
آتش بس در ابهام
در حالی که هنوز یک هفته نیز از زمان اعالم آتش بس سراسری در سوریه میان ارتش این کشور و گروه های 
معارض نمی گذرد، شب گذشته، خبر رسید شماری از گروه های معارض از تعلیق برنامه های خود برای حضور 
در مذاکرات صلح خبر داده اند. این گروه ها مدعی شده اند دلیل تصمیمشان، نقض آتش بس در سوریه از 
سوی ارتش بوده است. شماری از گروه های معارض سوری اعالم کرده اند، در حال تعلیق برنامه های خود 
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پیروزی های اخیر موصل 
 نشان دهنده تغییر شرایط 

در عراق است

دادستان کل کشور:

برای آسیب های فضای مجازی باید ستاد بحران 
تشکیل دهیم

حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور گفت: برنامه جدی دشمن سرگرم کردن، مردم وجوانان به 
مسایل غیر اخالقی و جنسی، اعتیاد ومانند آن است و همه ما در این زمینه باید کامال بیدار و هوشیار باشیم.  

او فضای مجازی را به تعبیر مقام معظم رهبری قتلگاه جوانان توضیف کرد و خواستار پرهیز از نگاه های 
سیاسی و جناحی به مقوله مقابله با فضای مجازی شد. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه البته دولت در این 
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جلســه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس با حضور محســن رضایی دبیر 
مجمع تشــخیص مصحلت نظام برگزار شد. 
سیدحسین نقوی حســینی با اشاره به جلسه 
مجمــع عمومی فراکســیون والیی مجلس 

صفحه 3گفت: این جلسه با حضور  ...

محمدجــواد جمالی ســخنگوی 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 

با اشاره به ...

احمد خرم درخصــوص تخریب 
دولت گفت: مخالفــان بیکارند، 
به همین خاطر همه وقتشــان را 

صرف تخریب ...

محمد علــی پورمختــار نماینده 
مجلس در مورد کاندیداهای معرفی 

شده از سوی ...

ساداتی نژاد 
صادقی را 

دادگاهی کرد

مخالفان 
دولت بیکارند

کاندیدایی که 
بیشتر از روحانی 

رای دارد

 آمادگی دولت برای 
پاسخ به اتهامات زنجانی

صفحه 2

قوه قضاییه به سوال هایی که در اذهان عمومی پیش آمده پاسخ دهد
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 تا تمام اصول 
 حقوق بشر را نپذیریم، 

راه به جایی نمی بریم
آیت الله سید مصطفی محقق داماد در همایش ملی 
رفع خشــونت علیه زنان در دانشگاه شهید بهشتی 
با بیــان اینکه علل و جهات خشــونت علیه زنان را 
بایــد در دو دســته عملی و نظری مــورد بحث قرار 
داد، اظهار کرد:   مــا در جامعه ای زندگی می کنیم 
کــه اخالق در آن رو به انحطاط اســت و در رفتار با 
زنان که یکی از شــئون رفتاری ماســت، متاسفانه 
نیز این چنین اســت. ملت ایران که افتخار می کند 
ملتی مسلمان و تحت تربیت اسالمی است و در روز 
چندین بار خدا را به مهربانی می خواند، چرا نســبت 
به دیگران خشــن رفتار می کند و دیگری را تحمل 
نمی کند؟ متاســفانه باید گفت که تحمل نه تنها در 
مورد زنــان بلکه در مورد مردان نیــز وجود ندارد و 

مهربانی در جامعه از بین رفته است.  
 ایــن حقوقدان با بیــان اینکه ما بنــده خدای ارحم 
الراحمین هستیم، ابراز کرد: متاسفانه این رحمانیت 
در رفتار ما اثر نکرده اســت. وقتــی صفحه حوادث 
گاه به گریه می افتیم.  روزنامــه را می خوانیم ناخــودآ
سخت است شــنیدن داســتان هایی که در آن نقل 
می شــود. به طــور مثال چندی پیش یــک نفر تمام 
اعضای همســر خانواده خود را جلوی چشمان او به 
قتل رساند و به همسر خود گفت تو را زنده می گذارم 

تا مجازات شوی.  

به عنوان یک معمر شرمنده ام که 
نتوانسته ایم جامعه را اخالقی کنیم 

 این اســتاد دانشگاه با اشــاره به بعد عملی مبارزه با 
خشــونت علیه زنان گفت:  من به عنوان یک معمر و 
روحانی شرمنده ام که نتوانسته ایم جامعه را اخالقی 
کنیم. هدف دین اخالق اســت. ما نتوانستیم این را 
آموزش دهیم. آموزش و پرورش، دانشگاه ها و همه 
ما باید ســرافکنده باشیم. باید بسیج شویم تا اخالق 

را نجات دهیم.  
او دربــاره بعد نظری مبارزه با خشــونت علیه زنان 
گفــت: خشــونت علیــه زنــان از مباحــث حقوق 
بشــری اســت. تا جامعه ما و مدیران آن از صمیم 
قلب حقوق بشــر را نپذیرفته باشند ما راه به جایی 
نمی بریــم. همه مــا باید تمام اصول حقوق بشــر 
را بپذیریــم تا وقتی که در کشــور اجتهــاد مبتنی 
بر کرامت بشــری و عدالت وجود نداشــته باشد، 

مشکالت ما حل نخواهد شد.  
 این حقوقدان کرامت بشــری و عدالــت را در راس 
امور دانســت و اظهار کرد: امروزه فالســفه حقوق 
بشــر، کانت را پدر حقوق بشــر می دانند که این یک 
واقعیــت و امر صحیحی اســت در حالیکه من ادعا 
می کنــم یک کلمــه در آثار این فیلســوف از مباحث 
حقوق بشــری دیده نمی شود اما چه طور است که او 
را پدر حقوق بشر می دانند. در پاسخ به این چرایی باید 
گفت کانت، کرامت بشری را مطرح کرده که اساس 

حقوق بشر است.  
محقق داماد با اشــاره به وضــع فعلی جامعه گفت: 
خداوندا ما کفران نعمت تو را کرده ایم و به عنوان یک 
انسان مســلمان که حقوق بشر در فطرت ما است، 

نتوانسته ایم با آن پیوندی برقرار کنیم.  
این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه خانواده در مبارزه 
با خشونت علیه زنان گفت: خانواده چیزی نیست که 
بتوان آن را با قانون اداره کرد. دیوار دژ خانواده آنقدر 
بلند اســت که قانون در آن نفوذ نمی کند اما عاطفه، 
عشــق و اخالق در آن کارگر است. ما باید به اخالق 
جامعه بپردازیم. قانون آخرین راهکار اســت. آنچه 

نقش اساسی را بازی می کند، عشق است.

آمادگی دولت برای پاسخ به اتهامات زنجانی
قوه قضاییه به سوال هایی که در اذهان عمومی پیش آمده پاسخ دهد

در حالی که روز گذشته صادق الریجانی از عملکرد دولت به دلیل عدم همکاری 
با قــوه قضاییه درمورد پرونده زنجانی شــکایت کرد، ســخنگوی دولت امروز 
گفت که همواره با دســتگاه قضا همکاری کــرده و خواهد کرد. وی همچنین 
درخصوص اتهام زنجانی مبنی کمک به ســتاد انتخاباتــی روحانی از آمادگی 
دولت برای پاسخگویی به این اتهام ها خبر داد. محمدباقر نوبخت سخنگوی 
دولت در نشســت خبری خود در پاســخ به پرسشی درباره اظهارات روز گذشته 
رئیــس قوه قضائیه در خصوص کم کاری دولت دربــاره پرونده بابک زنجانی، 
گفت: ابتدا الزم اســت از قوه قضائیه برای بررســی به این پرونده تشکر کنم، 
پرونده ای بســیار مهم و پراهمیت که فردی نزدیک به ۳ میلیارد دالر از اموال و 
منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم به قیمت روز بیشتر شده است.
وی افــزود: دولت در این باره هر کمکی برای بازگردانــدن این منابع به خزانه 
عمومی انجام می دهد و با قوه قضائیه مســاعدت و همکاری داشــته و خواهد 
داشــت. فکر می کنم آن بخش هایی که برای وزارت اطالعات مکشوف است 
را ایــن وزارتخانه می تواند در قالب اطالعات کافی پشــت پــرده در اختیار قوه 
قضائیه قرار دهد که شناســایی شــود چطور یک نفر می تواند چنین رقم بسیار 
بزرگی را در اختیار داشته باشد. نوبخت در ادامه گفت: دولت در هر موردی که 
قوه قضائیه نظر داشته همکاری می کند ضمن آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام 
بوده تا ابعاد این فســاد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه 

برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند.
ســخنگوی دولت همچنین در پاسخ به ســوال مجدد یکی دیگر از خبرنگاران 
مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه مطرح کرده که طبق گفته بابک زنجانی برخی 
از پول ها به ســتاد انتخاباتی روحانی داده شده است،  گفت: چنین صحبتی را 
نشــنیده ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه گر بوده و بر ضرورت پیگیری 
و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار 
قوه قضائیه است و انتظار می رود هرچه سریع تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
نوبخت همچنین تأکید کرد: قوه قضائیه از اســتقالل کافی برخوردار اســت. 
تقاضای ما این اســت که هــر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده رســیدگی 
شــود و نتیجه آن اعالم و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطالعات را به 

دستگاه قضا ارائه کنیم.

 قوه قضاییه به سوال هایی که 
در اذهان عمومی پیش آمده پاسخ دهد

نوبخت در پاســخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره پرونده بابک زنجانی 
و اینکه در حال حاضر ســه سال از مطرح شدن این  پرونده می گذارد اما هنوز 
به ســرانجام قطعی نرسیده اســت ضمن اینکه مطرح شده وزارت اطالعات و 
وزارت امور خارجه نیز باید بررسی های الزم را انجام می دادند گفت:  در خصوص 
این پرونده با قبول مســئولیت از سوی دولت یازدهم این شخص دستگیر شد، 

پیگیری دولت هم بود و مجدانه دنبال می کرد و به دفعات مقامات قضایی هم 
موضــوع را دنبال کرده اند. وی تصریح کرد: در مورد اقداماتی که انجام شــده 
ما همیشــه مطالبه گر بودیم و هر تخلفی که صورت بگیرد کوچک یا بزرگ باید 
پیگیری شــود. این که چطور برای یک فرد پرونده تشــکیل شده و او به عنوان 
نفر اصلی مطرح اســت و آیا چنین فردی آنقدر توانایی داشــته که ۷/۲ میلیارد 

دالر ارز از کشور را در دست گیرد و چنین فسادی رخ دهد؟
سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: از قوه قضاییه انتظار می رود که با دقت و 
تالش بیشتر این پرونده را دنبال کنند و تمام سوال هایی را که از اذهان عمومی 
پیش آمده پاسخ داده و روشن شود. نوبخت افزود:  فراتر از اینها، مسئله اعدام 
یک فرد، مشکل مردم را حل نمی کند و او باید هر مجازاتی است بکشد اما باید 
منابع ارزی ملت به خزانه بازگردد. وی درباره اینکه آیا وزارت خارجه و اطالعات 
در این باره پیگیری داشتند گفت: ما باید این درخواست را داشته باشیم ببینیم 
چــه کاری باید وزارت خارجه و یا وزارت اطالعات انجام دهد که نداده اســت. 
اینها باید حتما روشن شود. انتظارمان این است که با مصداق هم روشن شود.
نوبخت تاکید کرد:  دولت برای برخورد با این فســاد بزرگ و مبرهن بسیار مصر 
است و امیدواریم قوه قضاییه رسالت و ماموریت تاریخی خود را در برابر دیدگان 
ملت که همه منتظرند انجام دهند. وی در پاســخ به ســوال دیگری مربوط به 
وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان که ۸۰۰۰ میلیارد از دارایی های فرهنگیان 
مســئله اصلی این صندوق اســت، گفت: این پرونده نیز توسط ضابطین قوه 
قضاییه در حال رسیدگی است و به صورت کامل باید به قوه قضاییه اطالعات 
الزم داده شود و انتظار داریم بدون هیچ گونه اغماض و در جهت حفظ حقوق 

فرهنگیان با هر کسی که این تخلف را انجام داده برخورد قانونی شود.
سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره 
اینکه برخی شــبکه های خارجی عنوان کردند که بابک زنجانی مبالغی از پول 
خود را در انتخابات ریاســت جمهوری خرج کرده اما نگفته اند در کدام دوره و 
برای چه کسی اظهار کرد: پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه در حال بررسی 
است. همه اینها قطعا بررسی می شود. مسائل مالی آقای روحانی شفاف است؛ 
لذا قوه قضاییه حتما بررسی می کند که این مسئله چه بوده و در کدام دوره بوده 

است. اگرچه که باید دید آیا این ادعا درست است یا خیر.

چرا به وضع اقتصادی خوش بین نباشیم؟
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرســش که برخی کارشناسان 
وضعیت اقتصادی را مناسب نمی دانند اما آقای روحانی در آخرین گفت وگوی 
تلویزیونی خوش بین بودن به شــرایط را مطرح کرده است اما چطور باید به این 
شرایط خوش بین بود، گفت: چرا خوش بین نباشیم؛ وقتی شاخص تورم در سال 
۹۲ قدرت خرید مردم را نشان می دهد باالی۴۰ درصد بود و امروز به بیش از ۷ تا 
۸ درصد رسیده نشان می دهد که کار دشواری انجام شده است. رشد اقتصادی 

آن زمان نزدیک منفی ۷ درصد بود و امروز بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ۶.۵ 
درصد و بانک مرکزی ۷.۵ درصد شده که نشان دهنده انجام سرمایه گذاری ها 
و تکمیل طرح های نیمه تمام است. وی افزود: تا چندی پیش بازار ارز نیز ثبات 
داشــت که ان شــاءالله در آینده نزدیک نیز به ثبات می رسد. با چنین اقداماتی 
چرا نباید خوش بین باشیم وقتی که بر اساس شاخص های رسمی بانک های 
جهانی و صندوق بین المللی پول ایران در خاورمیانه از اقتصاد باثبات برخوردار 

است؟ باید حتمًا به این ظرفیت ملی خوشبین باشیم.

رد صالحیت روحانی حرف پوچ و بی ربطی است
در ادامــه خبرنــگاری از نوبخــت پرســید اصولگرایــان تنــدرو در محافــل و 
رسانه هایشان بحث رد صالحیت آقای روحانی را مطرح می کنند که ایشان نیز 
شب گذشته در گفت وگوی تلفنی درباره احتمال کاندیداتوری سکوت کرده اند، 
ارزیابی شــما در این باره چیست؟ نوبخت در پاسخ گفت: آقای روحانی سکوت 
نکرد بلکه به سوال درباره کاندیداتوری اش پاسخ داد و گفت که االن این موضوع 
از نظر زمانی وجهی ندارد که اعالم شود چه اینکه اگر می گفتند می خواهد در 
انتخابات کاندیدا شود آنگاه هر صحبتی را مطرح می کرد در قواره کاندیداتوری 
ریاســت  جمهوری ارزیابی می شــد. اکنون کار برای کشــور زیاد است و زمان 
انتخابات نیز مشــخص است و حتی می توان در آخرین روز ثبت نام،  ثبت نام را 

انجام داد. ان شاءالله منتقدان نیز حمایت می کنند.
وی دربــاره موضــوع رد صالحیت روحانی، گفــت: رد صالحیت حرف پوچ و 
بی ربطی اســت و ضرورت ندارد ذهن جامعه را درگیر کرد. نوبخت در پاســخ به 
پرسش دیگری درباره اینکه برخی منتقدان معتقدند منشور حقوق شهروندی 
تنهــا وجهه انتخاباتی دارد و ارتباطی به دولــت ندارد، گفت: طبق اصل ۱۱۳ 
قانون اساســی رئیس جمهور دومین مقام رســمی کشور و یا اولین مقام بعد از 
رهبری به عنوان مســئول اجرای قانون اساسی است. در بحث قانون اساسی 
حقوق شــهروندان مــورد توجه قرار گرفتــه و از وظایف رئیــس جمهور نیز به 
رسمیت شناختن حقوق شهروندی است. آقای روحانی این موضوع را به همه 
دســتگاه های دولتی اعالم و مطالبه کرده که همه همت خود را صرف اجرای 
این منشــور و احقاق حقوق شــهروندان کند. وی افزود: به رسمیت شناختن 
این حقوق که برگرفته از اسالم ناب و قانون اساسی است سند افتخاری برای 
نظام محســوب می شود و باید همه مطالبه گر آن باشیم چون اکنون در جهان 
گروه های تروریســتی و تکفیری، وهابی  و داعش چهره خشن و نادرستی را از 
اسالم معرفی می کنند. اقداماتی که در کشورهای همسایه و اروپا به نام اسالم 
انجام می شــود و این تصور به وجود می آید که این اقدامات قرائتی از اســالم 
اســت. حال اینکه هیچ ربطی به اســالم ندارد. در این شرایط همه باید کمک 
کنیم که چهره دوســت داشــتنی و اصیل اسالم ناب برگرفته از موازین دینی و 

قانون اساسی را گسترش داده و تالش نشود که این موضوع مطرود شود.

آزادی بیان را به بهانه حفظ نظام مخدوش کرده اند
علــی مطهــری نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه در طول این ســال ها حمله ها و توهین های زیــادی به خاطر حق خواهی هایش به او شــد گفت: ولی این ها هیچ 
تاثیری بر من نداشــته اســت. حمله کنندگان را دوســت انقالب می دانم اما دوســت نادان. این نماینده عضو فراکســیون امید با بیان اینکه مدعی اصلی انقالب امثال او هســتند اظهار کرد: 
معتقدم عده ای نااهل آمده اند و با ندانم کاری و گاه از روی هوای نفس دارند انقالب را به انحراف می کشــانند و هر روز دایره انقالبیون را محدودتر می کنند، برخی آرمان های انقالب اســالمی 
مثــل آزادی بیــان و حقوق شــهروندی را بــه بهانه حفظ نظام مخــدوش کرده اند. مطهری درخصــوص اینکه چرا با او برخورد نمی شــود و آیا فرزند شــهید مطهری بودن یــا نمایندگی مجلس، 
مصونیتــی بــرای او به همراه داشــته اســت، گفت: دلیلی برای برخــورد با من وجود نــدارد چون حرف های من منطبــق بر قانون و از روی نصح و خیرخواهی اســت. عــدم برخورد به 
 دلیل فرزند شــهید مطهری بودن یا مصونیت نمایندگی نیســت. شــما دیدید که با آقای صادقی، نماینده شــجاع تهران چــه برخورد بدی کردند. اصال قــوه قضاییه قانون نظارت بر 

رفتار نمایندگان را قبول ندارد.

سیاسی
سه شــنبه 14 دی مــاه 1۳95

واکنش ورز

از کجا معلوم گورخوابی نتیجه سوءمدیریت ما نباشد؟
در حالی که تایید و تکذیب ها درمورد گورخواب ها همچنان ادامه دارد، وزیر بهداشت نسبت به اخبار گورخوابی واکنش 
نشان داد و گفت: این  افراد، ایرانی و انسان هستند و متاسفانه ما نقش و سهم خودمان را در ایجاد این شرایط کمرنگ 

می بینیم و این انصاف نیست.
دکتر سید حسن هاشمی در نشست معاونین اجتماعی و قائم مقام های روسای دانشگاه ها در امور اجتماعی با اشاره 
به اخبار گورخوابی در حاشیه شهریار، گفت: در هفته گذشته بحث گورخواب ها مطرح شد و گفتند که این افراد معتاد 
متجاهر هســتند. اما باید گفت این افراد ایرانی و انســان که هستند.   از کجا معلوم که این افراد به خاطر سوء مدیریت 

ما اینطور نشدند؟ متاسفانه ما نقش و سهم خودمان را در ایجاد این شرایط کمرنگ می بینیم و این انصاف نیست.
هاشمی تصریح کرد: مگر این افراد در کشور چند نفرند؟. نهایتا آنها ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر هستند. واقعا نمی توان این افراد را ساماندهی کرد؟. متاسفانه 

می بینیم که در این جریان شهرداری تقصیر را گردن وزارت رفاه می اندازد و وزارت رفاه نیز تقصیر را به کس دیگری نسبت می دهد.
وی ادامه داد: باید بدانیم که این تصاویر و اتفاقات حاصل عملکرد ماســت و به نام نظام جمهوری اســالمی نوشته می شود. باید توجه کرد که اگر از 
روز اول این مســائل را به دســت مردم داده بودیم، تا کنون این مسائل حل شده بود. البته ما انگار از مردم هم می ترسیم و توهماتی داریم و می گوییم 
حتما کسی که می خواهد وارد این حوزه ها شود قصدی دارد و برای رضای خدا نمی خواهد و یا آنکه می خواهد وزیر یا وکیل شود و گروهی راه بیاندازد 

و در انتخابات یا تصمیم گیری های سیاسی موثر باشد. به همین دلیل است که به تناقض می افتیم.

پیگیری روز

حکم سه سال حبس برای سه کامنت
عبدالرضا داوری با بیان اینکه به سه سال حبس قطعی محکوم شده ، مدعی است که حکم جلب سیار و ورود به منزل 
برای او صادرشده و البته در مقابل این حکم مقاومتی نخواهد کرد. این فعال رسانه ای نزدیک به محمود احمدی نژاد 
در گفت وگو با ایســنا، درباره ی حکمی که برای او در روزهای اخیر صادر شــده اســت، اظهار کرد: در ســال ۹۳ من 
صفحه ای در فیس بوک داشتم که بعد از مدتی فعالیت هک و مدیریتش از دست ما خارج شد که همان موقع هم در 
سایت شخصی ام اعالم کردم. وی ادامه داد: بعد از حدود یک ماه احضاریه ای از شعبه ۴ بازرسی دادسرای فرهنگ 
و رســانه دریافت کردم و پرینتی به من نشــان دادند که به خاطر سه فقره کامنت، دادستانی علیه من اعالم جرم کرده 

بود ،این کامنت ها مصداق توهین به مقام معظم رهبری، توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبلیغ علیه نظام تشخیص داده شده بود.
داوری افزود: هر چقدر توضیح دادم که کنترل کامنت ها در اختیار من نیســت و در فیس بوک افراد مختلف و ناشــناس می توانند کامنت بگذارند و 
در عین حال اگر متن های منتشر شده ی من بررسی شود مشخص است که همیشه تالش کردم طبق قانون متن هایم را منتشر کنم و این مطالب 
با روح مطالب من سازگار نیست ، قبول نکردند. وی همچنین یاد آور شد:پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب ارجاع داده شد که در مرحله اول قاضی 
صلواتی نقص تحقیقات را اعالم کرد و پرونده را به شــعبه ی ۴ بازگرداند که در آنجا اســتعالم  از پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوه 
قضاییه صورت گرفت. داوری ادامه داد: جالب است که هنوز کامپیوتر شخصی من در اختیار پلیس فتاست. هر سه مرکز حرف من را تایید  و اعالم 

کردند که چون سرور فیس بوک در ایران نیست در فالن موضوع امکان اعالم نظر نداریم. 
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برای آسیب های فضای مجازی باید ستاد بحران تشکیل دهیم

حجــت االســالم منتظری دادســتان کل کشــور گفت: برنامه جدی دشــمن ســرگرم کــردن، مردم وجوانان به مســایل غیر اخالقی و جنســی، اعتیــاد ومانند آن اســت و همه ما در ایــن زمینه باید 
کامــال بیــدار و هوشــیار باشــیم.  او فضای مجــازی را به تعبیر مقــام معظم رهبری قتلــگاه جوانان توضیف کرد و خواســتار پرهیز از نگاه های سیاســی و جناحــی به مقوله مقابله بــا فضای مجازی 
شــد. دادســتان کل کشــور با اشــاره به اینکه البته دولت در این مســیر قرار گرفته اســت گفت: به عنوان دادســتان کل کشــور اعالم می کنم که امروز، فضای مجازی و محتوای آن به گونه اســت 

کــه آســیب جــدی به جامعه و کشــور ما می زنــد و باید برای آن ســتاد بحران تشــکیل داد. او همچنین خواســتار تالش و تمرکز جدی وزارت ارتباطات در تشــکیل شــبکه ملــی اینترنت و فضای 
مجــازی در کشــور شــد و گفــت: در دادســتانی کل کشــور معاونتی برای رصــد فضای مجــازی داریم؛ بنــده در مراجعه به این بخش شــاهد مــوارد متعددی بودم که وحشــت کــردم و بر خود 

 لرزیــدم امــا در عیــن حال برخی هــا می گویند این شــبکه ها ۲۰ میلیون کاربــر دارند؛ چه کار کنیم. نمی شــود کاری کنیــم. اما آیا فــردای قیامت می گویید خدایــا چون ۲۰ میلیون کاربر داشــت، 
کاری نکردیم؟ 

ساداتی نژاد صادقی را دادگاهی کرد
محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان با اشاره به بررسی شکایت 
ساداتی نژاد از صادقی گفت: هیأت نظارت 
صحبت های آقای صادقی را برخالف وظایف 
نمایندگی تشــخیص داد، متأســفانه هیأت 
نتوانست طرفین را به صلح و سازش بکشاند. 

بنابراین شکایت ایشان از آقای صادقی نماینده تهران به دادگاه فرستاده شد. 
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین در مورد آخرین وضعیت 
شــکایت قوه قضائیه از محمود صادقی نماینده تهران،  گفت: آقای صادقی 
هفته گذشته توضیحات شفاهی را در هیأت نظارت مطرح کردند. این هفته 
نیز توضیحات مکتوب شان را به هیأت دادند که قرار شد این توضیحات توسط 
دو حقوقدان هیات یعنی روســای کمیســیون های اصل نود و حقوقی مورد 
رسیدگی قرار گیرد و بعد از اعالم نظر نهایی موضوع به قوه قضائیه اعالم شود.

مخالفان دولت بیکارند
احمد خرم درخصوص تخریب دولت گفت: 
مخالفــان بیکارنــد، به همیــن خاطر همه 
وقتشــان را صرف تخریب دولت می کنند. 
بنابراین گاهی آقای روحانی ناگزیر اســت 
بخشی از وقتش را برای پاسخگویی به این 
دوستان بگذارد. خرم ادامه داد: مسلما هر 

بار که روحانی صحبت می کند روی قشــری از مردم اثر می کند ولی اینکه 
فکر کنیم یک مصاحبه و یک سخنرانی می تواند تمام آن نگاه های منفی 
را از بین ببرد امکان پذیر نیســت. مخالفان چون بیکارند می توانند صبح تا 
شب مطلب بنویسند و فکر مردم را مخدوش کنند. رئیس جمهوری با اینکه 
بایــد به کارهای اجرایی بپردازد باید در چنین فضای مســمومی به تخریب 
مخالفان پاســخ دهد، از این رو باید گروه هایی را تشــکیل دهند که با مردم 

در تماس باشند. 

کاندیدایی که بیشتر از روحانی رای دارد
محمــد علی پورمختــار نماینده مجلس در 
مــورد کاندیداهای معرفی شــده از ســوی 
اصولگرایان تا به امروز و میزان پایگاه مردمی 
و رای آوری آنها نیز گفت: آقای میرســلیم 
و یا هر کاندیدای دیگری که معرفی شــوند 
به انــدازه آقای روحانــی رای دارند. وی در 

مــورد اینکه کدامیک از کاندیداهای اصولگرا توان رقابت با روحانی را دارند 
گفت:روحانی در حال حاضر توانی ندارد و یک کاندیدای ناشناس که در آینده  
از طرف جبهه انقالب  معرفی خواهد شــد رای اش از روحانی بیشتر است. 
وی تاکید کرد: من معتقدم هر فردی که از طرف اصولگرایان  مطرح شود 
رای آقای روحانی را می شــکند و حتی در طیف همسو با آقای روحانی نیز 
افرادی هستند که رقیب ایشان هستند یعنی عارف ،جهانگیری و مطهری 

به جد به عنوان رقبا یا جانشینان وی مطرح هستند.

 هیچ روایتی مبنی بر 
لزوم اطاعت از منتخب مردم 

نداریم
آیــت اللــه مصبــاح یــزدی، در جمــع مدیــران 
وفرماندهــان عالی ناجا با اشــاره به آیه ای از قرآن 
کریم اظهار داشــت: اطاعت از خداوند، سلســله 
مراتبی دارد که شــامل اطاعــت از خداوند، پیامبر 
)ص( و اولــی االمر می شــود؛   همــان گونه که در 
زمــان حضرت علــی )ع(، اطاعت از مالک اش تر 
بــه عنوان نماینــده آن حضــرت، در واقع اطاعت 
از حضــرت امیــر )ع( و پیامبر )ص( و خداســت؛ 
اطاعت از ولی امرمســلمین که حجت شــرعی بر 
اطاعتــش وجــود دارد نیــز اطاعــت از امام عصر 
)عــج(، پیامبــر )ص( و خداســت؛ لــذا امام )ع( 
می فرمایــد: رد کــردن بــر چنیــن فقیهــی، رد بر 
 امــام زمان )عــج( اســت و آن نیز در حد شــرک 

بالله است! 
او ادامــه داد: امــا هیــچ روایتی نداریــم اطاعت 
از کســی که بــا رأی اکثریت مردم ســر کار آمده، 
واجــب و در حکــم اطاعت از امــام )ع( و خداوند 
اســت! آری؛ تنها در صورتی که ولی فقیه فردی را 
منصوب کند، اطاعتش واجب می شــود؛ لذا امام 
)ره( فرمود: اگر فردی به اتفاق آراء انتخاب شــود 
ولی از ســوی ولی فقیه نصب نشــود، اطاعت از او 

اطاعت از طاغوت است. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
بایــد قدر نعمت ولی فقیه را بدانیم که مشــروعیت 
بخش نظام اسالمی است، ادامه داد: اطاعت از او 
واجب است و اطاعت از هر مسئول دیگری نیز در 
شعاع اطاعت اوست، و تا جایی که او امضا کرده و 
اجازه داده و رضایت دارد، اطاعت از دیگران واجب 
اســت، وگرنه اطاعــت از آن ها اطاعــت طاغوت 

خواهد بود. 
آیت اللــه مصباح با اشــاره به افشــای گاه و بیگاه 
خالف کاری ها و اختالس های مســؤوالن ارشــد 
و رؤســای جمهور کشــورهای بزرگ دنیا، افزود: 
زمانی می توان قدر نعمت ولی فقیه را دانســت که 
بدانیم در تاریخ ایران، غیر از امام خمینی، کســی 
مانند مقام معظم رهبری این چنین افتخار آمیز بر 
جامعه حکومت نکرده است؛ بلکه در میان حاکمان 
کشورهای اسالمی،   و حتی دنیا نمی توان مانند او 
را یافت؛ رهبری که حتی دشــمنان نیز نمی توانند 
یک لکه ســیاه در زندگــی او بیابنــد؛ بنابراین اگر 
تســبیح به دســت گرفته و شــبانه روز خداوند را به 
خاطر این نعمت شــکر کنیــم، نمی توانیم حق آن 

را ادا کنیم. 
مصبــاح یزدی تصــور یکســانی وظایــف نیروی 
انتظامــی در همــه نظام ها را ناشــی از نــوع نگاه 
به دین دانســت و افــرود: برخی گمــان می کنند 
کــه تنهــا تفاوت یک نظــام دینی با ســایر نظام ها 
در این اســت که در کنار ســایر نهادهای نظامی، 
سیاســی و نظایــر آن ها یک نهاد دینــی نیز در آن 
 در نظــر گرفته می شــود که دخالتی در ســایر امور 

ندارد. 
او این نگاه را نگاه حداقلی نســبت به دین دانست 
و اظهار داشــت: این نگاه، دیــن را تنها مربوط به 
نماز و مسجد و عبادات فردی می داند؛ درحالی که 
واقعیت آن است که نقش دین نسبت به سایر امور و 
عرصه های زندگی، مانند نقش روح در بدن انسان 
اســت؛ لذا وقتی یک نظام تبدیل به نظام اسالمی 
می شود، روح آن عوض می شود و روح دینی بر آن 
حاکم می شود؛ لذا دین، یک عضو از پیکره جامعه 
نیست که در کنار دیگر اجزای آن قرار بگیرد، بلکه 

روح حاکم بر آن هاست. 

راه دانا نوشت: بهره برداری های سیاسی و انتخاباتی  از"گورخواب ها" 
دولتی ها در حالی سعی در بهره برداری سیاسی از پدیده گورخوابی دارند که خود عامل اصلی به وجود آمدن چنین پدیده ای هستند؛ خوی 
اشرافی گری مسئوالن دولتی نشات گرفته از تفکر دولت سازندگی است، تفکری که می گفت برای چرخیدن چرخ توسعه، له شدن طبقه 

مستضعف امری طبیعی است.

 598 نوشت: برای کاهش تحریم ها و افزایش امنیت کشور وطن فروشان عقیم شوند
شاید عقیم سازی وطن فروشانی که اخیرا عده ای از آنان در نامه ای خطاب به دونالد ترامپ خواستار افزایش تحریم های آمریکا علیه 

ایران شدند بسیار مفید تر از عقیم سازی معتادان و کارتن خوابان شود چراکه معتادان باعث نابودی خود می شوند اما وطن فروشان کمر به 
نابودی مملکت اسالمی ایران بسته اند.

 نامه نیوز نوشت: جایگاه زیرسوال نو ظهوران انتخاباتی!
به نظر می رسد بهتر است جریان های سیاسی سنتی کشور به جای تلف کردن وقت خود برای درگیری های جناحی بی فایده به سراغ 

نیروسازی بروند و گزینه هایی را پرورش دهند که در این روزگار برای معرفی به عرصه سیاسی کشور و کارزار انتخابات کارایی الزم را داشته 
باشد.

 خبر آنالین نوشت: گعده های کم فروغ »شیوخ« اصالح طلب و اصول گرای مجلس
روحانیون مجلس دهم عالوه بر کم تعدادی، کم تحرک نیز هستند. فراکسیون آنها تاکنون در مجلس اقدام اثرگذاری نداشته است، گرچه 

برخی اعضای این فراکسیون نگاه متفاوتی دارند و معتقدند فراکسیون کم کم فعالتر خواهد شد.

عکس روزسایت نگار

 جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی

خبرنامه
سه شــنبه 14 دی مــاه 1۳95

علی اکبر والیتی در نشست خبری عنوان کرد:

خبر خروج حزب الله از سوریه، 
ادعای دشمنان است

رییس مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خبر خروج حزب الله از سوریه بعد از آتش بس 
صحت نداشــته و این تبلیغات و ادعای دشــمنان اســت. علی اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و نوری مالکــی معاون اول رییس جمهور عراق صبح امروز )سه شــنبه( پس از گفت وگو با 
یکدیگر در نشســتی در جمع اندیشمندان و برخی از مسئوالن این سازمان حضور یافتند. بعد از این نشست والیتی در 
جمع خبرنگاران حاضر و به سواالت آنها پاسخ داد وی در پاسخ به این سئوال که بعد از نشست مسکو بین ایران، ترکیه 
و روســیه باتوجه به محتوای بیانیه پایانی برخی نگرانی ها مبنی بر اینکه ایران از مواضع قبلی خود عقب نشــینی کرده 
است، چه تحلیلی در این زمینه دارید؟ گفت: مواضع جمهوری اسالمی ایران ثابت بوده و آن حمایت کامل و مستمر 
از جبهه خط مقاومت اســت. وی ادامه داد: با توجه به اینکه سوریه حلقه ای مهم در زنجیره مقاومت است جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدای این توطئه منطقه ای و بین المللی علیه سوریه در کنار دولت و ملت سوریه ایستاده و کماکان 
هم این ایســتادگی وجود دارد. والیتی خاطرنشــان کرد: این نوع تبلیغات جدید نبوده و جمهوری اســالمی ایران به 
هیچ وجه از مواضع اصولی خود که حمایت از خط مقاومت اســت، عقب نشــینی نکرده و دیگرانی که نقش مخرب در 
ســوریه ایفا کرده اند ولی امروز می خواهند در صلح و برقراری وضعیت بعد از جنگ این کشور دخالت کنند باید بدانند 
که پرونده آنها نزد دولت و ملت ســوریه ســیاه اســت. وی ادامه داد: همچنان هدف دولت و ملت سوریه این است که 
تمامیت ارضی این کشــور حفظ شــده و حکومت قانونی آن حمایت شده  و مردم سوریه اختیار تعیین سرنوشت خود را 
داشــته باشند و هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد. رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
با بیان اینکه حضور ایران در ســوریه به دعوت این کشــور بوده اســت، افزود: جمهوری اسالمی ایران خشنود است 
که در پیروزی این مردم شریف و حلقه مهم مقاومت شریک است. وی همچنین در پاسخ به اینکه باتوجه به در پیش 
داشــتن نشســت مهم آستانه نگرانی هایی وجود دارد که بعد از پیروزی های به دست آمده در حلب روس ها زیر پای ما 
را خالی کرده و منافع ما را نادیده بگیرند، گفت: رابطه ایران و روسیه رابطه ای دوستانه و راهبردی بوده و هر دو کشور 

با هماهنگی هم در سوریه به دولت و ملت این کشور کمک کردند.
والیتی ادامه داد: آینده سوریه و گفت وگوهای مربوط به صلح در این کشور با محوریت دولت و دوستان سوریه خواهد 
بود. هرکسی بخواهد خارج از  اراده دولت و ملت این کشور در گفت وگوهای صلح اقدامی کند قطعا در این گفت وگوها 
جایی نخواهد داشــت اما هماهنگی ها بین ایران و روسیه در مورد سوریه کماکان برقرار است. رییس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع در مورد اینکه آیا این ادعا درست است که  پس از توافقنامه آتش بس صلح گروه هایی مثل حزب الله 
به دعوت دولت قانونی ســوریه وارد این کشور شدند باید خارج شوند؟ تصریح کرد: این ادعای دشمنان سوریه است. 
حزب الله تاکنون شهدای بسیاری داده و تاکنون بیشترین کمک را به دولت سوریه کرده و دولت سوریه هم کماکان 

حزب الله و سیدحسن نصرالله را به عنوان دوست بسیار صمیمی خود دانسته و این تبلیغات دشمنان است.

محسن رضایی در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان والیی: 

پیروزی های اخیر موصل نشان دهنده 
تغییر شرایط در عراق است

جلســه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصحلت 
نظام برگزار شد. سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون والیی مجلس گفت: این جلسه 

با حضور محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اکثریت اعضا تشکیل شد.
وی افزود: در این جلســه ابتدا دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در خصوص مســائل منطقه ای صحبت کرد و 
گزارش مفصلی از تحوالت سوریه عراق یمن و سایر مسائل منطقه ای را ارائه کرد. رضایی همچنین با اشاره به شرایط 
بحرانی و ناامنی های موجود در منطقه اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران تمام تالش خود را به کار گرفته تا امنیت 
در منطقه مســتقر شــود و چنین نقش موثر و مثبت ایران در منطقه موجب شده تا جامعه جهانی به نقش مثبت و موثر 
ایران اعتراف و برای آن احترام ویژه قائل شــوند. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید به آتش بس و 
توافق به دســت آمده در سوریه امیدوار بود، تا زمینه های سازندگی و بازگشت مردم به زندگی فراهم شود. وی در مورد 
عراق نیز با اشاره به موفقیت های به دست آمده در مبارزه با داعش و گروه های تروریستی و تکفیری اظهار کرد: روند 
حاکمیت دولت مرکزی و پیروزی های اخیر در موصل نشان دهنده تغییر شرایط در عراق است. سخنگوی فراکسیون 
نمایندگان والیی اظهار کرد که محسن رضایی با اشاره به تحوالت اخیر در منطقه بیان داشته که موازنه منطقه به نفع 
کشــورها و گروه های ضدتروریســم است و توافق بین کشورهایی مثل ایران، روســیه و ترکیه یکی از نشانه های تغییر 
موازنه محســوب می شــود. دبیر نظام همچنین به تحوالت ترکیه اشــاره کرد و گفت: اخیرا ترکیه واقعی تر به مسائل 
منطقه نگاه می کند و به این نتیجه رسیده که ایران و روسیه در مقابله با تروریسم، استقرار امنیت در منطقه و همکاری 
منطقه ای جدی تر و واقعی تر از برخی کشــورهای غربی و منطقه ای هستند. رضایی تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران در شرایط کنونی نه با خوش بینی به مسائل نگاه می کند و نه با بدبینی بلکه با واقع بینی به مسائل نگاه می کند.
سخنگوی فراکسیون والیی مجلس یادآور شد: دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی 
در سال های اخیر بیش از حد به برجام پرداخت و متاسفانه غفلت صورت گرفت، در حالی که نسبت به مسائل منطقه 
و حوزه سیاســت خارجی با کشــورهای منطقه و همسایه و به همین جهت با مشــکالتی روبرو هستیم و ضرورت دارد 
که به طور جدی به مســائل منطقه در حوزه دیپلماســی بپردازیم. همچنین رضایی اظهار داشت که واقعیت این است 
که دولت می خواســت از طریق کلید حل سیاست خارجی مشکالت اقتصادی داخل کشور را حل کند، ولی برعکس 
شــد؛ چرا که نه تنها اقدامات در حوزه سیاســت خارجی به طور کامل و در جهت منافع و اهداف جمهوری اســالمی 
ایجاد نشــد بلکه از ظرفیت های داخلی غفلت شــد و ما دچار رکود عمیقی شــدیم. در واقع خوش بینی بیش از حد به 
دروازه های خارجی و غفلت از اقتصاد مقاومتی و ظرفیت داخلی موجب زمین گیر شــدن اقتصاد شــد. وی با انتقاد به 
نحوه دیپلماســی برجام گفت: ما در برجام پیوســت احکام خزانه داری آمریکا را نداشتیم و به همین جهت ماحصل و 

دستاورد اقتصادی توفیق چندانی نداشتیم.
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رصدخانه

آتش بس در ابهام
معارضین سوری اعالم کردند از توافق آتش بس خارج می شوند

در حالــی که هنــوز یک هفته نیز از زمان اعالم آتش بس سراســری در 
سوریه میان ارتش این کشور و گروه های معارض نمی گذرد، شب گذشته، 
خبر رسید شــماری از گروه های معارض از تعلیق برنامه های خود برای 
حضور در مذاکرات صلح خبر داده اند. این گروه ها مدعی شــده اند دلیل 
تصمیمشان، نقض آتش بس در سوریه از سوی ارتش بوده است. شماری 
از گروه های معارض ســوری اعالم کرده اند، در حال تعلیق برنامه های 
خود برای شــرکت در مذاکرات صلحی هستند که قرار است به زودی در 
آســتانه، پایتخت قزاقستان برگزار شــود. این گروه ها مدعی شده اند که 
ارتش ســوریه، اقدام به نقض مکرر و شدید آتش بس کرده و همین امر، 
دلیل تصمیم اخیر آن ها بوده است. در بیانیه ای که روز گذشته به امضای 
شماری از گروه های مخالف مســلح سوری رسیده، ادعا شده که دولت 
ســوریه و متحدان آن »همچنان مشــغول آتش گشودن هستند و آتش 
بس را در موارد زیاد و شــدیدی نقض کرده اند«. در ادامه این بیانیه آمده 
اســت: »با ادامه این موارد، جناح های شورشی اعالم می کنند که کلیه 

مباحثات مرتبط با مذاکرات آستانه متوقف می شود«. 
این خبر در حالی منتشــر می شود که روز شــنبه، یعنی تنها یک روز پس 
از برقــراری آتش بس نیز معارضین ادعایی مشــابه را مطرح کرده بودند. 
در آن روز، چندیــن گروه از معارضین، دولت ســوریه و متحدان آن را به 
نقض پی در پی آتش بس متهم کردند. در بیانیه ای که صبح شنبه منتشر 
شــد، این گروه ها تهدید کردند که در صورت ادامه روند جاری، آن ها نیز 
آتش بس اعالم شده از روز جمعه را پایان یافته اعالم خواهند کرد. ادعای 
معارضیــن این اســت که مناطق مختلف شــهر حمــآ، از جمله حلفایه، 
عقرب، لطمنا و الزیاره و هم چنین منطقه جســرین در غوطه شــرقی از 
توابع دمشــق نیز که در اختیار نیروهای مخالف است، آماج موشک قرار 
گرفته اند. این ادعاها در شــرایطی مطرح می شود که بنا بر گزارش های 
میدانی، معارضین خود از نخســتین ساعات برقراری آتش بس در موارد 

مکرر اقدام به نقض آن کرده بودند. 
گفتنی اســت، بنا بر توافق آتش بس، در مذاکراتی که قرار اســت اواخر 

ماه جاری میالدی در آســتانه، پایتخت قزاقســتان برگزار شود، از یک 
طرف نیروهای دولتی سوریه، گروه های متحد آن و روسیه حضور دارند 
و از سوی دیگر، گروه »ارتش آزاد سوریه« به عالوه هفت گروه معارض 
دیگر حاضر هستند. وزارت دفاع روسیه از هفت گروه مسلح معارض که 
در این روند شــرکت دارند، نام برده بود که عبارت بودند از فیلق الشــام، 
احرار الشــام، جیش االسالم، ثوار الشــام، جیش المجاهدین، جیش 
االدلب و جیش الشــامیه. این در حالی اســت که احرار الشام که اساسًا 
به عنوان یک گروه تروریســتی نیز شناخته می شــود، بالفاصله اعالم 
کرده بود مالحظاتی در مورد مشــارکت در این روند دارد و به این ترتیب، 
عماًل از مذاکرات کنار کشیده بود. اما اکنون و پس از اعالم خبر خروج 
معارضیــن از مذاکرات، بایــد پیش از هر چیز منتظر واکنش روســیه و 
ترکیــه به عنوان بانیــان اصلی طرح آتش بس جدید در ســوریه بود، به 

ویژه اینکه بر اســاس مفاد این طرح – که به تصویب شــورای امنیت نیز 
رسید – قرار اســت ترکیه وظیفه تضمین پایبندی معارضین به آتش بس 

را بر عهده داشته باشد. 
به ایــن ترتیب، خروج معارضیــن از روند مذاکرات، عمــاًل ضربه ای به 
اعتبار ترکیه محسوب می شود و باید دید، آیا آنکارا برای جلوگیری از این 
امر فشــار را بر گروه های تحت حمایت خــود افزایش خواهد داد یا خیر. 
در همین راستا، باید اشاره کرد در پی حصول توافق آتش بس، همکاری 
روســیه و ترکیه در سوریه به حدی رسیده که جنگنده های روسیه، ترکیه 
را در عملیات الباب در شمال ســوریه یاری کرده اند. بر اساس بیانیه ای 
که روز گذشــته از ســوی ارتش ترکیه منتشر شــد، جنگنده های روسیه 
و ترکیــه در اولین روز ســال نو میالدی )۱ ژانویــه ۲۰۱۷( طی عملیاتی 
مشــترک به اهدافــی از داعش در الباب حمله کردند. بــه این ترتیب، از 

دســت دادن چنین فرصتی برای ترکیه می تواند فرصتی تکرار نشدنی را 
از دستش خارج کند. 

با این حال، یک گزینه محتمل دیگر نیز در تحلیل روند جاری وجود دارد 
و آن، این اســت که ترکیه خود از طریق تحریک گروه های معارض مورد 
حمایتش در سوریه، قصد داشته باشد فشار را بر دولت سوریه و متحدانش 
افزایــش داده و به این ترتیب، امتیازات بیشــتری از طرف مقابل بگیرد. 
مهمتریــن امتیازی که می تــوان گفت، دولت ترکیه به دنبال آن اســت 
و تاکنــون در مقاطع مختلف نیز علنًا از ســوی مقامات این کشــور بیان 
شــده، خروج حزب الله به عنوان یک نیروی خارجی از سوریه است. این 
در حالی است که طی این مدت، بارها اشاره شده که نیروهای حزب الله 
به درخواســت رســمی دولت سوریه در این کشــور حضور پیدا کرده اند و 
ایــن موضوع، ارتباطی با مذاکرات صلح ندارد. با این حال، بعید نیســت 
ترکیــه و گروه های معارض مورد حمایتش برای تقویت موضع خود برای 
سناریوی شکست احتمالی مذاکرات، به دنبال تحقق چنین امری باشند.
افزون بر این، آنچه کاماًل مشــخص است، این است که حتی در صورت 
درست بودن ادعای معارضین درباره حمالت نیروهای دولتی و حزب الله 
به این گروه ها، باید گفت که در توافق آتش بس همه گروه های تروریستی 
وابســته به جبهه النصره و القاعده از این آتش بس مســتثنی شده بودند. 
متن توافق در بندهایی به صراحت بیان کرده اســت آتش بس سراسری 
در ســوریه شــامل هیچ کدام از گروه های تروریستی وابسته به القاعده و 
جبهــه النصره نخواهد بود. اما اکنون شــاهد آن هســتیم که گروه های 
معارض که در پی شکســت های اخیر خود در حلب و ســایر نقاط سوریه 
هیچ برگ برنده ای برای گرفتن امتیازات قبلی از دولت در دست ندارند، 
در پی آن هســتند که با توســل بــه این اتهامات آتش بس سراســری در 
ســوریه را به تهدید کشیده و شــرکت در مذاکرات صلح را تعلیق کنند. با 
این اوصاف، در مجموع بعید به نظر می رســد که تهدید این گروه ها برای 
ترک مذاکرات و بر هم زدن آتش بس، تهدید جدی باشــد و بیشــتر یک 

بازی سیاسی به شمار می رود.

آمادگی کنگره آمریکا برای لغو یک برنامه مهم اوباما
کنگره آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است، امروز نشستی را برگزار خواهد کرد و برای لغو بخش های مهم و عمده برنامه بهداشت و سالمت دولت اوباما آماده می شود. مخالفت با قوانین اوباما در بخش مالی و محیط زیست نیز 
احتمااًل از دیگر برنامه های کنگره خواهد بود. از ســوی دیگر نشســت کنگره احتماال شــاهد منازعه بر سر گزینه های معرفی شده از سوی ترامپ برای کابینه جدید خواهد بود. با وجود قول ترامپ برای متحد کردن کشوری که عمیقًا متفرق 
شده است، وی قصد دارد ۲۰ ژانویه سوگند ریاست جمهوری را ادا کند، ریاست جمهوری ترامپ در شرایطی است که کنترل کنگره نیز در اختیار جمهوریخواهان خواهد بود.  نمایندگان دموکرات نیز روز دوشنبه در خصوص نزاع شدید بر سر 
طرح بهداشت و سالمت اوباما هشدار داده اند. طرح بهداشت و سالمت اوباما با هدف گسترش پوشش خدمات بهداشتی برای مردم آمریکا بوده ولی با انتقادات و مخالفت های شدیدی از سوی جمهوریخواهان روبرو شده است. اوباما قصد 
دارد فردا چهارشنبه با دمکرات های کنگره دیدار و درباره راهبردهای مقابله با حمالت و انتقادات جمهوریخواهان، رایزنی کند. پلیتیکو نیز گزارش داد: مایک پنس معاون ترامپ نیز قصد دارد روز چهارشنبه با نمایندگان جمهوریخواه دیدار 
و درباره لغو طرح بهداشت و سالمت اوباما با آن ها گفتگو کند.  جمهوری خواهان طی هفته های آینده سعی خواهند کرد با استفاده از تسلط خود بر کنگره، قوانینی را لغو یا تصویب کنند که نیازی به حمایت دموکرات ها نداشته باشد. نانسی 
پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان در این زمینه به خبرنگاران گفت: تالش همه جانبه ای را برای حمایت از طرح بهداشت و سالمت اوباما آغاز خواهیم کرد تا توضیح دهیم لغو این طرح چگونه به ضرر اکثر مردم آمریکا خواهد بود. 

تلسکی در کوه های آلپ سوئیس

 رالی داکار 
در آرژانتین

آموزش شاهین در جشنواره ابوظبی

 بازدید فرانسوا اوالند 
از پاسگاه مرزی در موصل

  انتقاد داعش 
از اردوغان و الجوالنی

گروه تروریســتی داعش با انتشار ویدیوئی جدید در شبکه های 
اجتماعــی، از ترکیه و رئیس جمهور آن رجب طیب اردوغان به 
شــدت انتقاد کرده و وی را »طاغوت آتاتورک« خوانده اســت. 
در این فایل، که ســایت »اعماق« )ارگان رسمی داعش( آن را 
منتشــر کرده است، این گروه تروریستی از نقش ترکیه در آنچه 
آن را »تسلیم حلب« با هماهنگی روسیه و ایران خوانده، انتقاد 
کرده اســت. در این فیلم جدید که مــدت آن حدود ۱۵ دقیقه 
است، داعش همچنین »ابومحمد الجوالنی« سرکرده جبهه 
فتح الشام )جبهه النصره سابق( را خائن و مزدور غرب خواند.

  واکنش ترامپ 
به تهدیدات موشکی »اون«

رئیس جمهــوری منتخب آمریکا در پیامــی توئیتری وعده داد 
که کره شــمالی هرگز نتواند یک موشک هســته ای با قابلیت 
رسیدن به خاک آمریکا تولید کند. اظهارات دونالد ترامپ پس 
از آن مطرح شــد که رهبر جوان کره شــمالی متعهد شــد یک 
موشــک بالســتیک قاره پیما را در ســال جدید به بهره برداری 
برســاند.  ترامپ در پیامی توئیتری نوشت: »کره شمالی اعالم 
کرده که در مراحل نهایی تولید یک موشک هسته ای با قابلیت 
رسیدن به بخش هایی از خاک آمریکاست. چنین چیزی هرگز 

رخ نخواهد داد«!

  کشته شدن یک انگلیسی 
در مبارزه با داعش

رایان الک، مرد ۲۰ ساله انگلیسی است که روز ۲۱ ماه دسامبر 
در جریان نبرد برای بازپس گیری شــهر رقه در مقابله با داعش 
کشته شده است. خانواده این مرد انگلیسی و فعاالن ُکرد، خبر 
مرگ وی را اعالم کرده اند. پدر رایان الک بعد از تأیید خبر مرگ 
فرزندش در بیانیه ای گفت که پسرش فردی دوست داشتنی بود 
و بــرای کمک به دیگران هرکاری از دســتش برمی آمد انجام 
می داد. این مرد انگلیســی، یکی از چندیــن داوطلب خارجی 
اســت که به نیروهای نظامی ُکرد »یگان های مدافع خلق« در 

مبارزه با داعش پیوست. 

  تأکید ترکیه بر ضرورت 
ثبات سوریه و عراق

نخســت وزیر ترکیه گفــت تا زمانی که ثبات در عراق و ســوریه 
حاکم نباشد امنیت در ترکیه برقرار نخواهد شد. بینالی ییلدریم، 
نخست وزیر ترکیه با اشاره به اهمیت ثبات در کشورهای سوریه 
و عــراق گفت: تالش می کنیم تا از طریق حل مســالمت آمیز 
مشــکالت روابط خود را با کشــورهای منطقه بهبود ببخشیم. 
ییلدریم افزود: تا زمانی که ثبات در عراق و ســوریه برقرار نباشد 
امنیت در ترکیه تحقق پیدا نمی کند. نخست وزیر ترکیه همچنین 
گفت که ترکیه تالش خواهد کرد تا دشــمنان خود را در منطقه 
کاهش دهد تا از خطرات تروریستی در داخل خاک خود بکاهد.
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