
صلح اجباری!
چهار روز پیش اعالم شد که سه کشور پاکستان چین و روسیه تصمیم دارند ۲۷ دسامبر )دیروز( نشستی را 
درباره صلح افغانستان برگزار کنند و راهکارهای اجرایی خود را برای حل مشکالت این کشور مطرح کنند. 
بر این اساس، اعالم شد نمایندگان سه کشور مذکور ۲۷ دسامبر در مسکو گرد هم خواهند آمد تا درباره حل 
مسائل افغانستان راهکارهای اجرایی خود را عنوان کنند. در آن زمان چنین بیان شد که روسیه معتقد است 

صفحه ۴گروه داعش خود فعالیت خود را در افغانستان تشدید کرده و این باعث افزایش نا امنی ...
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درمورد کارتن خواب ها 
بزرگ نمایی می شود!

عده ای سعی می کنند فتنه 88 را در حد »کدورت« کاهش دهند

فتنه 88 فتنه ای تمام عیار بود
فردا سال روز 9 دی است و به همین مناسب شخصیت سیاسی و نظامی کشور امروز در این خصوص 

سخن گفته اند. سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
صبح  امروز در همایش »فتنه 88، ایران و امریکا تسلیم یا مقاومت«که در سالن همایشهای صدا و 
سیما برگزار شد با بیان اینکه در فتنه 88 عمق دشمن را به راحتی می توان شناخت، تصریح کرد: در 

فتنه 88 عمق حرکت دشمن به راحتی قابل مشاهده است. از مالقات یکی از سران فتنه با جرج 
سورس و شیوخ عربستان گرفته تا بیانات سران غربی در حمایت از سران و جریان فتنه 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3که به طور آشکار از پشت تربیونهای آنها مطرح شد ... صفحه ۲

گزارش روز گذشــته روزنامه شهروند درمورد 
گورخواب ها انعکاس بسیاری داشت، اما برخی 
از رســانه ها امروز خبر از برخورد با گورخواب 
ها و ضرب و شــتم و اخراج آن ها از گورستان 
نصیرآباد باغستان دادند.  روح اهلل حسین زاده 
دادســتان عمومی و انقالب شــهریار اما در 

صفحه 3گفت وگو با ...

عالءالدین بروجردی اظهار داشت: 
طبق برجام، ایــران تنها مجاز به 

ذخیره محدودی ...

عضو هیات رییســه مجلس گفت: 
هیات تفحص از شهرداری تهران 

می تواند بحث ...

حمید رسایی بت بیان اینکه برجام 
یک فتنه دیگر بود و خیلی شباهت 
به فتنه سال 88 داشت خاطرنشان 

کرد: آقایان در ...

فروش 70 تن 
 آب سنگین 

در 7 ماه

امکان تفحص 
شکلی در امالک 

شهرداری

 برجام 
فتنه دیگری بود

معمایکارتنخوابها
صفحه ۲

رئیس جمهور به نامه اصغر فرهادی درباره وضعیت گور خواب ها واکنش نشان داد
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درمورد کارتن خواب ها 
بزرگ نمایی می شود!

گــزارش روز گذشــته روزنامــه شــهروند درمــورد 
گورخواب هــا انعکاس بســیاری داشــت، اما برخی 
از رســانه ها امــروز خبر از برخورد بــا گورخواب ها و 
ضرب و شــتم و اخراج آن ها از گورســتان نصیرآباد 

باغستان دادند. 
روح الله حســین زاده دادســتان عمومــی و انقالب 
شــهریار اما در گفت وگو با ایسنا درباره اخبار منتشره 
مبنی بر  ضرب و شــتم کارتن خواب های گورستان 
نصیرآبــاد باغســتان در حومه شــهریار گفت: این 
موضوع صحــت ندارد؛ متاســفانه اکنــون فضا به 
گونه ای است که هر مطلبی که درباره کارتن خواب ها 

مطرح می شود پررنگ جلوه داده می شود. 

گورخواب ها معتاد متجاهر بودند نه فقیر
همچنین اســتاندار تهــران درخصــوص ماجرای 
نصیرآباد گفت: افرادی که در این گورســتان بودند، 
همگــی از معتــادان متجاهــر بودند. سیدحســین 
هاشــمی دربــاره ماجرای اســکان برخــی افراد در 
گورســتان نصیرآباد با تاکیــد بر اینکه ایــن افراد از 
معتادان متجاهر بودند، افزود: این قبرستان دارای 
نگهبان اســت و کنترل می شــود. این افراد در حال 
حاضر جمع آوری شدند و به کمپ شهرستان شهریار 
منتقل شدند. به فرماندار شهریار نیز تاکید کردم که با 
توجه به ظرفیتی که برای شرق و غرب استان تهران 
جهت جمع آوری معتادان داده شده است، نسبت به 
جمع آوری معتادان متجاهر در این شهرستان اقدام 
کننــد. بی تردید با افزایش همکاری نیروی انتظامی 
و با توجه به سردی هوا در فصل زمستان، جمع آوری 

این افراد افزایش پیدا خواهد کرد.
هاشــمی تاکید کرد: اینکه در خبرها عنوان شد این 
افراد نانی برای خوردن نداشتند و گرسنه بودند، کمی 
کم لطفی و کاری غیراخالقی بوده است چراکه باید 
توجه داشــت که این افراد از معتادان متجاهر بودند 
که جمع آوری شــدند.  اســتاندار تهران درباره نحوه 
جمــع آوری این افراد از گورســتان نصیرآباد و احیانا 
برخورد خشونت آمیز با این افراد گفت: بسیاری از این 
افراد از رفتن به کمپ ها خودداری می کنند. برهمین 
اســاس ممکن اســت هنگام جمــع آوری مقاومتی 
از ســوی آنها صــورت بگیرد اما در مورد گورســتان 
نصیرآباد به هیچ عنوان در جمع آوری آنها بحث کتک 
زدن تایید نمی شود، چراکه این افراد بیمار هستند و 

باید با آنها به شکل بیمار برخورد کنیم.

گورخوابی را نباید نقطه ضعف نظام و 
مسئوالن دانست

وزیر کشــور نیــز در اظهار نظــری در این خصوص 
گفــت: گورخوابــی مربوط به معتادانی اســت که از 
ترس بازداشت یا برخورد به گورستان ها پناه می برند 

تا دیده نشوند.
عبدالرضــا رحمانی فضلی با اشــاره به انتشــار خبر 
گورخواب ها اظهار کرد: این نوع مسائل ممکن است 
در همــه جای دنیا اتفاق بیفتد کــه نباید این را نقطه 

ضعف نظام، دولت و مسئوالن تبدیل کرد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: کسانی که به گورستان ها 
برای خواب پناه می برند معتاد هستند و حاضر نیستند 
به گرمخانه هــا و اردوگاه ها مراجعــه کنند. بنابراین 
خودشان فرار می کنند و به جاهایی می روند که دیده 
و دســتگیر نشوند. این در حالیســت که پیش از این 
هم شهرداری و هم سازمان بهزیستی به طور رسمی 
اعالم کرده اند که در صورت مشاهده چنین افرادی 
در داخل شهر این افراد را معرفی کنید تا این معتادان 
در مکان های در نظر گرفته شده اسکان داده شوند.

معمای کارتن خواب ها
رئیس جمهور به نامه اصغر فرهادی درباره وضعیت گور خواب ها واکنش نشان داد

به مردم بگویید دزد 3 هزار میلیاردی به چه کسانی وصل بود
رئیس جمهور با اشــاره به موضوع گورخواب ها و نامه ای که اصغر فرهادی در 
این زمینه به او نوشــته بود تاکید کرد: چه کسی می تواند در جامعه بزرگی مثل 
ایران ببیند عده ای از هم نوعانش که آســیب اجتماعی دیدند شب بخاطر بی 

پناهی به قبر پناه ببرند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی صبح امروز )چهارشنبه( در نشست 
تخصصی جامعه نظارت و بازرســی دولت در محل سالن اجالس سران اظهار 
کرد: من دیروز از یکی از هنرمندان نامه ای را خواندم که بســیار دردناک بود. 
شنیده بودیم بعضی ها از فقر کارتن خواب می شوند یا زیر پل ها می خوابند اما 
قبر خواب را کمترشنیده بودیم. این هنرمند در نامه نوشته بود وقتی این موضوع 

را دیدیم بغض در گلویم و شرمساری در سیمایم ایجاد شد.
وی ادامه داد: چه کســی می تواند در جامعه بزرگی مثل ایران به این عظمت، 
دین فرهنگ و با عشــق به خاندان رسالت ببیند عده ای از هم نوعانش آسیب 
اجتماعــی دیدند و بــه خاطر بی پناهی به قبر پناه برده اند. قبال زنده به گور می 
گفتند، اما االن طرف برای اینکه سرما را تحمل کند خودش را در گور می کند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این مساله برای دولت و مردم قابل تحمل نیست، 
بیان کرد: برای حل چنین موضوعاتی همه باید یکپارچه شــویم و از مســائل 
جناحی و اختالفات دســت برداریم و مشکالت اساســی کشور را مدنظر قرار 
دهیم. برای حل مشــکالت همه باید دست به دست هم بدهیم. دولت و ملت 
و همه مسئول هستیم و در برابر فساد همه ما مسئولیم. بزرگترین قدرت برای 

مقابله با فساد نظارت عمومی است.

چرا عده ای حاشیه امن دارند؟
رئیس دولت تدبیر و امید در بخشی دیگر از صحبت های خود خاطر نشان کرد: 
در دستگاه های نظارتی مهم این است که پیش داوری نداشته باشیم. چون مارا 
بسیار به خطا وا می دارد. در بسیاری از موارد متاسفانه به خاطر مسائل حزبی و 
جناحی و گاهی حتی مسائل قومیتی یا حتی قیافه ظاهری طرف پیش داوری 
می کنیم و از همه بدتر این است که بگوییم این برای این جناح یا آن جناح است.
وی با طرح این پرسش که چرا یک عده در کشور ما حاشیه امنیتی دارند تاکید 
کرد: این حاشیه امنیتی از کجا آمده است؟ چرا خبرگزاری ها، سایت ها و روزنامه 
ها هر چه بگویند، بنویســند، فحاشی کنند و تهمت بزنند حاشیه امنیتی دارد؟ 
اگر این کارشــان مربوط به دســتگاه اجرایی و دولت باشد، گاهی تشویق هم 

می شوند. حاال جرات نمی کنند راجع به دستگاه های دیگر چیزی بنویسند.

وی اضافــه کرد: ما ایرانی ها می گوییم یک بام و دو هوا. بعضی افراد افراطی 
در برخی جناح ها این گونه هســتند و می گویند دروغ و تهمت اگر علیه جناح 
من باشد بد است و اگر علیه جناح مقابل باشد خوب است. در حالی که اسالم 
آمده تا ما را از این ضاللت و گمراهی نجات دهد. نباید خرده حساب ها، دشمنی 
هــا، دعواها و اختالفات موجب آن شــود که از عدالت فاصله بگیریم. عدالت 

فوق مذهب است و نباید پیش داوری کنیم.
رئیس جمهور همچنین یادآور شد: من سراغ دارم در مواردی معلم یا استادی 
در دادن نمره جناح را در نظر گرفته اســت. خدا نکند ما به آن روزی برســیم که 
معلم در دادن نمره نگاه کند این فرد فرزند چه کســی اســت یا فامیل او یا فرزند 

دشمنش و یا از این جناح و آن جناح.

 در بازرسی ها کاری به اسرار 
و زندگی خصوصی مردم نداشته باشید

روحانی با تاکید بر این که در بازرسی ها حریم خصوصی مردم نباید افشا شود، 
تصریح کرد: ممکن است در یک بررسی و بازرسی یا خواندن یک نامه خصوصی 
یا بازرسی از محل کار، بازرس به یک نکته ای برسد که ممکن است گناه باشد 
اما جزو زندگی شــخصی و خصوصی فرد به حســاب بیاید در این صورت حق 

ندارد آن را افشا کند.
وی در ادامه یادآور شد: 15 سال پیش آقایی نزد من آمده بود و می گفت فالنی 
برای فالن کار مناسب نیست، چون من یک روز از اذان ظهر تا نزدیکی های 
مغــرب با او بودم و دیدم نماز ظهــر و عصر نخواند. من به او گفتم چقدر قبل از 
مغرب از او جدا شــدی؟ که گفت نیم ســاعت گفتم ممکن است در همان نیم 
ســاعت خوانده باشد. اگر یک بار دیدید رفیقی نماز خوانده از لحاظ شرعی باید 

او را نمازخوان تلقی کنید. اصال چرا این گونه حساب و کتاب می کنید؟
روحانی همچنین تاکید کرد: بعضی ها ذهنشــان اساســا بیماری هایی دارد، 
اســرار مردم و زندگی خصوصی آنها را دنبال نکنید. اما اگر جرمی انجام شــده 
و مربوط به مصالح جامعه اســت، باید بررســی کنیم و برایمان تفاوتی نداشته 
باشد که این فرد چه کسی است. همه افراد از لحاظ قانون باید مساوی باشند.

مردم می پرسند شریک های دزد 3 هزار میلیاردی چه کسانی بودند
رئیــس جمهور با بیان اینکه در کشــور همه ارگان ها، دســتگاه های نظارتی 
مختلفی دارند یادآور شــد: قوه مجریه، قضائیه و مقننه هر کدام دستگاه های 
نظارتی متفاوتی دارند و شــورای نگهبان هم یک دستگاه نظارتی به شمار می 
آید. حاال چرا با وجود این همه دســتگاه نظارتی باز هم شــاهد تخلفات بزرگ 

هستیم. چگونه می شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دالر در 
کشــور ایران در دولت قبل اتفاق بیفتد؟ این همه دستگاه های نظارتی بودند، 
اما کدام یک نظارتشان قوی نبوده است. یا قوانین ما اشکال دارد یا افرادی که 

مسئوالیت نظارت دارند مشکل دارند.
وی همچنیــن تصریح کرد: مگر یک نفر خودش به تنهایی می تواند 3 میلیارد 
دالر به جیب بزند؟ به کجا وصل بوده است؟ چه کسانی به او کمک کرده اند و 
شــریک هایش چه کسانی بوده اند؟ چگونه نفت، اموال و صدها میلیون دالر 

پول در اختیار او قرار گرفته است؟
روحانی ادامه داد: دستگاه قضائی رسیدگی کرده و به یک حکمی رسیده است. 
مــن راجع به دســتگاه قضائی و حکم آن فرد بحثی نــدارم چون این مربوط به 
دستگاه قضائی اســت و قاضی بررسی کرده و به یک حکمی رسیده است. اما 
ســوال مردم همچنان باقی اســت. حاال اگر یک فردی اعدام شود، ثم ماذا؟ 
)که چی( پول چه شــد؟ پولی که در اختیار این آقا بود کجا رفت؟ چه کســانی 

موثر بودند و نقش داشتند؟
رئیس دولت تدبیر و امید همچنین خاطر نشــان کرد: از آغاز پرونده پیشــنهاد 
دادم به جای اینکه این فرد مستقیما در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد، در اختیار 
وزارت اطالعات قرار گیرد تا اطالعات شفاف و پرونده پخته شود و بعد در اختیار 
دســتگاه قضائی قرار بگیرد. اما به هر حال این مساله عملی نشد. انتظار مردم 
این اســت که این ماجرا برایشان روشن شود. مردم سواالتی دارند و سوالشان 

باید پاسخ داده شود.
وی در ادامه عنوان کرد: به عنوان نماینده ملت ایران و مســئول اجرای قانون 
اساسی عرض می کنم که در پرونده های مهمی که میلیاردها از اموال عمومی 
مردم حیف و میل شده، باید به سواالت مردم پاسخ داده شود و اگر پاسخ داده 
نشــود چیزی مهم تر از ســه میلیارد دالر و بیش از ده ها میلیارد دالر از دســت 

داده ایم و آن مساله اعتماد عمومی مردم و مساله سرمایه اجتماعی است.
وی در بخــش دیگــری از صحبت های خود به حماســه 9 دی اشــاره کرد و 
یادآور شــد: مردم ما به خاندان رسالت عشق دارند. ببینید در 9 دی مردم چه 
کردند. آنها احســاس کردند که به امام حســین )ع( توهین شده است. 9 دی 
بخاطر عشــق ملت ایران به امام حســین )ع( بود و باز نرویم از آن اســتفاده 
جناحــی کنیــم. این حرکت بزرگ مــردم برای دفــاع از اباعبدالله )ع(، حق، 
نظام جمهوری اســالمی، والیت فقیه و مســیر حق بود و مربوط به این جناح 
و آن جناح نبود، چرا که به مردم خبر رســید در روز عاشورا به امام حسین )ع( 

توهین صورت گرفته است.

دستاصولگرایانبرایمعرفینامزدپراست
حجت االســالم مصباحی مقدم گفت: اصولگرایان دســت پری برای معرفی نامزد دارند و خیلی هم جدی دســت شــان از این بابت پر است. ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه هنوز برای تحلیل فضای انتخابات زود است 
اظهار کرد: چون عالئم و نشــانه های جدی برای ورود به عرصه انتخابات دیده نمی شــود. حتی عالئم خیلی روشــنی درباره جدی بودن کاندیداتوری آقای روحانی برای انتخابات مشــاهده نمی شــود یعنی اینکه آقای روحانی عزم 
کرده باشــد و نامزدی او قطعی شــده باشــد عالئم روشــنی وجود ندارد. البته بهتر هم این اســت که اجازه دهیم فضای انتخاباتی به موقع خود شــور پیدا کند و جدی شــود. وی درخصوص همگرایی اصولگرایان تاکید کرد: تا آنجا که 
اطــالع دارم، بله این همگرایی کما بیش وجود دارد و نشــانه هایی اســت که مجموعه گروه ها و شــخصیت های اصولگــرا بنا دارند با هم کار کنند. مصباحی مقدم درمورد حضور احمدی نــژاد رد انتخابات نیز گفت: اگر آقای احمدی 
نژاد در انتخابات حضور می داشــت یک دو قطبی جدی به وجود می آمد که طبعا اثرش باال رفتن شــدت رقابت بود و بر عدد مشــارکت کنندگان افزوده می شــد و تعداد بیشــتری پای صندوق های رأی می آمدند ولی با نیامدن او به 
 صحنه، ما شــاهد دو قطبی شــدن انتخابات نخواهیم بود. با دو قطبی نشــدن انتخابات این احتمال وجود دارد که طیف حامی آقای روحانی نتواند از دو قطبی شــدن انتخابات اهرمی برای باال بردن ســطح مشــارکت به نفع ایشــان را 

در اختیار داشته باشد.

سیاسی
چهار شــنبه 8 دی مــاه 1395

سوژه روز

موضع جبهه مردمی نیروهای انقالب نزدیک به جبهه پایداری است
با گذشت دو روز از اعالم موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقالب، اظهارنظرها درخصوص رویکردها و نیز هدف این 
جبهه همچنان ادامه دارد. حاال ابوالقاسم رئوفیان عضو جبهه ایستادگی با بیان اینکه جبهه مردمی نیروهای انقالب 
احتماال برای انتخابات شــوراها برنامه دارد و نه ریاســت جمهوری، موضع گیری های این جبهه را افراطی و نزدیک 
به جبهه پایداری خواند. رئوفیان با اشــاره به اعالم موجودیــت جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت:  ترکیب اعضای 
این جبهه نشــان از نگاه به انتخابات شــوراهای شهر دارد تا به انتخابات ریاســت جمهوری. اما رویکرد افراط گرایانه 
آنها نسبت به موقعیت شخص رئیس جمهور که همه تالش این جبهه را مصروف نیامدن روحانی در دوره دوم اعالم 

کرده اســت حکایت ازموضع گیری های افراط گرایانه دارد که به نوعی برخاســته ازجبهه بندی های فارغ از فرایند رسیدن به همگرایی و وحدت بین 
طیف های اصولگراست. این فعال اصولگرا عنوان کرد: همیشه به دوستان اصولگرا توصیه کردیم که از تندروی و تک روی بپرهیزند و در  فعالیت های 
انتخاباتی مبتنی بر برآیند خرد جمعی اعالم موضع و حرکت کنیم. رئوفیان با بیان اینکه اکنون دود ســفیدی با اظهارات اخیر از ناحیه جبهه مردمی 
نیروهای انقالب مشــاهده نمی شــود، تاکید کرد: امیدواریم جبهه مردمی نیروهای انقالب مواضع خود را اصالح کنند و ازهم اکنون ساز مخالف و 
جدایی نزند. اعالم مواضع این جبهه من را یاد جبهه پایداری انداخت که در زمان مطرح شدن احمدی نژاد برای انتخابات دوره نهم مطرح کردند که 
آن زمان در قالب جبهه رایحه خوش خدمت اعالم موجودیت کردند؛ آنها هم چنین رویکرد تندی داشتند که نتیجه آن را مشاهده کردیم و دیدیم چه 

مشکالتی برای نظام ، مردم و خودشان فراهم آوردند.

واکنش روز

اقدام برخی در انتشار بیانیه با نام کمیسیون پسندیده نبود
مجتبی ذوالنور عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی از بیانیه منتشر شده توسط 
کمیسیون امنیت انتقاد کرد و گفت: تاکنون هیچ جلسه رسمی و نظرخواهی برای صدور بیانیه در کمیسیون تشکیل 
نشده است. مجتبی ذوالنور در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: کمیسیون امنیت سازوکار مشخصی دارد و اگر قرار باشد 
موضعی بگیرد و بیانیه ای صادر کند نشســت رســمی تشکیل می دهد و در آنجا راجع به موضوع صحبت و جمع بندی 
می شــود. اگر هم قرار باشد چنین بیانیه ای اختصاص یابد ســخنگوی کمیسیون آن را به رسانه ها منعکس می کند؛ 

تاکنون چیزی با عنوان بیانیه درباره مسائل اخیر از سوی کمیسیون امنیت ملی صادر نشده است.
این در حالی است که روز گذشته سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به پرسشی درخصوص بیانیه اخیر کمیســیون درباره اقدام اخیر کریمی قدوسی گفت: بیانیه کمیسیون امنیت ملی در مورد اقدام کریمی 
قدوسی در انتشار اظهارات منتسب به ظریف در جلسه این کمیسیون بیانیه رسمی کمیسیون است. این عضو کمیسیون امنیت ملی با انتقاد نسبت 
به شیوه جمع آوری امضاها ادعا کرد: یکی از کسانی که این بیانیه را امضا کرده بود به من گفت: فرد جمع کننده امضاها گفته ذوالنور نیز امضا کرده 
و من به اعتبار شما بیانیه را امضا کردم، در حالی که این طور نبوده است. من از آقای بروجردی رئیس کمیسیون سوال کردم که آیا کمیسیون بیانیه 
رســمی صادر کرده اســت که پاسخ داد خیر،  اما می بینیم بر روی کاغذ توزیع شده، عنوان بیانیه کمیسیون امنیت ملی را نوشته اند. این که بخواهیم 

اسم کمیسیون ها را پای بیانیه ای که سازوکار رسمی طی نکرده خرج کنیم، کار مناسب و اخالقی نبوده است.
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مســعود رهبــری معــاون سیاســی دبیــرکل ســازمان عدالــت و آزادی ایــران اســالمی گفــت نمی تــوان از یک ســو ادعــای اصالح طلبی داشــت و از ســوی دیگر، در پــی برانــدازی نظام موجــود بــود.  رهبری جوهــرۀ تفکر 
اصالح طلبــی را پذیــرش نظــام مســتقر و حرکــت بهبودخواهانــه در چارچــوب قوانیــن و قواره های آن نظام دانســت و اظهار داشــت: نمی توان از یک ســو ادعــای اصالح طلبی داشــت و از ســوی دیگر، در پی برانــدازی نظام 
موجــود بــود. وی بــا تقبیــح شــدید تقاضا از دولت هــای خارجی بــرای مداخله در امــور داخلی کشــور تصریح کــرد: اختالف میــان اصالح طلبان بــا بخشــی هایی از جناح حاکــم، هرچند اختالفــی واقعی اســت، تمامًا امری 
داخلــی و مربــوط بــه خانــوادۀ انقــالب و نظام جمهوری اســالمی اســت و هیچ قــدرت خارجی حــق مداخلــه در آن را ندارد. رهبــری، مطالبۀ دموکراســی و حقوق بشــر را مطالبــه ای اصیل و مبتنــی بر اصول عقلی و شــرعِی 
مــورد اعتقــاد اصالح طلبــان عنــوان و خاطرنشــان کرد: آن دســته از دوســتان جنــاح رقیب که ایــن مطالبــات را غربی و غیــر اصیــل و فتنه گرانه قلمــداد می کنند و نیــز آن افــراد غافلی که در پشــت این واژه های ارزشــمند 
 پنهان شــده دســت دریوزگــی بــه بیگانــگان و افــراد بدنامی مثــل دونالــد ترامــپ دراز می کنند، بخواهنــد یــا نخواهند در مســیر واحدی قــدم برمی دارنــد و آن بدنام کــردن نهضــت آزادی خواهانــۀ صدوپنجاه ســاله و اصیل 

مردم ایران است.

فروش ۷0 تن آب سنگین در ۷ ماه
عالءالدین بروجردی اظهار داشــت: طبق 
برجام، ایران تنها مجاز به ذخیره محدودی 
از آب ســنگین اســت، بنابرایــن باید مازاد 
تولیــد را در بازار بین المللــی به فروش می 
رســانیدیم، در همین راستا سازمان انرژی 
اتمــی اعالم کرد 70 تن آب ســنگین را در 

مدت 7 ماه در بازار جهانی عرضه کرده اســت. وی ادامه داد: با وجود این 
که به نظر می رسد محدودیتی برای ایران در ذخیره آب سنگین اعمال شده 
است اما تصور می کنم، ورود ایران به بازار جهانی برای فروش محصوالت 
هسته ای محک مناسبی برای میزان توانمند ایران در این حوزه بود. رییس 
کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: محصول ایران با باالترین استانداردهای 
جهــان همخوانی دارد، در واقع آب ســنگین ایران هــم در آمریکا قابلیت 
مصرف دارد و هم کشورهای در حال توسعه می توانند از آن بهره مند شوند.

امکان تفحص شکلی در امالک شهرداری
عضو هیات رییســه مجلــس گفت: هیات 
تفحص از شــهرداری تهران می تواند بحث 
امالک شــهرداری را با وجــود اینکه در قوه 
قضاییه در دست بررسی است، به طور کلی 
و عمومی مورد تفحص قرار دهند. علی اصغر 
یوسف نژاد گفت: حدود یک هفته پیش نظر 

هیات رییسه مجلس درباره موردی که از سوی کمیسیون عمران استعالم 
شده بود به هیات رییسه این کمیسیون ابالغ شد و تاکید کردیم هیات تفحص 
به لحاظ شکلی امکان ورود به این پرونده را دارد. عضو هیات رییسه مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: همچنین این هیات تفحص درباره بخش هایی 
که هم اکنون در قوه قضاییه در حال بررســی است و دستگاه قضایی به آن 
ورود کرده، می توانند به لحاظ شــکلی اقدام کنند اما طبیعتًا امکان ورود به 

پرونده های قضایی که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، میسر نخواهد بود.

برجام فتنه دیگری بود
حمید رســایی بت بیان اینکه برجام یک فتنه 
دیگر بود و خیلی شــباهت به فتنه ســال 88 
داشــت خاطرنشــان کرد: آقایان در جلســه 
خصوصی درون مجلس می گویند که ما اشتباه 
کردیم ولی حاضر نیستند که این را علنًا اعالم 
کنند، همانگونه که افراد در انتخابات سال 88 

می گفتند که تقلب نشده ولی حاضر نبودند که در جلسات خصوصی آن را بیان 
کنند. نماینده سابق مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در غصه برجام با سه ضلع 
مواجه بودیم که اولین آن قدرت های خارجی بود که این کار را مدیریت می کنند 
و شاهد هستیم که همچنان فشــار می آورند ولی مسئوالن ما به آن ها لبخند 
می زنند ولی به منتقدان داخلی اخم کرده و توهین می کنند. رسایی بیان کرد: 
در برجام خواصی داشتیم که مانند فتنه سال 88 سیستم محاسباتشان تغییر پیدا 
کرد و چون خودشان عوض شده بودند، در برابر دشمن نیز تغییر موضع دادند.

پاسخ ظریف به نامه 
هنرمندان و حقوقدانان 
درمورد نرگس کلباسی

وزیــر امــور خارجــه در پاســخ بــه نامه تعــدادي از 
هنرمنــدان، اســاتید و حقوقدانان در مــورد نرگس 
کلباسي ایراني نیکوکار در هند اعالم کرد: وزارت امور 
خارجه حمایت از شهروندان ایراني مقیم خارج اعم 
از دانشجویان، فرهیختگان، تجار و سایر هم وطنان 
در اقصي نقاط جهان را وظیفه خود مي داند و از همه 
توان و ظرفیت خود براي حمایت از آنان و اســتیفاي 

حقوقشان استفاده خواهد کرد.
در پــي نامــه تعــدادي از هنرمنــدان، اســاتید و 
حقوق دانان کشــور به محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه در خصوص نرگس کلباســي ایراني نیکوکار 
در هنــد که خواهان مســاعدت هاي هرچه بیشــتر 
وزارت امــور خارجــه درباره وي شــده بودند، رییس 
دستگاه دیپلماسي نوشــت: نامه شما در خصوص 
نگرانــي از وضعیت ســرکار خانم نرگس کلباســي، 
بانوي نیکوکار و نوع دوســت ایراني که زندگي خود را 
وقف کمک به کــودکان نیازمند و ایتام هندي کرده 
را دریافت کردم. همکاران من در بخش هاي مرتبط 
وزارت امور خارجه، سفارت جمهوري اسالمي ایران 
در دهلي نو و سرکنسولگري کشورمان در حیدرآباد، 
همان گونه که از ابتــداي موضوع پیش قدم و پیش 
رو در کمک به ایــن بانوي گرامي بوده اند، اینک نیز 
به طور مستمر وضعیت وي را تحت نظر دارند و براي 
کمک و آزادي هر چه ســریع تر ایشــان با استفاده از 
ظرفیت هاي متعدد دیپلماتیک، کنسولي و حقوقي 

تالش مي کنند.
ظریف افزود: همان گونه که اطالع دارید شــخصًا 
در جریان ســفر اخیرم به هند نیز موضوع رســیدگي 
عادالنــه به وضعیــت ســرکار خانم کلباســي را در 
مذاکرات با مقامــات عالي رتبه هندي مطرح کردم. 
اطمینان مي دهم هدف همه ما رهایي فوري تر ایشان 
از این مصائب و مشــکالت و رسیدگي عادالنه با در 
نظر گرفتن خدمات خیرخواهانه ایشان به محرومین 
اســت. این جانب از دقت نظر و توجه شــما عزیزان 
به مســؤولیتي که همه مــا در قبــال هم وطنانمان 
در سراســر جهــان داریم تشــکر مي کنــم و حضور 
گاهانه تــان درصحنه هــاي یــاري و خیرخواهي را  آ
یاور و پشــتیبان دستگاه دیپلماســي کشور مي دانم 
و اطمینان خاطر مي دهم کــه وزارت امور خارجه تا 
حصول نتیجه مطلوب، مساعي خود را در این زمینه 

تداوم خواهیم داد.
وزیــر امور خارجــه در پایان تاکید کــرد: وزارت امور 
خارجه حمایت از کلیه شهروندان ایراني مقیم خارج 
اعم از دانشــجویان )به ویژه دانشجویان عزیزي که 
در هند به تحصیل اشــتغال داشــته و اخیــرًا دچار 
مشــکالتي بوده انــد(، فرهیختگان، تجار و ســایر 
هم وطنــان در اقصي نقــاط جهــان را وظیفه خود 
مي داند و از همه تــوان و ظرفیت خود براي حمایت 

از آنان و استیفاي حقوقشان استفاده خواهد کرد.
گفتنی اســت نرگس کلباسي اشتري بانوي نیکوکار 
ایرانــي که براي کــودکان یتیم و معلول شــرق هند 
پرورشگاه ساخته است، در سال 2014 به دلیل ناپدید 

شدن یکي از کودکان به قتل غیر عمد متهم شد.
این بانوي نیکوکار ایراني 15 آذر سال جاري از سوي 
دادگاه̀ رایاگادا` در شــرق هند به یک ســال زندان و 
300 هزار روپیه جریمه نقدي محکوم شــد. دادگاه 
یــک ماه به وي فرصت داد که در خصوص این رأي 
فرجام خواهي کند. الیحه درخواســت تجدیدنظر در 
حکم̀ نرگس کلباســي اشتري̀  بانوي نیکوکار ایراني 
از سوي وکالي مدافع وي به دادگاه رایاگادا در شرق 

هند ارائه شده است.

راه دانا نوشت: بازخوانی نقش فتنه 88 در افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران
فتنه 88 شاید به ظاهر ساختاری سیاسی داشته باشد اما از نقش آن در افزایش فشارهای اقتصادی بر کشور و تنگ کردن عرصه بر مردم نباید 

گذشت این در حالی است که ساختار تحریم های فعلی ایران، ریشه در قطعنامه 1929 شورای امنیت دارد که 25 خرداد 1389 صادر شد.

 افکار نیوز نوشت: شما که نمی توانستید، می نشستید در خانه!
االن بیش از سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد، با رجوع به شعارهای انتخاباتی آقای روحانی که قول حل مشکالت در صد روز 

را داشت سوال اینجاست چرا امروز که به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک می شویم هنوز بسیاری از مشکالت اقتصادی و معیشتی 
وجود دارد.

 رویداد ۲۴ نوشت: اعضای جدید تیم حسین شریعتمداری
تمامی اعضای تیم معاند برجام، یک هدف را دنبال می کنند و یک درخواست دارند و آن هم لغو برجام است. اینکه چطور حسین 

شریعتمداری، بنیامین نتانیاهو و احمد باطبی در یک جبهه قرار گرفته اند جای بسی تامل دارد.

 خبرآنالین نوشت: البی نهادهای قدرت در مجلس/ رفت وآمدها مشکوک می شوند
برنامه ششم توسعه با همه حواشی  که بر سر نحوه تنظمیم آن بین دولت و مجلس بوجود آمد، اکنون در دستورکار پارلمان نشینان قرار 

دارد. همین برنامه هم سبب شده که این روزها پای البی های قدرت به مجلس باز شود.

عکس روزسایت نگار

هشتاد و ششمین جلسه 
شورای اجتماعی کشور 
روز چهارشنبه با حضور 
عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور برگزار شد.

خبرنامه
چهار شــنبه 8 دی مــاه 1395

فتنه 88 فتنه ای تمام عیار بود
عده ای سعی می کنند فتنه 88 را در حد »کدورت« کاهش دهند

فردا ســال روز 9 دی اســت و به همین مناسب شــخصیت سیاسی و نظامی 
کشور امروز در این خصوص ســخن گفته اند. سردار محمدرضا نقدی معاون 
فرهنگی اجتماعی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی صبح  امروز در همایش 
»فتنه 88، ایران و امریکا تســلیم یا مقاومت«که در ســالن همایشهای صدا و 
ســیما برگزار شــد با بیان اینکه در فتنه 88 عمق دشــمن را به راحتی می توان 
شناخت، تصریح کرد: در فتنه 88 عمق حرکت دشمن به راحتی قابل مشاهده 
است. از مالقات یکی از سران فتنه با جرج سورس و شیوخ عربستان گرفته تا 
بیانات سران غربی در حمایت از سران و جریان فتنه که به طور آشکار از پشت 

تربیونهای آنها مطرح شد. 
معاون فرهنگی اجتماعی ســپاه با اشــاره به مورد حمایــت قرار گرفتن جریان 
فتنه توسط غربیها، بیان کرد: در فتنه سال 88 وقتی پس از اینکه ماجرا برای 
فتنه گران گره خورد و مردم به صحنه آمدند، وزارت خارجه آمریکا به سران فتنه 
نامه نوشتند که اکنون ما چه کار بکنیم که آنها در پاسخ به وزارت خارجه آمریکا 
گفتند شما تحریمها را افزایش دهید چراکه ایران در حال ساخت بمب اتم است. 
ســردار نقدی با بیان اینکه مســئله ما با آمریکا مسئله سیاستها نیست، گفت: 
مسئله و دشمنی ما با آمریکا، مسئله بود و نبود است. از نظر آنها انقالب اسالمی 
نباید باشــد زیرا این انقالب تبدیل به قدرت منطقه شــده و در مسیر حرکت به 
سمت قدرت جهانی شدن است و همچنین 37 سال است به آمریکاییها اجازه 

یک قدم پیشروی در منطقه را نداده است. 
وی افزود: لــذا اگر آمریکاییها با ما مذاکره می کنند، یــا تحریم می کنند، یا با 
مــا مبارزه می کنند، همه هدف آنها نابودی ماســت و فقــط به نابودی انقالب 

اسالمی فکر می کنند. 
همچنیــن  دبیر شــورای آیت الله احمد جنتی، صبح امروز در جلســه هفتگی 
اعضای شــورای نگهبان، تصریح کرد: دشمنان، به اذعان خودشان، سالها 
در تدارك فتنه 88 بودند تا نظام اسالمی را از بین ببرند و زحمات 30 ساله ملت 
مسلمان ایران و رهبری حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری را از بین 

ببرند، اما با حضور مردم در صحنه آتش این فتنه خاموش شد.
دبیر شورای نگهبان در ادامه ابراز امیدواری کرد با هوشیاری مردم و مسئوالن 

شاهد مشکالتی مانند فتنه 88 نباشیم.
آیت الله جنتی همچنین از قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مفســدان و فتنه 
گران تشکر کرد و افزود: یکی از دالیلی که به حضرت آیت الله آملی حمله می 

شود، قاطعیت ایشان در برخورد با فتنه گران و مفسدان است.

 اصرار به فراموشی فتنه 88، به دلیل نگرانی از 
افشای اسرار عناصر پشت پرده است

نماینده ولی فقیه در ســپاه از دیگر مســئوالنی بود که رد این خصوص سخن 
گفت. حجت االســالم والمسلمین علی سعیدی از فتنه 88 به عنوان فتنه ای 
تمام عیار یاد کرد و گفت: این فتنه توسط عناصر قدرطلب   با پشتیبانی امپراتور 
رسانه ای استکبار جهانی و صهیونیزم و با هدف ایجاد تغییر در ساختار و نظام 
حاکمیت دینی شــکل گرفت که با یاری خداوند متعال و هوشــیاری و بصیرت 

ملت انقالبی ایران خنثی شد.

وی افزود: اینکه امروز برخی درصدد به فراموشــی ســپردن فتنه 88 هستند 
بدلیل نگرانی از افشــای اسرار عناصر اصلی پشــت صحنه و ابعاد بیشتری از 
فتنه همچنین تالش برای دستیابی به قدرت با شیوه های گوناگون و نگرانی 
آنها از عکس العمل مردم می باشد؛ از این رو تالش زیادی را در جهت کم رنگ 
کردن و به تاریخ ســپردن فتنه 88 انجام دادند که با هوشیاری ملت و وفاداران 

به نظام دینی نقشه آنان عملی نشد.
وی قابل تکرار بودن فتنه ها را دلیل دیگری بر لزوم یادآوری آنها خواند و با اشاره 
به ضرورت و لزوم یادآوری فتنه 88، گفت: بازشناســی ابعاد و زوایای گوناگون 
پیرامون فتنه 88 عالوه بر موارد یاد شــده از این جهت حایز اهمیت اســت که 
عناصر پشت صحنه همچنان ناشناخته مانده و بخشی از عوامل اصلی نیز در 
عرصه سیاسی فعال هستند همچنین عده ای نیز سعی دارند فتنه 88 را در حد 
کدورت کاهش داده و در تالش برای تطهیر عوامل آن می باشند؛ از این رو زنده 

نگه داشتن و بازشناسی این فتنه از اهمیت باالیی برخوردار است.

عده ای در فتنه با شخص رهبری مسئله داشتند
آیت الله ســید احمد علم الهدی نیز امروز در اجتماع حوزویان خراسان رضوی 
گفت: جریان 9 دی تنها دارای یک ویژگی معروف نیســت که تنها بگوییم روز 
بصیرت است و 2 خاصیت در روز 9 دی وجود دارد، مورد نخست ایجاد و تولید 
بصیرت یا نمایش بصیرت و خاصیت دوم 9 دی نمایشــگاهی برای ریزش ها و 

رویش های انقالب مقدس اسالمی است.
آیت الله علم الهدی عنوان کرد: فتنه 88 و مســئله 9 دی یک محک واقعی و 
نمایش دهنده ای است که این سه مرحله ریزش را برای ما مشخص می کند و 
امروز موضع در مقابل فتنه 88 برای ما روشن می کند که ریزش به حاشیه رانده 
شده، مردود و قابل برگشتن چه کسانی هستند. این سه مرحله ریزش امروز را 
بشناســیم، آنهایی که آن روز ســکوت کردند در مقابل فتنه و همچنان ساکت 

هستند ریزشی حاشیه و رانده شده هستند.

وی ادامه داد: آنهایی که آن روز پشــت کردند به رهبری اما بالفاصله برگشتند 
و در مقابل توطئه ایســتادند اینها قابل برگشــت بودند و مــا با محک فتنه 88 

می توانیم این سه مرحله ریزش را مشخص کنیم.
وی افــزود: آدم هایی داریم که با رهبری دشــمن هســتند و افرادی هســتند 
کــه بحثشــان فقط عناد با والیت اســت و با شــخص رهبری عنــاد دارند و با 
ســوابق انقالبی شــان ریزش پیــدا می کننــد و در همین فتنه گرها کســانی 
بودنــد کــه با شــخص رهبری مســئله داشــتند، بــا وجــود اینکــه در زمان 
 انقــالب بســیار مباشــر بودند امــا با زمان آغــاز رهبــری آقا این عناد رســمًا 

شروع شد.
آیت الله علم الهدی بیان کرد: گروهی از ارزشــی ها کسانی هستند که از صفر 
شــروع کردند و به قدرت و منصبی رســیدند و فقط به خاطر وابستگی شان به 
والیت و در حاشیه والیت باال آمدند و و رنگ والیی داشتند مردم اینها را پذیرفتند 
اما اکنون که باال آمدند فکر می کنند خودشــان چیزی هستند و مقابل والیت 

می ایستند.

نظام را نه انقالب مخملی که فساد اقتصادی از پا درمی آورد
بــا این حال کســانی همچــون احمد توکلــی بودند کــه به موضــوع به گونه 
دیگــری نگاه کردند. نماینده ســابق مجلس گفت: انقــالب مخملی و کودتا 
در ایران به نتیجه نمی رســد اما فســاد اقتصادی حکومت اســالمی را از پا در 
 مــی آورد و بــه طبع مفاســد اقتصادی دین گریــزی و دین ســتیزی به وجود 

می آورد.
احمد توکلی در ســالن آمفی تئاتر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشت: در ســال 88 نیز رهبر انقالب اسالمی از رای مردم دفاع کرد و 
در مقابل زیاده خواهی افراد ایســتادگی کرد زیرا انتخاب رئیس جمهور در سال 

88 با رای مردم انتخاب شده بود.
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: نامزدان ریاست جمهوری 
با شــرکت در انتخابات مقبولیت قانون اساسی و والیت فقیه را اعالم کردند اما 

اعمال و رفتار آن ها مغایر با این مهم بود.
توکلی بیان کرد: یکی از آسیب های موجود تنازع سیاسی است و این نزاع عامل 
بسیاری از آسیب ها است و به طبع آن بسیاری از مفاسد اقتصادی نیز به وجود 

می آید و فتنه 88 نیز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد.
نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به مفاسد سیاسی افزود: در 
فساد سیاسی یک طرف صاحب قدرت است و در این فساد از قدرت عمومی در 
جهت منافع خصوصی استفاده می شود و شکل پیشرفته تر آن فساد سیستمی 

است که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد دچار فساد می شوند.
توکلی خاطرنشان کرد: مرحله باالتر از فساد سیستمی، تسخیر حکومت است 
و در این فساد تمام تصمیمات بخش عمومی که باید به نفع مردم باشد به سمت 

منافع خصوصی منحرف می شود.
نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی گفت: انقالب مخملی و کودتا در ایران 
به نتیجه نمی رسد اما فساد اقتصادی حکومت اسالمی را از پا در می آورد و به 

طبع مفاسد اقتصادی دین گریزی و دین ستیزی به وجود می آورد.
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رصدخانه

صلح اجباری!
اعتراض افغانستان به نتایج نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان

چهار روز پیش اعالم شــد که سه کشور پاکســتان چین و روسیه تصمیم 
دارند 27 دسامبر )دیروز( نشستی را درباره صلح افغانستان برگزار کنند و 
راهکارهای اجرایی خود را برای حل مشکالت این کشور مطرح کنند. بر 
این اســاس، اعالم شد نمایندگان سه کشور مذکور 27 دسامبر در مسکو 
گرد هم خواهند آمد تا درباره حل مســائل افغانستان راهکارهای اجرایی 
خود را عنوان کنند. در آن زمان چنین بیان شــد که روســیه معتقد است 
گروه داعش خود فعالیت خود را در افغانســتان تشــدید کرده و این باعث 
افزایش نا امنی در منطقه خواهد شد و به همین دلیل، تصمیم گرفته است 
متحدان خود در منطقه را به مشــورت بخواند تا بتوانند تصمیمی مناسب 
در این خصوص اتخاذ کنند. این در حالی بود که پیشتر، افغانستان اعالم 
کرده بود که هر نشســتی بدون حضور و مشــورت با دولت کابل موفقیت 
آمیز نخواهد بود. اکنون پس از اعالم تصمیمات نشست دیروز، انتقادات 

دولت افغانستان از این روند حتی بیشتر نیز شده است.
صبح امروز، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد که نمایندگان 
مســکو، پکن و اسالم آباد پس از نشســتی درباره صلح افغانستان توافق 
کردنــد نام برخی از اعضای طالبان را از فهرســت ســیاه ســازمان ملل 
خارج کنند. ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه گفت 
که نمایندگان مســکو، پکن و اسالم آباد در نشست سه جانبه روسیه برای 
خروج نام برخی چهره های طالبان از فهرســت سیاه سازمان ملل اعالم 
آمادگی کردند. روســیه، چین و پاکســتان همچنین در نشست سه جانبه 
صلح افغانستان در مســکو هشدار دادند که نفوذ گروه تروریستی داعش 
در افغانستان رو به افزایش است و اوضاع امنیتی در این کشور نیز در حال 

وخیم تر شدن است. 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از پایان نشست سه جانبه به خبرنگاران 
گفت: »هر ســه کشور در مورد بدترشدن اوضاع امنیتی افغانستان بحث 
و تبادل نظر کردند«. وی افزود: »مســکو، پکن و اسالم آباد همچنین در 
مورد یک چارچوب انعطاف پذیر برای خارج کردن نام  شماری از چهره های 
طالبان از فهرست  سیاه برای تقویت مذاکرات صلح میان کابل و طالبان 

توافق کردند«. این در حالی است که اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، 
ماه گذشــته از ســازمان ملل خواســته بود نام مال هیبت الله آخوندزاده، 
رهبر طالبان را وارد فهرست  سیاه این سازمان کند.  اما معاون دوم سنای 
افغانســتان در واکنش به نشســت سه جانبه مســکو گفت که کشورهای 
شرکت کننده در این نشست صالحیت درخواست برای خروج نام رهبران 
طالبان از فهرســت ســیاه سازمان ملل را ندارند. حســیب الله کلیمزی، 
معاون دوم مجلس سنای افغانستان، به »رادیو آزادی« گفت: »روسیه، 
پاکستان و سایر کشــور ها این صالحیت را ندارند تا برای حذف نام سران 
طالبان از فهرســت سیاه شورای امنیت ســازمان ملل متحد درخواست 
کنند«. این اظهارات پس از آن بیان شــد که مقامات افغانستان، از جمله 
نماینــدگان پارلمان و ســنای این کشــور نیز از عدم حضــور نماینده این 
کشور در نشست سه جانبه مســکو به شدت انتقاد کرده بودند. در همین 

حال، وزارت امور خارجه روســیه اعالم کرده که از دولت افغانستان برای 
نشست های آینده دعوت می کنند. مستغنی خود در این زمینه گفته بود: 
»بررسی وضعیت افغانســتان در غیاب افغان ها، ولو با نیت نیک صورت 
گیرد، از یک طرف نمی تواند به بررسی واقع بینانه وضعیت کمک کند و از 
طرف دیگر، ســوال های جدی را در خصوص هدف این نوع مجالس نزد 
افغان ها به وجود می آورد«. وی تأکید کرد که وزارت خارجه کشورش ابهام 
در مورد هدف این مجلس و عدم هماهنگی با افغانستان در این خصوص 
را نگران کنندهمی داند و از برگزارکنندگان آن توضیح می خواهد. یکی از 
نکات مهمی که درباره نشســت روز گذشــته مورد توجــه قرار گرفته، این 
اســت که آمریکا که هنوز در افغانســتان 10 هزار نیرو دارد و از مهم ترین 
کشورهای حامی دولت این کشور به شمار می رود، به این نشست دعوت 
نشده بود. در همین راستا، مقامات در کابل و واشنگتن گفته اند که روسیه 

در حال عمیق تر ساختن روابطش با طالبان است؛ اما مسکو این موضوع 
را رد کرده است. مسکو گفته که با گروه طالبان به هدف حفاظت از امنیت 
شهروندانش، تقویت روند صلح افغانستان و مبارزه علیه داعش در تماس 
اســت. در مقابل، چنین استدالل می شود که کشورهای هند و آمریکا از 
همکاری مشترک چین، پاکستان و روسیه احساس خطر کرده اند. این در 
حالی اســت که چندی است روابط دولت کابل با دهلی نو بیشتر از گذشته 
گسترش یافته است و به نظر مقامات پاکستانی این زنگ خطری برای این 
کشور محسوب می شود. به همین منظور، اخیرًا دولتمردان پاکستانی از 
افغانســتان خواستند که با حفظ روابط دوستانه، تبدیل به »مهره دشمن« 
نشــود. »بی بی ســی« در تحلیل این نشســت و طرح ابتکار آن از سوی 
روســیه، می نویسد توجه به چرخش دیپلماسی روسیه در قبال افغانستان 
زمانی مطرح شد که سال گذشته، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه برای افغانستان اعالم کرد که کشورش 
برای مبارزه با گروه تروریســتی داعش در افغانســتان با طالبان در تماس 
است. از آن زمان تاکنون، مقامات روسیه چندین بار به ارتباط این کشور با 
طالبان اذعان کرد ه اند و در تازه ترین مورد، سفیر روسیه در کابل گفت که 
روسیه برای حفاظت از شهروندان خود، کمک به روند صلح افغانستان و 
جلوگیری از گسترش نفوذ داعش در افغانستان و آسیای مرکزی با طالبان 
در تماس است. این مواضع دیپلمات های روسیه در مورد گروه طالبان که 
در گذشــته از شدید ترین دشمنان منطقه ای این کشور به شمار می رفت، 
موجب حیرت و نگرانی افغان ها شــد و اخیرًا واکنش های منفی پارلمان 
افغانستان و مقامات آمریکایی و ناتو را در پی داشته است. خبرگزاری رویترز 
به نقل از منابعی از دولت افغانســتان و گــروه طالبان گزارش داده که در 
ماه های اخیر چندین نشست میان نمایندگان طالبان و مقام های روسی 
در مســکو و تاجیکستان صورت گرفته است. به هر ترتیب، مجموعه این 
تحوالت سبب شــده روند اوضاع افغانستان، یک بار دیگر در مرکز توجه 
بین المللی قرار گرفته و ائتالف شکل گرفته در این زمینه میان روسیه، چین 
و پاکستان بحث های متعددی را درباره سرنوشت این کشور مطرح سازد. 

چراعملیاتموصلهنوزبهنتیجهنرسیدهاست؟
با وجود وعده ســه ماهه العبادی، منابع عراقی می گویند که عملیات تا شــش ماه دیگر به هیچ وجه پایان نخواهد یافت. در داخل موصل هر از چندگاهی عملیات محدودی صورت می گیرد؛ عملیات هایی که خبری از پوشــش هوایی 
آمریکا در میان نیست. وضعیت موصل به گونه ای که نیروهای عراقی کاری از پیش نمی برند و نیروهای ارتش و یگان مبارزه با تروریسم ادامه پیشروی و عملیات در محله های موصل را رد می کنند؛ به خصوص اینکه آمریکا نیز عامدانه 
پوشــش هوایی را قطع کرده و به نظاره نیروهای عراقی نشســته اســت و از سوی دیگر نیز به مقامات عراقی فشار می آورد.  اختالفات و بی تحرکی در عملیات موصل شکاف بزرگی بین فرماندهان آمریکایی و فرماندهان »یگان مبارزه با 
گاه درباره العبادی به روزنامه االخبار گفته اند که او مجبور به تغییر مسیر عملیات است تا با بن بست  تروریسم« عراق ایجاد کرده است؛ هر چند یگان مبارزه با تروریسم، ارگانی است که به دست آمریکا در عراق ایجاد شده است. منابع آ
ایجاد شده مقابله کند. بنا بر این گزارش، فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی در ابتدا قانع شده بودند که آمریکا قصد دارد از نیروهای عراقی در محور شرقی موصل و محله های شهر پشتیبانی هوایی کند اما هنگامی 
که آمریکا از توافقات و وعده ها کنار کشید، بر آن ها مسجل شد که بغداد باید طرح عملیات را تغییر دهد. منابع خبری همچنین گزارش داده اند که حتی العبادی یک بار نیز دست به تغییر برنامه عملیات زد اما موفق نبود؛ بدین صورت 

که نیروهای واکنش سریع را مأمور کرد که در کنار نیروهای یگان مبارزه با تروریسم در شرق موصل بجنگند که البته طرح موجب اختالف بین فرماندهان شد و تأثیر منفی بر عملیات گذاشت.

اهدای گل برای یکی از قربانیان سقوط هواپیمای روسی

سوء قصد به جان نماینده مجلس 
افغانستان در کابل

خارج شدن قطار از ریل در هند

شهر حلب

  آنکارا: ویدئوی 
سوزاندن سربازان، جعلی است

معاون نخســت  وزیر ترکیه ویدیوئی را که به تازگی منتشــر شده 
و در آن ســوزانده  شــدن دو ســرباز این کشــور توسط داعش 
نشــان داده می شــود، جعلــی خوانــد. نعمــان کورتولموش، 
معــاون نخســت وزیر ترکیــه خاطرنشــان کــرد: ایــن ویدئو 
تالشــی برای تضعیف ترک ها از طریق شــایعه پراکنی اســت 
و آنچــه در آن به نمایش گذاشــته شــده، قابل تایید نیســت. 
کورتولموش همچنیــن تالش های گروه تروریســتی داعش 
 برای ایجاد رعب و وحشت در شبکه های اجتماعی را به شدت 

محکوم کرد.

  هشدار نخست وزیر عراق 
به عربستان

نخست وزیر عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد درمورد 
ادعاهای عربستان در رابطه با نیروهای الحشد الشعبی گفت: 
ما بیشتر از کشورهای دیگر به فکر مراقبت از ملت خود هستیم 
و ادعاهای عربستان در رابطه با الحشد الشعبی مداخله در امور 
عراق به شمار می رود، او در ادامه خطاب به عربستان گفت اگر 
با کشور ایران درگیری دارید، با آن ها حل کنید، نه با ما و افزود: از 
عربستان می خواهیم تا در امور دیگر کشور ها مداخله نکند. پیش 
از این عادل الجبیر، مدعی شــد که نیروهای الحشد الشعبی، 

شبه نظامی هستند و افسران ایرانی آن ها را رهبری می کنند.

  سوءقصد ناکام  
به جان والدیمیر پوتین

یکی از برنامه های شبکه پنجم تلویزیون روسیه از تالش نا فرجام 
برای سوء قصد علیه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 
باکو پرده برداشته شــد. آناتولی کارائولوف، مجری این برنامه، 
بر اساس گزارش های منتشره از سوی منابع آزاد به این نتیجه 
می رســد که از سال 1999 میالدی شــش بار برای سوء قصد 
به جان پوتین تالش شــده است. در این برنامه گفته شد که در 
ســال 2002، حیدر علی اف، رئیس جمهور وقت آذربایجان و 
نامیک عباس اف، وزیر وقت امنیت ملی این کشــور، از تدارک 

سوء قصد به جان پوتین در باکو صحبت کردند.

  دستور رهبر کره شمالی 
برای پرستش مادربزرگش!

رهبر کره شمالی ظاهرا جشن های کریسمس را ممنوع کرده و به 
شهروندان دستور داده تا مادربزرگش »کیم جونگ سوک« را به 
جای حضرت مسیح )ع( عبادت کنند! رهبر کره شمالی همچنین 
بر پا کردن درخت کاخ و تزئین آن برای کریسمس را ممنوع کرده 
است. مادربزرگ اون، در سال 1919 در کریسمس متولد شد. او 
یک چریک ضد ژاپن و فعال کمونیست بود که با کیم ایل سونگ، 
بنیانگذار کره شمالی ازدواج کرد. مادربزرگ کیم جونگ اون که 
در کره شمالی به عنوان »مادر مقدس انقالبی« شناخته می شود، 

سال 1949 به صورت مرموزی درگذشت.

بین الملل
چهار شــنبه 8 دی مــاه 1395


