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 اصولگرایان روحانی را 
به احمدی نژاد ترجیح می دهند

درموردواژه»رجلسیاسی«هنوزتصمیمگیرینکردهایم

فتنه 88 خط قرمز احراز صالحیت ها
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر 

اینکه اخیراً شاهد این هستیم که توسط برخی تریبون ها به عنوان مثال مجلس مطرح می شود 
که فتنه باید فراموش شود. آیا شورای نگهبان هم قصد دارد فتنه را فراموش کند یا اینکه در احراز 

صالحیت ها آن را مدنظر دارد، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند 9 دی در تاریخ ماندگار خواهد شد. 
9 دی پاسخی به حوادث 88 بود. اینها قابل فراموش شدن نیستند. در جایی که مالک قانون داشته 

باشیم، آنها هم مدنظر شورای نگهبان خواهد بود. وی در خصوص موافقتنامه پاریس 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس در خصوص موضوعات جوی ... صفحه 2

عبدالرضا داوری مشاور رئیس دولت های نهم 
و دهم در مورد غیبت احمدی نژاد و اطرافیان 
او در همایش هــای این روزهای اصولگرایان 
گفت: نهــی رهبری مبنی بــر کاندیداتوری 
احمدی نژاد که تاکید داشــتند او در انتخابات 
9۶ فعالیت  نداشــته باشــد صرفا مربوط به 

صفحه 3کاندیداتوری شخص احمدی نژاد  ...

علــی مطهری گفــت: دفتر کارم 
توسط وزارت اطالعات دولت قبل 

شنود می شد که ...

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی گفت: برخی 

نمایندگان بی آنکه ...

علــی یونســی، دســتیار ویــژه 
رئیس جمهــور در امور قومیت ها و 

اقلیت های مذهبی ...

 در دولت قبل 
از دفتر من 

شنود می شد

گزارش 
هدفمندسازی 

درست نیست

اقلیت های مذهبی 
از سیاسی شدن 

بپرهیزند

صفحه 2

 فرافکنی های مسئوالن
  درمورد کارتن خوابی 

ادامه دارد
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 اصولگرایان روحانی را 
 به احمدی نژاد

ترجیح می دهند
عبدالرضاداوریمشــاوررئیــسدولتهاینهمو
دهــمدرموردغیبتاحمدینــژادواطرافیاناودر
همایشهایاینروزهایاصولگرایانگفت:نهی
رهبریمبنیبرکاندیداتوریاحمدینژادکهتاکید
داشــتنداودرانتخابات۹۶فعالیتنداشــتهباشد
صرفامربوطبهکاندیداتوریشــخصاحمدینژاد
نیســتبلکهبههرگونــهسیاســتورزیدرعرصه
انتخاباتازســویاووجریانحامیاناحمدینژاد

مرتبطاست.
داوریدرپاســخبهاینکهاصولگرایانپروژهعبوراز
احمدینژادرادنبالکردند،گفت:شرایطومواضع
اصولگرایانازگذشتهتغییرینکردهواصولگرایان
همچنانبرطبلتوهمجریانانحرافیمیکوبندو

اتفاقخاصینیافتادهاست.
اوبــابیاناینکهبســیاریازنیروهــایاصولگرابه
میزانــیکهبــاروحانیاحســاسهمدلــیدارندبا
احمدینژادندارنــد،افزود:اکنوناگراززاکانیو
امثالاوبپرســیدبیناحمدینــژادوروحانیبهچه
کســیرایمیدهدحتمابــهروحانیرایمیدهد
وبســیاریازچهرههــایاصولگــراروحانــیرابه

احمدینژادترجیحمیدهند.
ایــنچهرهنزدیکبــهاحمدینژاددربــارهحمایت
اصولگرایانازاحمدینژاددرگذشــته،گفت:این
چنیــننبودهاگردردورههاییهــمازاحمدینژاد
حمایتکردندازســراســتیصالبودهاستوتردید
نکنیدکــهجریاناصولگــراازبیــناحمدینژادو
روحانیبهســمتروحانــیخواهدرفــتوطبیعتا
دررقابــتباروحانیهیچکسســراغاحمدینژاد

نمیآید.
اودربــارهاینکهعــدمحضوردربرنامــهمصباحبه
دلیلوجــوداختالفاتبیناحمدینــژادباجریان
مصباحیزدیاســت،بیانکرد:عدمحضورجریان
احمدینــژادوشــخصاودربرنامــهپایــداریو
ســخنرانیآیتاللهمصباحبهدلیلمرزبندیهایی
اســتکهبینجریاناحمدینژادوجریانمصباح
وجــودداردوجریانمصباحبــهروحانینزدیکتر

استتااحمدینژاد.
داوریدرپاســخبــهایــنموضــوعکهبــاتوجهبه
همسوییجریاناحمدینژادواصولگرایاندرزمینه
۹دیچراحامیاناودربرنامههاحضورنداشــتند،
افــزود:۹دیرابایدازدوزاویهپیشاز۹دی۸۸و
پــسازتحوالت۹دی۸۸نــگاهکردلذاپسازاین
تاریــخکاریکهآقایاناصولگــراکردنداینبودکه
احمدینژاددرموقعیتجریانانحرافیقرارگرفت
ومســئله۸۸کامالازذهنبخشمهمیازجامعه
پاکشدوجریاناصولگراتاحدیکهبااحمدینژاد

مسئلهداردباجریانفتنهمسئلهندارد.
اینفردنزدیکبهاحمدینــژادتاکیدکرد:اکنون
آقایروحانیازآقــایاحمدینژادبهاصولگرایان
نزدیکتراســتبنابرایندراینجاچــهانتظاریبه
حضوراحمدینژادوحامیاناودرهمایشوحمایت
ازکاندیداووحدتبینجریانیاســت؛کســیکهتا
انتخابــات۹۴میگویدبافتنــهوانحرافمرزبندی
میکنیــمچگونهمیخواهدبگویــداحمدینژاددر

کنارماباشد.
داوریبیانکرد:جبهههایجدیدبرایاینتشکیل
شدهکهمیخواهندباروحانیرقابتکنند،اماجبهه
نیروهایمردمیانقالباســالمیکهایندولترا
غربگــرامیداندهمدرصورترقابتبینروحانی
واحمدینــژادازروحانیحمایتمیکندواحمدی

نژادراامپریالیسمخودمیدانند.

بی خانمان نداریم
فرافکنی های مسئوالن درمورد کارتن خوابی ادامه دارد

گــزارشتکاندهندهروزنامهشــهرونددرموردگورخوابهــاهرچنددرمیان
مردمانعکاسبســیارییافت،امابرایمسئوالنبیشازهرچیزبهموضوعی
دســتاولبرایدعواهایسیاســیتبدیلشد.اتفاقیشــایعکهبرایجامعه
سیاســتزدهایرانقابلپیشبینیاســت.اینبارنیزمثلهمیشهمسئوالن،
اعمازدولتیوغیردولتی،سعیکردنددرکوتاهترینزمانممکنبهموضوع
واکنشنشــاندهندودرموردآنابرازتاســفکنندوانگشتاتهامرابهسوی
طــرفمقابلنشــانهگیریکنند.یکیگورخوابهــارابهحقوقهاینجومی
ربطدادوآندیگریبهامالکنجومی.اماتاســفبرانگیزترازایندعواهای
سیاسی،اظهارنظرهاییبودکهانعکاسخبرهایاینچنینیرابزرگنماییو
ســیاهنماییخواندندوبدترازآن،ازاساسمنکرمعضلیبهنامکارتنخوابیو
بیخانمانیشدند.واکنشهاییفرافکنانهکهتنهاموجبانتقادهایبیشتری

درسطحافکارعمومیشدهاست.

رئیس جمهور: قابل تحمل نیست!
حســنروحانیرئیسجمهورازاولینمسئوالنبلندپایهبودکهیکروزپساز
انتشارگزارشگورخوابهابهاینموضوعواکنشداد.البتهازاظهاراتروحانی
ایــنگونهبرمیآمدکهاودرواقعداردبهنامهاصغرفرهادیدرموردگورخواب
هاپاســخمیدهدوشایداگرفرهادینامهاینمینوشت،شاهدواکنشیاز
سویرئیسجمهورهمنبودیم.روحانیسخنانشگفت:دیروزوقتینامهیکی
ازهنرمندانراخواندمبســیاردردناکبود.شنیدهبودیمبرخیازفقرابهخاطر
بیچارگی،اعتیادو..کارتنخوابند،زیرپلهامیخوابند.درکشورهایاروپایی
دیدهبودیمبرخیازاینفقرادرایســتگاهمترووزیرپلهاشــبرابهصبحمی
آورند.اماقبرخوابراکمترشنیدهبودیم.یکفقیریبهخاطرفقر،بینوایی،
برایاینکهازسرمانجاتپیداکندوجایگرمیپیداکنددرقبرزندگیمیکند.
اینهنرمندبرایمننوشــتهبودوقتیاینگزارشراخواندمبغضدرگلویمو

شرمساریدرسیمایمبود.
آقــایرئیسجمهوردرادامــهتاکیدکردکهچنینمــواردیبرایدولتقابل
تحملنیســت،توگوییدولتکوچکتریننقشیدربهوجودآمدناینوضع
نداردومقصرکســاندیگریهستند.اوگفت:اینملتبزرگمیتواند،ببیند
کهیکیعدهازهمنوعانش،خواهرانشوبردارانشحاالاسیباجتماعیدیده
ومشکالتدارند؛امابههرحالانسانهستوشببهخاطربیپناهیبهقبر

پناهببرد.حاالکســانیبرایاینکهازسرمانجاتپیداکنند،خودشرازندهبه
گورمیکندوداخلگورمیرود.اینقابلتحملبرایدولتومردمنیست.
روحانیراهحلراهمدستبرداشتنازدعواهایسیاسیخواندواظهارکرد:
چطوربایداینمشــکالتراحلکنیم؟براردارنوخواهرانهمهبایدیکپارچه
شــویم.ازمسائلجناحیواختالفاتدستبرداریم.مشکالتاساسیکشور

رامدنظرقراردهیم.برایحلمشکالتهمهدستبهدستهمبدهیم.

دادستان: بزرگ نمایی شده است
اماباانتشــارگزارششــهروند،خبرهاییازاخراجگورخوابهاازگورستانو
ضربوشــتمآنهابهگوشرســید.بااینحالدادســتانعمومیوانقالب
شــهریارضربوشتمکارتنخوابهایگورستاننصیرآبادباغستاندرحومه

شهریارراتکذیبکرد.
روحاللهحســینزادهدرگفتوگوباایسنادربارهاخبارمنتشرهمبنیبرضربو
شتمکارتنخوابهایگورستاننصیرآبادباغستاندرحومهشهریارگفت:این
موضوعصحتندارد؛متاسفانهاکنونفضابهگونهایاستکههرمطلبیکه

دربارهکارتنخوابهامطرحمیشودپررنگجلوهدادهمیشود.
ویبابیاناینکهاکنوندرمحلگورستاننصیرآبادحضوردارم،افزود:تصمیم
برایناســتکهپسازغربالگریاینافرادتوســطبهزیستی،نسبتبهترک
اعتیادآنهااقدامشــود،دراینراستاالزماســتارگانهایمربوطه،حمایت

هایالزمرادرخصوصاینافرادبهعملآورند.

وزیر کشور: نقطه ضعف نظام نیست!
ازدیگراظهارنظرهایجالبمربوطبهعبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشــور
بود.اودراینخصوصاظهارکرد:ایننوعمسائلممکناستدرهمهجای
دنیااتفاقبیفتدکهنبایداینرانقطهضعفنظام،دولتومسئوالنتبدیلکرد.
رحمانیفضلیتاکیدکرد:کســانیکهبهگورستانهابرایخوابپناهمیبرند
معتادهستندوحاضرنیستندبهگرمخانههاواردوگاههامراجعهکنند.بنابراین
خودشــانفرارمیکنندوبهجاهاییمیروندکهدیدهودستگیرنشوند.ایندر
حالیستکهپیشازاینهمشهرداریوهمسازمانبهزیستیبهطوررسمی
اعالمکردهاندکهدرصورتمشاهدهچنینافرادیدرداخلشهراینافرادرا
معرفیکنیدتااینمعتاداندرمکانهایدرنظرگرفتهشدهاسکاندادهشوند.

استاندار: معتاد بودند نه بی خانمان!
امااحتماالســیمرغبلورینبهترینواکنشرابایداســتاندارتهرانداد.ســید
حســینهاشــمیدراظهاراتشتاکیدداردکهاینافــرادمعتادمتجاهرندونه
فقیروبیخانمان!اوهمچنینامروزدرمصاحبهایاساســاوجودبیخانمان
غیرمعتاددرتهرانرامنکرشدهاست!استاندارتهراندربارهماجرایاسکان
برخیافراددرگورستاننصیرآبادباتاکیدبراینکهاینافرادازمعتادانمتجاهر
بودند،افزود:اینقبرســتانداراینگهباناستوکنترلمیشود.اینافراد
درحالحاضرجمعآوریشدندوبهکمپشهرستانشهریارمنتقلشدند.

هاشــمیتاکیدکرد:اینکهدرخبرهاعنوانشــداینافــرادنانیبرایخوردن
نداشــتندوگرســنهبودنــد،کمیکملطفــیوکاریغیراخالقیبودهاســت
چراکهبایدتوجهداشــتکهاینافرادازمعتادانمتجاهربودندکهجمعآوری
شــدند.البتهباتمامامکاناتایجادشدهاینافراددرسطحجامعهوجوددارند؛
امابیتردیدشــرایطنســبتبهقبلبهترشدهاســت.امیدواریمسایرمعتادان
متجاهرنیزباکمکســایربهزیســتی،نیرویانتظامیوســایردستگاههای

ذیربطجمعآوریشوند.
اســتاندارتهراندربارهنحوهجمعآوریاینافرادازگورستاننصیرآبادواحیانا
برخوردخشونتآمیزبااینافرادگفت:بسیاریازاینافرادازرفتنبهکمپها
خودداریمیکنند.برهمیناســاسممکناستهنگامجمعآوریمقاومتی
ازســویآنهاصورتبگیردامادرموردگورســتاننصیرآبــادبههیچعنواندر
جمعآوریآنهابحثکتکزدنتاییدنمیشــود،چراکهاینافرادبیمارهستند
وبایدباآنهابهشکلبیماربرخوردکنیم.امیدواریمباسیاستهاوظرفیتهای
ایجادشده،اینمشکلمرتفعشود.سیدحسینهاشمیدرمصاحبهامروزخود
دربارهموضوعگورخوابهاینصیرآبادوجمعآوریمعتادانمتجاهرازسطح
تهراناظهارکرد:درموردمسئلهپیشآمدهدرمنطقهنصیرآبادبایدگفتکه

اینافرادمعتادانمتجاهربودندوبیخانماننبودند.
اســتاندارتهرانبابیاناینکهمقداریمســئلهنصیرآبادرابیشازاندازهبزرگ
جلــوهدادند،گفت:دراینزمینهبهخصوصبحثبیخانمانبودنرامطرح
کردنددرحالیکهاینافرادمعتادمتجاهربودندوجمعآوریشانجزوسیاست
اصلیمااســت.ویدربارهاینپرســشکهآیابیخانماندرتهرانوجوددارد
یاخیراظهارکــرد:بیخانمانبهآنمعنیدرتهرانبعیدمیدانمامامعتادان

هنوزوجوددارند.

نظام پس از 20 ماه مماشات تصمیم به حصر سران فتنه گرفت
ســردارحســیننجاتجانشــینرئیسســازماناطالعاتســپاهپاســدارانانقالباســالمیدرخصوصعملکردســرانفتنهدرســال۸۸کهمنجربهحصرآنهادرزمســتانســال۸۹شــد،اظهارداشــت:علیرغمخیانتها
وجفایــیکــهســرانفتنــهبــهنظامکردندوخســارتهایفراوانــیکــهواردآوردند،نظاممقدسجمهوریاســالمیایــرانپسازفتنــه۸۸بهمــدت20ماهباآنهامماشــاتکردوبهجــایبرخوردقضایــی،بهآناناجــازهدادبه
راحتــیحرفهــایخــودرابزننــدتامردمپیبــهماهیتآنهاببرنــد.نجاتافزود:درطولاینمدتآقایمیرحســینموســویحداقــل20بیانیهصــادرودرآنهانظامجمهوریاســالمیرابــهدیکتاتوریوعبورازخــطامام)ره(
وآرمانهــایانقــالبمتهــمســاختومــردمرابــهســازماندهیوایجادتشــکیالتبــرایبراندازینظاماســالمیتشــویقکــرد.ویادامهداد:خوباســتخبــرگانوافــرادعاقلوموجــه،اینبیانیههــارادقیــقبخوانندو
ببیننــدآیــاکســیکــهقصــدبراندازیوســازماندهیمردمبــرایبراندازییــکنظــامرادارد،غیرازایــن،کاردیگریانجــاممیدهد؟نجاتبابیــاناینکهبعــداز20ماهتحمل،قــوهقضائیهازمراجعقانونیکشــوردرخواســت
کــردایــنســرانفتنــهراحصــرکننــد،گفــت:البتهدربســیاریازنظامهــاهمینمقــدارنیزعمــلنمیشــودوعلیالقاعدهبایدایــنافــرادراهمانموقــعمحاکمهمیکردنــدامامصلحــتنظاموقــوهقضائیهدرحصــربودو

اینحصرعملیشد.

سیاسی
1395 مــاه  دی   11 شــنبه 

سوژهروز

فیلترینگ شبکه های اجتماعی درحالیست که دفتر رهبری در آن ها عضو است
علیمطهریدربارهتداومفیلترینگبرخیشبکههایاجتماعینظیرفیسبوکوتوییترگفت:فیلتراینشبکهها،
امریموقتومربوطبههمانزمانیاســتکهفیلترشــدهاند.نمایندهمردمتهران،دربارهپیوســتنخودبهشــبکه
اجتماعیتوییترافزود:باتوجهبهاینکهفیلتراینشــبکههاپسازناآرامیهایســال۸۸اتفاقافتاد،برداشــتمن
ایناستکهچنینتصمیمیبرایهماندورهاستودیگرمشکلیبابتاستفادهازاینشبکههاوجودندارد؛ضمن
آنکهدفتررهبریوبسیاریازاعضایکابینهومقاماتکشوردراینشبکهعضویتدارند.ویتاکیدکرد:اینفیلتر
میتواندبرایهمهمردمبرداشــتهشــود.کارگروهتعیینمصادیقجرایمرایانهایمتولیاینکاراســتوبایدبررسی

مجددیدراینموضوعداشتهباشد.نایبرییسمجلسدربارهسخنانمعاونقضاییدادستانکلکشورمبنیبراینکهتوئیتربههیچوجهرفعفیلتر
نمیشود،گفت:مرجعرسیدگیبهاینموضوعهمانکارگروهاستواگراینهارفعممنوعیتکنند،قوهقضاییهنمیتواندمانعشود.ویافزود:مقام
قضاییرأسانمیتواندممنوعیتاینشبکههارااعالمکندوصرفامیتواندوبایدبهشکایتهارسیدگیکند.لذاایناستداللکه»باتوجهبهنقشی
کهشبکهاجتماعیتوئیتردرفتنهسال۸۸داشته،اینشبکهبههیچوجهرفعفیلترنمیشود«قابلقبولنیستچونآنشرایطازبینرفتهاست.
عضوکمیســونفرهنگیمجلستصریحکرد:احکامینظیراینفیلترکردنهایاقوانینیمانندقانونممنوعیتماهوارهبایدمجددابررســیشود.
زیرافلســفهصدورایناحکامیاوضعاینقوانینشــرایطخاصبودهواکنونکهآنشرایطازبینرفته،بایدبازنگریشود.درواقعمسئله،استفادهاز
جهاتمثبتاینپدیدههاستکهباتربیتدینیجامعه،مردمخودشانبایدازمضاروزیانهایاینپدیدههاکهمانندتیغدودمهستند،پرهیزکنند.

پیگیریروز

به مطالبات زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا رسیدگی شود
نمایندهمردمتهراندرمجلسشورایاسالمیدرنامهایبهرئیسقوهقضائیهخواستاردستورسریعبرایجلوگیری
ازبهخطرافتادنجانآنهابهخاطراعتصابغذاوهمچنینبرگزاریمجدددادگاهبرایآنهاباتوجهبهتدوینقانون
جرمسیاســیشــد.الیاسحضرتیدرایننامهخطاببهآیتاللهآملیالریجانینوشت:همچنانکهمطلعیدقانون
جرمسیاسیبسیاردیرهنگامبهتصویبمجلسشورایاسالمیرسیدهومتاسفانههنوزدربارههیچکسیهماجرایی
نشدهاست.نتیجهچنینعملکردیایناستکهاکنونکسانیکهدرواقعمجرمسیاسیمحسوبمیشوندبهعنوان
متهمامنیتیمحاکمهشدهودرزندانبهسرمیبرند.اینافرادمطابققانوناساسیازحقوقمسلمخودشانمحروم

شدهاندواکنوندرشرایطیدرزندانبهسرمیبرندکهحقآنانضایعشدهاست.برایجبراناینحقضایعشدهمناسباستکهمحاکماتآنان
تجدیدشــدهودرمجازاتآنانتخفیفاعمالشــود.ویتاکیدکرد:متاسفانهبیتوجهیبهمطالباتقانونیاینزندانیانمنجربهاینشدهاستکه
برخیازآناندســتبهاعتصابغذابزنندتادرخواســتآنانشــنیدهشود؛یعنیبابهخطرانداختنجانوسالمتیخودبهوضعیتموجوداعتراض
کردهاند.حضرتیبااشــارهبهاینکهقوهقضاییهومســئوالنزندانضامنحفظســالمتیزندانیانهســتندنوشت:بجاســتدستورمقتضیبرای
رســیدگیبهمطالباتدوتناززندانیانسیاســیکهدســتبهاعتصابغذازدهاند)آقایانآرشصادقیوعلیشریعتی(صادرشودتاآسیبیبهآنان
واردنشودواگرحقیازآنانضایعشده،اعادهگردد.ایننمایندهمجلستاکیدکرد:طبعابرایجمهوریاسالمیشایستهنیستکهبهخاطرتعداد
انگشتشمارزندانیسیاسی،درسطحجهانیمتهمبهنقضحقوقبشروحقوقزندانیانشدهوتصویرنامناسبیازآنبرایجهانیانترسیمشود.
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حجتاالســالموالمســلمیناحمــدمازنــینمایندهمردمتهراندرمجلسشــورایاســالمیخواســتارارائهگزارشوزارتکشــورومســئولینشــهریاربهنمایندگانمجلــسدرخصوصموضــوعگورخوابهاشــد.مازنیاظهار
کــرد:البتــهمــنمعتقــدمکهنبایدبراســاسخبرهاییکــهاحتمالصدقوکــذبداردقضاوتکنیــمبلکهبایدببینیــماینافراددقیقــًاازکجاآمدهاندوبــرایچهمدتدرآنجااقامتداشــتهاندوآیامســئولینمنطقــهدرجریان
ایــنموضــوعبودنــدیــاخیــر.اینعضوکمیســیونفرهنگیمجلــسبابیاناینکهسیاســتهابــرایبرخوردبــامعضالتاجتماعــینبایدموضعیومــوردیباشــد،تصریحکرد:مــابایدچنیــنپدیدههاییکهچهرهکشــوررابد
جلــوهمیدهــدبــهدقتشناســاییکنیــموسیاســتهایکالنخــودرادرجهتایجادعدالــت،برابــری،فقرزداییوحلمشــکالتقراردهیــم.بههرحــالاینموضوعچهواقعیباشــدچهصــوریضعفمدیریتدرســطح
کالنجامعــهوســوءتدبیــررانشــانمیدهــدوزیبنــدهنظامنیســت.مازنییادآورشــد:ازمســئولینمنطقهشــهریارووزارتکشــوردرخواســتمیکنــمموضوعرابهفوریتبررســیکنندوگزارشــیبــهمجلسارائــهکنندتا
مجلــسدرجریــانموضــوعقــرارگیــردواینتصــوربهوجودنیایدکــهمابهچنیــنپدیدههاییعادتکردهایــم.مابایدچنینمســائلیکهبهآبرووحیثیتکشــورمربوطاســترابهدقتبررســیکنیموبهصورتمــوردیوکالن

باآنمقابلهکنیم.

در دولت قبل از دفتر من شنود می شد
علیمطهریگفت:دفترکارمتوسطوزارت
اطالعاتدولتقبلشــنودمیشــدکهبا
پیگیریهایانجامشدهدراینخصوصاین
موضوعروشنشد.نائبرئیسدوممجلس
شــورایاسالمیدرجمعخبرنگاراناظهار
داشت:پروندههایشیراز،مشهدوشنوداز

دفترشخصیمنبراساسقوانینوچارچوبهایمشخصدرحالرسیدگی
استومامنتظرگزارشکمیسیونشوراهادرموردحادثهمشهدنیزهستیم
ومسببینحادثهشــیرازنیزمشخصشدندکهبایدباآنهابرخوردشود.وی
افزود:طبقاعالموزارتاطالعاتدردولتقبلازدفترمنشنودمیشد،
کــهباعامالناینموضوعنیزبرخوردشــدهوازمجموعهوزارتاطالعات
اخراجشــدند.ویدرپاسخبهســوالیدرمورداحتمالکاندیداتوریاشدر

انتخاباتگفت:فعالدرخصوصانتخاباتصحبتینمیکنم.

گزارش هدفمندسازی درست نیست
محمدباقرنوبخت،رئیسسازمانمدیریتو
برنامهریزیگفت:برخینمایندگانبیآنکه
بخواهندالقایشبههکنندیااذهانعمومی
رامشوشکنند،چنینالقامیکنندکه۴2
هزارمیلیاردتومانازدرآمدهایناشــیاز
اجرایهدفمندســازییارانههــادراختیار

دولتقرارمیگیرددرحالیکهاینگزارشدرستنیست.محمدباقرنوبخت
درجلسهعلنیامروزمجلسشــورایاسالمیباانتقادازگزارشبرخیاز
نمایندگانازدرآمدهاومصارفقانونهدفمندییارانهها،گفت:آنطورکه
برخینمایندگانســخنگفتهاندگویادولتازمردم۷۷تا۸0هزارمیلیارد
تومانازناحیهافزایشقیمتحاملهایانرژیپولمیگیرد،ولی۳۵هزار
میلیاردتومانبازتوزیعو۷000میلیاردتومانبابتمالیاتبرارزشافزوده

اختصاصمیدهدوبقیهآننیزدراختیاردولتباقیمیماند.

اقلیت های مذهبی از سیاسی شدن بپرهیزند
علییونسی،دستیارویژهرئیسجمهوردر
امورقومیتهاواقلیتهایمذهبیدردیدار
باخانوادهشهیدژوزفشاهینیانتاکیدکرد
کهبهتراستاقلیتهایمذهبیازسیاسی
کاریوسیاســیشــدنامــوربپرهیزنــد.
حجتاالسالمعلییونسیباتاکیدبراینکه

اقلیتهایمذهبیبایدازسیاسیشدنوسیاسیکاریبپرهیزند،گفتاین
موضوعازاهدافملیمااستکهبایدازآندفاعکنیم،درعینحالآنها
بایددرجامعهحضورفعالوپررنگیداشــتهباشــند.ارامنهبخشمهمیاز
جامعهایرانهستند.دستیارویژهرییسجمهوردراموراقوامواقلیتهای
مذهبیبــاتاکیدبراینکهارامنــهبخشغیرقابلتفکیــکفرهنگایران
هستند،تصریحکرد:ایناقلیتجزواساتیرفرهنگمااستوهمیشهجزء

تاثیرگذارترینعواملسیاسی-فرهنگیتاریخمابودهاست.

 کار کریمی قدوسی 
 دست کمی از 
باطبی نداشت

ســعیدلیــالزتحلیلگــراقتصــادیدررابطــهبا
نامهســینفرخارجنشــینبهترامــپبرایتمدید
تحریمهــاعلیهکشــورماناظهارداشــت:عمل
گروهســینفرهبراینوشــتننامهبهترامپکاری
قبیــحبــودودرآندواتفــاقبــدرخداد؛اتفــاق
اولنامــهایبــودهکهبــدونداشــتنصالحیت
بــهرییــسجمهــورمنتخبآمریکانوشــتهشــد
زیــرااینافــرادتنهابهعنــوانایرانیــانخارجاز
کشــوراینکارراانجــامدادهاندامامــابهعنوان
ایرانیانداخلکشــوراینعمــلراخارجازعرف
دولــتوخــارجازروالنظامجمهوریاســالمی

میدانیم.
ویادامــهداد:بنــدهاعتقادندارمکــههرایرانی
میتواندبهنامهنگاریباسرانکشورهایخارجی
بپــردازدبندهاینکارراقبیــحمیدانمزیرااینکار
درچارچوبمقتضیــاتومنویاتنظامجمهوری
اســالمینیســتواینموضوعازاختیاراتنظام

است.
ویافزود:مادرموردتمدنیزندهصحبتمیکنیم
کــهنیروهایمســلحآنونهادهــایانقالبیدر
همتنیدههســتندکهاگردرهــمتنیدههمنبودند
نمیخواســتیمتحریــمبشــوند،ماباذاتســپاه
مخالفنیســتیممــابادخالتهایســپاهدرامور
سیاسیداخلیمخالفیموگرنهدرجنگلخاورمیانه

بدونسپاهنمیتوانزندگیکرد.
ویتصریــحکرد:درحالحاضرنیــزمعتقدماگر
اینسپاهیکهدرسیاستهایداخلیدخالتدارد
بخواهدبیطرفشــودبهشــرطآنکهضعیفشود

بندهباآنمخالفتخواهمکرد.
ویبااشــارهبهاولویتبینامنیتوآزادیگفت:
بنــدهمیگویمامنیتبــرآزادیاولویتدارد،زیرا
زمانــیکهامنیــتنباشــدبحثدرمــوردآزادی
بالموضــوعمیشــود،صاحبــانآزادیافرادی
هســتندکهزوربیشتریدارندبهدلیلآنکهامنیت

نیست.
لیالزبــابیاناینکهایــننامهخیلــیتوهینآمیز
ورذیالنهاســتافزود:اگربهعمــلنگاهکنیمو
نهبهفاعلدرخواســت،برگشــتبــهنظامتحریم
درخواســتروزمــرهجنــاحرادیــکالدرایــران

است.
ویگفت:بنابرایناگرقراراستاینفعلمحکوم
شــوداینفعلدرهرجایجهانکــهاتفاقبیفتد
محکــوماســت،درآننامهگفتماگرقراراســت
موضعــیبگیــرم،راجعبــهاینموضــعمیگیرم
کهقبــلازآنهاکاســبانتحریــمدرصددبودندتا
تحریــمهــاادامهیابــدوهنوزهمهســتند.البته
اینمســالهکهاقداماینهاباچهنیتیاســتاصال

اهمیتیندارد.
ایناقتصاددانگفت:چراآقایکریمیقدوســی
اجــازهداردکــهمحرمانهتریــنبحثهایــیکــه
شــنیدهرابیرونافشــاکندوهمهبرایشدســت
بزنند؟بــهاعتقــادبندهاینموضــوعبدترازکاری
کــهباطبیانجــامدادهنباشــدبهترنیســتزیرا
اوکــهبــهســندمحرمانهایدسترســینداشــته

است.
ویافــزود:اتفاقیکهدرایــرانمیافتدربطیبه
اینکهافــرادچهکارهاییمیکننــدنداردوربطبه
اینداردکهچهکسیکجاایستادهاست،چرایکی
بایــدبتواندســندمحرمانهرالودهد،بــاتحریمها
موافقتکندوحتیدرخواســتحملــهبهایرانرا

داشتهباشد.

فارس نیوز نوشت: وام انتخاباتی خودروسازان به روحانی
بهنظرمیرسدعقداخوتیمیاندولتوخودروسازانوجودداردواطالعیهاخیرشورایرقابتادایدینیدرمقابلبستهخروجازرکودی

بودکهدولتیهاسالگذشتهآنرادربوقوکرناکردند.

 عصر ایران نوشت: رفتارشناسی حزب مؤتلفه در معرفی رسمی مصطفی میرسلیم
اینمعرفیرامیتوانبهاینمعنیهمدانستکهائتالفواحداصولگرایاناتفاقنخواهدافتادواحتماالباچندنامزدبهصحنهمیآیندتا

انتخاباتبهمرحلهدومبکشدودرصورتتحققطبعاائتالفکنند.

 نامه نیوز نوشت: تراژدی مصباح یزدی و اصولگرایان!
درایرانبرخیازجریانهایسیاسیبهدلیلآنکهازطریقصحیحرویکارنمیآیندوحزبمردمیوجودنداردکهآنهابازرسیکردهو

پاسخبخواهند،بههرمسیریکهدوستدارندمیروندودرادامهنیزتنهاسرخوردگیبرایبدنهاجتماعیبازخواهدماند.

 افکار خبر نوشت: کمیسیونی که تمایل به استیضاح آخوندی ندارد
درحالیکهیکماهازتهیهطرحاستیضاحآخوندیبهخاطرکشتهشدن۴۹مسافرزائرامامرضا)ع(میگذرداماهنوزکمیسیونعمران

بهبهانهبررسیبرنامهششمدرصحنمجلسوباوقتکشیومعطلیایناستیضاحرادردستورکارخودقرارندادهاست.

عکسروزسایتنگار

»ولیدالمعلم«وزیرامور
خارجهسوریهعصر
شنبهباحجتاالسالمو
المسلمینحسنروحانی
رئیسجمهوردرمحل
نهادریاستجمهوری
دیداروگفتوگوکرد.

خبرنامه
1395 مــاه  دی   11 شــنبه 

فتنه 88 خط قرمز احراز صالحیت ها
درمورد واژه »رجل سیاسی« هنوز تصمیم گیری نکرده ایم

عباســعلیکدخداییدرنشستخبریخودبااصحابرسانهدرپاسخبهسوال
خبرنگاریمبنیبراینکهاخیرًاشــاهداینهســتیمکهتوسطبرخیتریبونها
بهعنوانمثالمجلسمطرحمیشــودکهفتنهبایدفراموششود.آیاشورای
نگهبانهمقصدداردفتنهرافراموشکندیااینکهدراحرازصالحیتهاآنرا
مدنظردارد،گفت:مقاممعظمرهبریفرمودند۹دیدرتاریخماندگارخواهد
شــد.۹دیپاســخیبهحوادث۸۸بود.اینهاقابلفراموششدننیستند.در
جاییکهمالکقانونداشتهباشیم،آنهاهممدنظرشوراینگهبانخواهدبود.
ویدرخصوصموافقتنامهپاریــسچنینتوضیحداد:موافقتنامهپاریسدر
خصوصموضوعاتجویوآبوهوابود،اینموافقتنامهبســیارطویلبودکه
جمهوریاســالمیایرانآنراامضاکــردهومراحلتصویبآندرمجلسدر
جریاناست.یکایرادویکابهامازسویشوراینگهبانمطرحشد،بندهای
۸و۹ماده۴وبند11ماده1۳بهپیوستهااشارهداردکهضمیمهنبودوشورای
نگهباندرخواستکردهکهپیوستهاارسالشودودرماده2۳هممعلومنیست

پیوستیوجودداردیاخیرودارایابهاماست.

احتمال برگزاری انتخابات الکترونیک در بعضی صندوق ها
سخنگویشــوراینگهباندرخصوصجلسهاخیرهیاتمرکزینظارتبر
انتخابات،گفت:جلســهایتشکیلشــد؛هیاتنظارت1۵استانتعیینشد

وجلسهایدیگرخواهیمداشتتاسایراستانهاهمتعیینتکلیفشوند.
اینعضوحقوقدانشــوراینگهباندرپاســخبهســواالتخبرنگاریمبنی
براینکهوزارتکشــوردرخصوص10هــزارصندوقرایالکترونیکیاعالم
آمادگیکرده،نظرشــوراینگهباندراینبارهچیست؟واینکهنظراینشورا
درخصوصشفافســازیحقوقهــاینجومیکهدرایــنرابطهمصوبهای
درمجلسمطرحاســت،چیســت؟گفت:ماهمکاریخوبیباوزارتکشور
داشتهایموجلساتکارشناسیمختلفیوهمچنینمکاتباتیانجامگرفتکه

اینهمکاریهاروبهجلواست.
ویافزود:درخصوصاحرازهویتقباًلهمگفتهایمکهبهشرطتأمینشرایط
امنیتی،احرازهویتمیتوانددرتمامشــعبصورتگیردکهوزارتکشــوردر
تالشاستاینموضوععملیاتیشود.درخصوصصندوقهایالکترونیکی
بهجمعبندینهایینرسیدیم،ولیاحتمالمیدهیمدربعضیصندوقهااین
موافقتانجامدهیمکهمنوطبهجلساتکارشناسیوموافقتاعضایشورای
نگهباناســت.برایاســتفادهازصندوقهایالکترونیکیبایدشرایطکافی
وجودداشتهباشدتاانتخاباتریاستجمهوریراتحتالشعاعقرارندهد.

کدخداییدرپاسخبهسئوالدیگراینخبرنگار،گفت:زمانیاظهارنظرمیکنیم
کهمصوبهازســویمجلسشورایاسالمیبهدســتمابرسد،امااصلاین
بــودکهحقوقهاینجومییکخــالفبودوامیدواریمدیگراینمســائلرا
شاهدنباشیمومجلسشورایاسالمیکارهایالزمرادراینبارهانجامدهد.

تاثیر تبلیغات خالف واقع و زودهنگام در احراز صالحیت ها
ویدربارهسئوالیدیگرمبنیبراینکهبعضیجبهههافعالیتهایانتخاباتی
خودراآغازکردهاند،آیافعالیتجبهههاییکهبدونمجوزسیاســیهستندو

فعالیتخودرابرایانتخاباتآغازکردهانددررابطهبااحرازصالحیتهامورد
بررســیشــوراینگهبانخواهدبودیاخیر،گفت:اگرتبلیغاتخالفواقعو
زودهنگامباشدشوراینگهباندربررسیصالحیتهامدنظرخواهدداشت،

ولیموضوعوجودمجوزوعدممجوزراوزارتکشوربایدپیگیریکند.
کدخداییدرپاســخبهســئوالیدیگرمبنیبراینکهیکیازاعضایشــورای
نگهباندررابطهباانتشارمنشورحقوقشهروندیمعتقدبودهکهاینموضوع
تبلیغاتانتخاباتیاستنظرشــوراینگهباندراینبارهچیست،خاطرنشان
کرد:تازمانیکهمصوبهایبرایماازســویمجلسیاهیاتوزیرانارســال
نشودفارغازاظهارنظررسمیهستیم،امااعضایشوراینگهبانمیتوانند

دربارهموضوعاتمختلفنظراتخودرااعالمکنند.
اینعضــوحقوقدانشــوراینگهباندربــارهآخرینوضعیــتالیحهجامع
انتخابــات،گفت:برخیازمســئولیندولــتاعالمکردهانــدمیتوانندآنرا
برســانند.البتهمجلسهمدرگیرالیحهبرنامهششماستوهمچنیندرحال
بررسیبودجههستند.امیدواریکهدوستاندرمجلسدادنداینبودکهشاید
درقالبطرحبرخیمسائلیکهدرسیاستهایکلیانتخاباتآمدهبهعنوان
اصالحقانونانتخاباتپیشنهاددادهشود.اگراینکارانجامشودشایدبرخی

مشکالتقانونانتخاباتبرطرفشود.
سخنگویشوراینگهباندرپاسخبهسوالدیگریمبنیبراینکهمالکتأیید
صالحیتهایشــوراینگهبانچیســتوآیازنانهممیتواننددرانتخابات
شرکتکنندیاخیر،گفت:شوراینگهبانبراساسقوانینانتخاباتیوقانون
اساســیفعالیتمیکندووظیفهبررســیصالحیتهارابرعهدهدارد.همه

میتوانندثبتنامکنند،ولیدرخصوصبحثرجلسیاســیهنوزدرشورای
نگهبانبهنتیجهنهایینرسیدهایم.

باید سازوکاری درمورد حجم عظیم ثبت نام ها اندیشیده شود
اینعضوحقوقدانشوراینگهباندرپاسخبهسئوالیدیگرمبنیبراینکهاز
آنجاییکهشوراینگهباندربارهتأییدصالحیتهاهزینههایزیادیراداده
آیانبایدشفافســازیبیشــتریدراینبارهانجامشــود،آیابستگاندربررسی
صالحیتافرادموردنظرشوراینگهبانهستند،گفت:ممنونهستمکهبه
فکرشوراینگهبانهستیدکهشوراینگهباندربارهصالحیتهاهزینهداده
وازرســانههامیخواهیمکهدراینبارهاطالعرسانیکافیراانجامدهند.اما
ماهنوزباتوجهبهسیاستهایکلیانتخاباتکهازسویمقاممعظمرهبری
ابالغشدهبحثشاخصهایرجلسیاسیرادردستبررسیداریمتابتوانیم
معیارهایشــفافیرااعالمکنیم.امادررابطهبابررسیصالحیتافرادموارد
مربوطبهخودافراداست.مگردرقانونذکرشودکهبایدپیگیریبهعملآمده
باشد.مانندبحثمباشروسببدرقانونمجازاتکهقانوناجازهدهدبستگان
فردهمموردبررسیقرارگیرند.کدخداییدرپاسخبهآخرینسئوالدررابطهبا
مشکلحجمعظیمیازثبتنامهایانتخاباتی،پاسخداد:اینضرورتوجود
داردکهمادرتمامانتخاباتهاســازوکاریداشتهباشیمکهازثبتنامبیرویهو
بیفایدهجلوگیریکند.اینبایدهمدرانتخاباتشوراها،همانتخاباتریاست
جمهوریوهممجلسشورایاســالمیوجودداشتهباشدتاازثبتنامهای

بیرویهازطریققانونجلوگیریشود.
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ساعِت صفِر صلح
آتش بس سراسری در سوریه باالخره آغاز شد

ازنیمهشبپنجشنبه،آتشبسسراسریکهپیشازاینمقدماتآنمیان
ایران،روســیهوترکیهدرمسکوفراهمشدهبود،عملیاتیشدونیروهای
معارضوارتشســوریهدرموافقتباآناقدامبهتوقفحملهوعملیات
علیــهیکدیگرکردهاند.البتهمــواردنقضیازاینآتشبــسازآنزمان
تاکنونگزارششده،ولیآنچهمشخصاستآنکهآتشبسسراسری
درنهایتدرسوریهمحققشدهاست.روزپنجشنبهبودکهوالدیمیرپوتین،
رئیسجمهورروســیهبیانکردکهنیروهایدولتیبشاراسدومعارضین
موافقتکردهاندبهیکآتشبسسراســردرسوریهتندهند؛آتشبسی
کهازنیمهشــبپنجشنبهرســمًابهاجرادرآمدتامقدمهایبرحلنهایی

بحرانپنجسالهدرسوریهباشد.
دررابطــهباطرفهایحاضردرایــنآتشبس،بایدگفتکهبنابراعالم
وزارتدفاعروسیه،مجموعًاهفتگروهمعارضمسلحکهحدود۶0هزار
نیرویمعارضراهدایتمیکنندشاملاینآتشبسهستند.وزارتدفاع
روسیهبیانکردهکهناماینگروههاعبارتاستاز:فلیقالشام)۴هزار
نیرو(،احرارالشــام)1۶هزارنیرو(،جیشاالسالم)12هزارنیرو(صور
الشام)2۵00نیرو(جیشالمجاهدین)۸هزارنیرو(جیشادلب)۶هزار
نیرو(وجبههالشــامیه)۳هزارنیرو(.نکتهمهمآنکههمجیشاالسالم
وهماحرارالشــامجزوگروههاییهســتندکهپیشازاینروسیهازآنها
بهعنوانگروههایتروریســتییادکردهبود.البتهاحرارالشامروزجمعه
حضورخوددرآتشبسراتکذیبکردهواساسًابرقراریچنینآتشبسیرا
محکومنمود.وزارتامورخارجهترکیهاعالمکردهکهاینکشوروروسیه،
بهطورمشترکبرحسناجرایآتشبسنظارتخواهندکرد؛امابهگفته
وزارتخارجهروسیه،ایراننیزدرضمانتآتشبسحضوریفعالخواهد
داشت.روســیهوایرانازپایبندینیروهایدولتیبهآتشبسوترکیهاز
پایبندینیروهایمعارضبهآناطمینانحاصلخواهندکرد.همچنین
بایداشارهکردکهگروهتروریستیجبههالنصرهکهاکنونبهعنوانجبهه
فتحالشامشناساییمیشود،ازاینآتشبسمستثناست.اینآتشبس

شاملداعشوگروههایوابستهبهآننیزنخواهدشد.

موافقتنامهایکهاکنونبهدســتآمده،قراراســتدرشــورایامنیت
سازمانمللمتحدطرحشودوهمچنینقراراستبهزودیدرقزاقستان
نمایندههایگروههایشورشیودولتسوریهبایکدیگرمذاکرهمستقیم
داشــتهباشــند.وزارتخارجهترکیهبیانکردهکهایــنمذاکراتالبتهبا
حضورکشــورهایایرانوروســیهوترکیهوبرایاطمینانازپیشــرفت
وضمانــتمذاکراتخواهدبود.والدیمیرپوتینگفتهاســت،موافقتبر
سرآتشبسدرســهسندباجزئیاتذکرشدهکهاولیننسخهآنتوسط
دولتســوریهوشورشــیانبهامضارســیدهتاهرگونهدرگیریدرسوریه
متوقفشود.دومینسندمربوطبهمکانیزمهایکنترلآتشبساست
وســومینموردنیزبیانیهایبرایپایاندادنبهبحرانســوریهاســت.
بهغیرازاینهاهیچجزئیاتبیشــتریدرمورداینســهســندبهبیرون

درزنکردهاست.

روزنامهلبنانی»النهار«درتحلیلخوددربارهاینآتشبسمینویسدانتظار
میرودکهپسازآتشبسدرســوریه،گفتوگوهایصلحدرآســتانهو
سپسژنوآغازشود.اینگفتوگوهابرپایهموازنهجدیدقدرتکهدرنتیجه
شکســتمخالفاندرحلببهوجودآمدهاســت،بهپیشخواهدرفت.با
وجوداینکهآنکاراانتظارداردکهباروسیهدربرقراریآتشبسهمکاری
کنداماهنوزهمعلیهنظامســوریهتنشآفرینیمیکند.موازنهقدرتدر
شــرایطکنونیبهگونهایاســتکهترکیهنمیتواندخواستههایخودرا
مطرحکند.باتوجهبهشرایطسیاسیونظامی،اکنونایننیروهایروسیه
هســتندکهازنیروهایترکیهکهدرشهرالبابباداعشمبارزهمیکنند،
پشــتیبانیمیکنند.ایندرحالیاســتکهانتظارمیرفتکهنیروهای
ائتالفمبارزهباداعشبهســردمداریآمریکاازنیروهایترکیهپوشــش
هواییبهعملآورند.اختالفمیانترکیهوآمریکابهمرزیرســیدهاست

کــهاردوغانرئیسجمهوریترکیه،ائتالفمبارزهباداعشرابهحمایت
وپشــتیبانیازداعشمتهممیکند.زماندرسوریهومنطقهخاورمیانه

بهسودروسیهپیشمیرود.
آشــکاراستکهمسکوبهوســیلهنبردحلبخواستکهزمینهبرایحل
سیاســیبحرانسوریهفراهمکند.زیراجنگسببویرانیوخونریزی
بیشتردرسوریهمیشودواحتمالغرقشدنروسیهدرجنگفرسایشی
بلندمدتدرســوریهرافراهممیکــرد.پیروزیهایحلبترکیهرابهاین
نتیجهرســاندپیشبردنگزینهنظامیدرســوریهســختاست.بهویژه
ایندرشــرایطیاســتکهکردهابــرایبرپاییدولتمختــارازحمایت
بیچونوچرایآمریکابرخوردارهســتندوایــنموضوعاختالفمیان
آنکاراوواشنگتنراافزایشدادهاست.همچنیندخالتنظامیترکیهدر
شمالســوریهدربلندترکهارادرفرسودهخواهدکرد.درشرایطکنونی
تالشروســیهبرایحلبحرانسوریهراهنجاتیرابرایترکیهوبسیاری
ازگروههایمخالفنظامســوریهفراهممیکند.بســیاریازگروههای
مخالفدرشــرایطکنونیادامهنبردعلیهنظامسوریهبهمنزلهخودکشی

سیاسیمیدانند.
گفتنــیاســتدرتازهترینتحول،ویتالــیچورکیننمایندهروســیهدر
سازمانمللدرجمعخبرنگارانتاکیدکرد:قراراسترأیگیریدرباره
اینقطعنامه)طرحآتشبس(اوایلوقتامروزشنبهانجامشود،گرچه
برخیاعضایشــورایامنیتخواســتاراصالحاتــیدرپیشنویسآن
شــدهاندواحتمــااًلبخشهاییازایــنقطعنامهبازنگریخواهدشــد.
ویدرادامــهتصریحکــرد:تصورمیکنمتوصیههایارائهشــدهبرای
اصالحبخشهاییازاینقطعنامه،بهآســانیدرپیشنویسآنلحاظ
خواهدشــد.هنوزبهدرستیمعلومنیستکهآیااینقطعنامهدرشورای
امنیتتصویبخواهدشــدیانه.یکدیپلماتغربیدراینزمینهگفت:
متنپیشنهادیطیشبگذشــتهبهدقتمطالعهشدهاست.چورکین
همچنیناظهارداشتههیچتعارضیبینمذاکراتژنوومذاکراتآستانه

وجودنخواهدداشت.

تقابل آمریکا و انگلیس بر سر رژیم اسرائیل
روزگذشتهاعالمشدکهترزامی،نخستوزیرانگلیس،اظهاراتاخیرجانکری،وزیرخارجهآمریکارادربارهموضوعمنازعهفلسطینواسرائیلمحکومکردهاست.»واشنگتنپست«اینموضوعرااقدامیغیرمرسوممیداندکهسبب
کهوزارتخارجهایاالتمتحده میشودبههزینهتیرهشدنروابطانگلیسبادولتفعلیآمریکابهرهبریباراکاوباما،روابطشبادولتدونالدترامپکهبهزودیسرکارمیآید،تقویتشود.تقابلدیپلماتیکنادرمیانانگلیسوآمریکاـ
بیانگراینحقیقتاستکهنفوذدولتاوبامادرآستانهخروجویازکاخسفیدبیشازپیشدرحالکاهشاست.اینامرهمچنینبیانگرایناستکهعرصهبینالمللیپسازرویکارآمدنترامپ،شاهد نسبتبهآنابرازشگفتیکردهـ
صفبندیهایجدیدیخواهدبودومتحدانآمریکااکنونتالشدارندجایگاهخودرادراینصفبندیمشــخصســازند.گفتنیاســت،کریروزچهارشنبهدریکسخنرانی،ارزیابیصریحوتندیازسیاستهایدولتنتانیاهوارائه
کردهوایندولترا»دستراستیترینائتالفدرطولتاریخاسرائیل«دانستکه»دستورکارشراافراطیترینعناصرتعیینمیکنند«.ویهمچنینتوسعهمستمرشهرکهایصهیونیستیدرکرانهباختریراموردانتقادقراردادهو
آنراتهدیدیعلیهراهحل»دودولت«دانست.درواکنشبهایناظهارات،سخنگویترزامی،نخستوزیرانگلیس،اعالمکردکه»درستنبود«متحدیکهدولتشبهشکلدموکراتیکانتخابمیشود،اینطورموردحملهقراربگیرد.
دفترنخستوزیریانگلیسمیگویدباجانکریدراینزمینهموافقاستکه»تنهاراهصلحپایداردرخاورمیانهتشکیلدوکشورمستقلاست«؛اماسخنگویمیتأکیدکردهاستکه»شهرکسازیتنهامشکلدراینزمینهنیست«.

رهاکردنهزارانبادکنکدرسائوپائولو،برزیل

مراسمتشییعرانندهایکهدرحملهبه
بازارکریسمسبرلینکشتهشد

پرتابموشکدرموصل

مردفلسطینی
درتظاهرات

  آخرین اقدامات اوباما 
پیش از ترک کاخ سفید

راساسیکدعوتنامهفرستادهشدهبرایقانونگذاراندموکرات
آمریکایی،باراکاوباما،قصدداردروزچهارشــنبهبرایدیدار
بادموکراتهایســناومجلسنمایندگانبهمقرکنگرهبرود.
کاخسفیدایندیدارراتالشیبرایمتحدکردندموکراتهااز
سویاوباماوحفاظتازقانونبهداشتودرماندولتشپیش
ازآنکهجمهوریخواهانشانسعملیکردنطرحشانبرای
فسخاینقانونراداشــتهباشند،میدانند.دموکراتهابرسر
آیندهاینقانونباتوجهبهانزجارجمهوریخواهانازآنووعده

دونالدترامپبرایلغوشکاردشواریدارند.

  پنتاگون: ابوبکر البغدادی 
زنده است

مقامهایپنتاگوناعالمکردندکهســرکردهگروهتروریســتی
داعشهنوززندهاست.پیترکوک،سخنگویوزارتدفاعآمریکا
گفتکهمــامعتقدیمکه»ابوبکرالبغدادی«ســرکردهداعش
همچنانزندهاســتوبههدایتاینگروهادامهمیدهد؛ماهر
اقدامیکهبتوانیمبرایپیگردتحرکاتویانجاممیدهیم.پیش
ازایــنبرخیمنابعمحلیدراســتاننینوااعالمکردهبودندکه
سرکردهگروهتروریستیداعشدرمنطقهمرزی»البعاج«واقعدر
غرباستاننینوادیدهشدهاست.طبقاینگزارش،البغدادی

درروستاییدرمنطقهالبعاجحضورداشتهاست.

  خداحافظی بان کی مون 
با سازمان ملل

دبیــرکلســازمانملل،درآخریــندیدارخودبــاکارکناناین
سازمان،توافقنامهپاریسراازدستاوردهایمهمدورانتصدی
خودخواندوآرزوکردآیندگانراهاورابخصوصدررابطهباتغییرات
اقلیمیواهدافتوسعههزارهدنبالکنند.بانروزجمعهدرآخرین
روزتصدیخوددرمقامدبیرکلسازمانمللدرمقراینسازمان
حضوریافتورسمًاباکارکنانوهمکارانشخداحافظیکرد.وی
درایندیدارحضورکارکناناینسازمانرامایهدلگرمیخوددر
این10ســالدانســتوافزودبااتکابهتالشوهمبستگیاین
کارکنانخودراوقفانجاموظائفیکهبهعهدهداشتهکردهاست.

 کشف سالح های ساخت آمریکا 
در حلب

یکروزنامهروسیازکشفسالحهایساختآمریکادرشهرحلب
بهارزشچندمیلیوندالرخبرداد.روزنامهایزویستیاروسیهنوشت،
صدهاجعبهحاویسالحهایآمریکاییدرانبارهایسالحیکه
گروههایمسلحدرحلبازخودبهجاگذاشتند،کشفشد.بهنوشته
روزنامهایزویستیابخشعمدهاینسالحهاکهقیمتشانبهچندین
میلیوندالرمیرسد،ساختآمریکابودهوزیرپوششکمکهای
انسانیبهدستگروههایمسلحرسیدهاند.ایندرحالیاستکه
بحثوگفتگوهادرمرحلهاجرایتوافقنامهدرحلبجهتخروج

گروههایمسلحدرموردهمینکمکهایانسانیبود.

بین الملل
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