شیعهانگلیسی«نامیدهمیشــوندوهمانگونهکهامامخامنهای)ره(فرمودند
اینهانیزروشتکفیروخیانتونیزتوهینبهمقدســاترادرپیشگرفتهاند؛نهفقطعلیهبزرگاناهلســنتبلکهعلیهبزرگانشــیعههم«.اوافزود:»امروزتمامامکاناتازقبیلشــبکههایماهوارهایبرایایندورویکردتکفیریاز
جملهرسانههادردسترساستاماپخششبکههامقاومتبررویماهوارههای»عربستونایلست«ممنوعشدهاس؛اینموضوعاتفاقینیستبلکهکشورهایجهانفهمیدهاندکهامتاسامگامهایجدیدرمقابلاستکبار
برداشتهاندوموضعیواضحدارند«.اوباتأکیدبراینکهدفاعازمقاومتوظیفههمگاناست،گفت:»امتاسامیهرگزازفلسطیندستنخواهدکشیدودراینراهازهیچچیزیدریغنخواهدکرد«.او،همچنین،یادآوریکردکه

»هدفدشمناننابودکردنارتشهایکشورهایعربیوبرچیدنمحورمقاومتاستتافقطارتشاسرائیلحرفاولرادرمنطقهبزند«.

ماهیگیرباماسکببردرمانیل

بعدازحادثهسقوطهواپیما
دربندرسوچی

طرفدارانجیمیواردیدردیدارلسترسیتیواورتون

ادایاحترامبهجورجمایکل،
ستارهپاپدرلندن

 اوباما: کاندیدا می شدم، 
رأی می آوردم

باراکاوباما،رئیسجمهوریآمریکاکهآخرینروزهایدومین
دورهریاســتجمهوریخودراسپریمیکند،معتقداستکه
اگراینامکانرامیداشــتکــهبرایبارســومدرانتخابات
ریاســتجمهوریکشورشکاندیداشــود،میتوانستدراین
انتخابــاتپیــروزازمیدانبیــرونآید.ویتصریــحکرد:من
اطمیناندارمکهاگریکباردیگرکاندیدامیشدم،میتوانستم
اکثریتآمریکاییهارابرایحمایتازکاندیداتوریخودمجاب
کنــم.ویاضافهکــرد:درمکالمههاییکهبــاافرادمختلف
داشتم،آنهاگفتندکهجهتورویکردمن،درستبودهاست.

 توقف همه پروازهای توپولف 15۴ 
در روسیه

روســیهتامشخصشدندلیلســقوطیکهواپیماینظامی
قدیمیخوددردریایســیاه،پروازکلیــههواپیماهایتوپولف
15۴رامتوقفکرد.روزیکشــنبهبراثرســقوطاینهواپیمادر
دریایســیاه،تمامی۹۲سرنشینآنکهاغلبآنهااعضای
یکگروهموسیقینظامیبودند،کشتهشدند.خبرگزاریهای
روسیهپیشتربهنقلازوزارتدفاعاینکشورگزارشدادهبودند
یکیازجعبههایسیاههواپیمایسقوطکرده،دردریایسیاه
پیداشدهاســت.درعینحال،مقاماتروسهرگونهانگیزهو

اقدامتروریستیرادرسقوطاینهواپیماردکردهاند.

  اقدام عجیب تایوان 
در پی افزایش تنش با چین

بــاباالگرفتنتنشبیــنچینوتایوان،وزیردفــاعتایوانتمام
جواناناینکشوررابهارتشفراخواند.رزمایشدریاییدولتچین
راقدرتنماییپکندربرابردولتتایوانمیداندبهخصوصپس
ازاینکهاخیرارابطهاینکشورباآمریکاوتایوانتیرهشدهاست.
هفتهگذشتهترامپرئیسجمهورمنتخبآمریکابارئیسجمهور
تایوانتلفنیصحبتکردکهموجبخشمپکنشد.فنگشی
کوان،وزیردفاعتایواناگرچــهرزمایشدریاییوهواییارتش
چیندراینبرههاززمانراتصادفیمیداند،اماهشداردادکه

تایوانهمچناندرمعرضتهدیدحملهنظامیاست.

 استقبال مسکو از نقش »کیسینجر« 
در مذاکرات با واشنگتن

دیمیتــریپســکوف،ســخنگویکرملیــندرخصــوص
گزارشاترســانههایآلمانیاظهارنظرکردکهاعامکرده
بودندکــههنــریکیســینجردردورانریاســتجمهوری
»دونالدترامپ«بعنوانمیانجیمیانمســکووواشــنگتن
عملخواهدکرد.پســکوفاینگونهگفت:»قطعًاکیسینجر
یکیازعاقلترینسیاســتمدارانوکارشناسانیبهحساب
میآیدکــهدربینصفاتدیگــر،دارایعمیقتریندانش
کارشناســیهمدرامورروســیهوهمامورمربوطبهروابط

روسیهوآمریکااست«.

بین الملل
1395 مــاه  دی   7 سه شــنبه 


