
یک گام به پیش، دو گام به پس
تنها دو روز پس از آنکه معارضین مسلح سوری مدعی شدند به دلیل آنچه نقض آتش بس از سوی دولت 
سوریه و متحدانش خوانده شده، مذاکرات صلح آستانه را تحریم می کنند، وزیر خارجه ترکیه نیز ادعاهایی 
مشابه را مطرح کرده است. ترکیه گروه های تحت حمایت ایران را به نقض آتش بس سوریه متهم کرده 
و هشدار داده که این وضعیت ممکن است مذاکرات صلح را به مخاطره اندازد. مولود چاووش اوغلو، وزیر 

صفحه ۴خارجه ترکیه، امروز در مصاحبه ای مدعی شد نقض مکرر آتش بس سراسری سوریه ...
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 شفافیت که
 شرط نمی خواهد

آیت الله مکارم شیرازی:

دشمنان با داستان گورخواب ها غوغایی به پا کردند
آیت اهلل مکارم شیرازی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به موضوع فضای مجازی اشاره و اظهار کرد: 

امروز فضای مجازی با مشکالت جامعه ما ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده و تبدیل به فضایی آلوده، کثیف و 
منجالب شده و فساد در آن غوغا می کند. وی  با تاکید بر اینکه جناب رئیس جمهور باید برای این مسئله 

اهمیت فوق العاده ای قائل شوند، ادامه داد: امروز تمام دولت های استکباری و استعماری دشمن ما هستند 
و حداکثر استفاده را از این فضا انجام می دهند. این مرجع تقلید ادامه داد: امروز تمام سموم اخالقی، سیاسی، 

اعتقاد، اهانت به مقدسات و ... را وارد این فضا کرده و از آن بهره برداری می کنند. آیت اهلل مکارم شیرازی 
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معاون اول قوه قضائیه به توییت رئیس جمهوری، 
اعتصاب غذای آرش صادقی، فشــارها به قوه 
قضائیه و ... واکنش نشــان داد. حجت االسالم 
و المســلمین غالمحسین محســنی اژه ای در 
همایش تخصصی معاونین و روســای ادارات 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی که صبح امروز در 

صفحه 2مقر مرکزی ناجا برگزار شد، گفت ...

غالمحســین کرباسچی درمورد 
نامزدهای اصولگرا و احتمال رای 

آوردنشان  ...

رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه 
و برخی نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی، پیشنهاد ...

۴۶ نماینــده مجلس در تذکری به 
رئیس جمهور، خواســتار برخورد با 

حسین فریدون  ...

مگر از غیب 
نامزد بیاورند 
که رای بیاورد

پیشنهاد مجلس 
برای تجلیل از 

شجریان

درخواست 
برای برخورد با 

فریدون

سناریوهایاصالحطلبان
صفحه 2

چرا اصالح طلبان از رد صالحیت روحانی صحبت می کنند؟

1395 مــاه  دی   15 چهار شــنبه 
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استفاده از اطالعات افراد 
عادی در احراز صالحیت ها

عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان 
گفــت: مراجــع کســب اطالعــات مــا و دریافت 
اطالعات و مدارک منحصر به آن مراجع نیســت. 
مثاًل شــما فرض کنید که مراجــع چهارگانه درباره 
فردی اسنادی نداده اند و نداشته اند که بدهند، ولی 
یک فرد عادی به هر طریقی اطالعاتی دارد و آنها را 
برای ما می فرستد. اگر این اطالعات به تشخیص 
اعضای شــورای نگهبان صحیح باشــد، می تواند 

مناط تأیید یا عدم تأیید صالحیت افراد باشــد.
وی در ایــن مصاحبه با مشــرق نیــوز اظهار کرد: 
مــا یک رویه مســتمر و منظم رصد کــردن نداریم. 
چون عملیات انتخاباتی شــورای نگهبان در زمان 
و فرجه مقرر در قانــون انتخابات صورت می گیرد، 
ولی طبیعتًا به دلیل اینکه ادارات انتخابات ما فعال 
هســتند، گزارش هــای مختلفی از ســوی مردم و 
برخی نهادها به دست ما می رسد؛ چه درباره روسای 
جمهوری و چه بــرای نماینــدگان. این گزارش ها 
می رود برای کارشناسان ما و کارشناسی می شود و 
در پرونده ها ثبت و ضبط می شــود؛ اما رسیدگی به 
این هــا می ماند در زمان قانونــی انتخابات که اگر 
این افراد ثبــت نام کردند بــرای انتخابات، پرونده 
به جریان می افتد و از نهادهای مســئول چهارگانه 
درخواست اعالم نظر می شــود و بعد از آن می رود 
در روند رسیدگی و در دستور کار هیات های نظارت 
و شــورای نگهبان قــرار می گیرد.ولــی در فاصله 
دو انتخابــات و فاصلــه ای که مقامــات چه رییس 
جمهــوری و چه نمایندگان مجلــس در مصدر کار 
حضــور دارند، ما اقــدام و عملیات رســمی در این 

زمینه نداریم.

هیچ تضمینی برای تایید صالحیت رئیس 
جمهور برای دور دوم نیست

ســخنگوی شــورای نگهبان همچنین در پاسخ به 
ســئوالی در مورد تایید صالحیت روســای جمهور 
در دوره دوم اظهــار کــرد: هیچ تضمینــی در این 
جهــت نبوده و نیســت. قانونا شــورای نگهبان در 
همه ادوار صالحیت روســای جمهوری مســتقر را 
هم دقیقًا بررســی کرده است. حاال در این چند دور 
گذشــته نتیجه مثبت بوده است. این رویه قانونی و 
همیشگی شــورای نگهبان بوده و طبیعتًا همیشه 

هم اجرا خواهد شد.
کدخدایــی همچنیــن در بخــش دیگــری از این 
مصاحبه گفت: از جهت رویه ای، شــورای نگهبان 
تــا زمــان تصویــب اعتبارنامه هــا، بحــث نظارت 
اســتصوابی را اعمــال کــرده اســت و ســابقه ای 
کــه از ایــن جهــت در حــوزه عملکــرد شــورای 
نگهبــان در طــول ادوار دهگانه مجلس شــورای 
 اســالمی داریــم، عمدتــًا تا همیــن انــدازه بوده 

است. 
بعد از تصویب اعتبارنامه ها شــورای نگهبان ورود 
نکرده است. یک مبانی نظری البته هست و برخی 
معتقدند که باید این کار بشود، مثاًل با یک تفکیکی 
قبــول دارند. مخصوصــًا در جایی کــه نماینده ای 
اعتبارنامــه اش هم تصویب می شــود، ولی مدارک 
جدیدی به دســت می آید که حاکی از این است که 
از ابتدا صالحیت نداشــته است. در واقع کشف از 
عــدم صالحیــت نماینده اســت. در این خصوص 
بســیاری از آقایان و بــزرگان و حقوقدانان معتقدند 
که شــورای نگهبان می تواند ورود کنــد؛ اما به هر 
دلیــل این رویه شــورای نگهبان نبوده اســت تا به 
حال. پس نظارت اســتصوابی االن مرزش تصویب 

اعتبارنامه ها هست. 

سناریوهای اصالح طلبان
چرا اصالح طلبان از رد صالحیت روحانی صحبت می کنند؟

این روزها دیگ سیاســت در ایران به خوبی گرم شــده و به تدریج آنقدر داغ می 
شود که محتویات درون این دیگ، به زودی باال و پایین پریدن هایشان را آغاز 
مــی کنند؛ باال و پایین پریــدن هایی که البته پیش از جــوش آمدن دیگ هم 

آغاز شده است. 
به گزارش »تابناک«، این روزها در عرصه سیاســت انتخاباتی ایران، آنقدر که 
برخی گروه های اصالح طلب تمایل دارند از مباحثی درباره رد صالحیت حسن 
روحانی رئیس جمهور مستقر صحبت کنند، هیچ گروه دیگری، چنین تمایلی 
ندارد. اصالح طلبانی که به ظاهر، باید طرفدار ادامه ریاست جمهوری روحانی 
در دور دوم نیز باشند، اما هر فرصتی را غنیمت می شمارند تا با شخصیت های 
تأثیرگذار درباره احتمال رد صالحیت روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری 

سال آینده، صحبت کنند. 
کار به جایی رســیده که امروز یکی از روزنامه های اصالح طلب، تیتر خود را به 
آماده باش اصالح طلبان برای معرفی گزینه جانشین روحانی اختصاص داده 
است؛ آن هم دقیقا در روزی که خبر رسید، معاون اول رئیس جمهور با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با جمع کردن رسانه های اصالح طلب، استارت 
اول دولتی ها را برای انتخابات ریاست جمهوری زدند. از آن سو، برخی دیگر از 
فعاالن شناخته و شاخص اصالح طلب هم در این روزها بارها از گزینه جانشین 
روحانی در صورت رد صالحیت روحانی ســخن گفته اند؛ مباحثی که البته در 

پس هر یک از آنان سناریوهایی نهفته است.

سناریوی اول: شناسایی کلیدواژه های بسیج توده ها
شــاید نخســتین ســناریویی کــه اصــالح طلبــان بــرای طرح موضــوع رد 
صالحیــت روحانی در نظــر دارند، این باشــد که  این مواضع و ســخن گفتن 
از رد صالحیــت احتمالــی روحانی بــا هماهنگی دولت صورت گرفته باشــد، 

تــا در چند مــاه مانده به انتخابــات، اصالح طلبان بتوانند کلیــدواژه هایی که 
 ممکن اســت در بسیج توده های ناراضی از عملکرد دولت روحانی موثر باشد، 

شناسایی کنند. 
بنا بر این ســناریو، اگر درجه حساسیت عامه مردم به رد صالحیت روحانی باال 
باشــد، آنان می توانند از این عامل هم به عنوان ابزار فشــار و هم برای بســیج 
تــوده ها برای حمایــت از روحانی اســتفاده کنند. البته با اینکه تــا امروز بارها 
اصالح طلبان در این باره ســخن گفته اند، ولی چندان حساســیتی در جامعه 

ایجاد نشده است.

سناریوی دوم: الهام از انتخابات مجلس
شــاید اصالح طلبان ســناریوی دوم را از انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
الهام گرفته باشند. در آن انتخابات لیست سی نفره اصالح طلبان در تهران با 
آنکه چهره چندان قدرتمند و سرشناسی را با خود یدک نمی کشید، کامل پیروز 
انتخابات شــد. حال ممکن اســت با تعمیم آن انتخابات به انتخابات ریاست 
جمهوری، آنان تصور کنند که هر گزینه ای، ولو چهره ای ناشناخته تر اما مورد 
قبول شــورای نگهبان را با پرچم اصالح طلبی روانه انتخابات کنند، پیروزی را 

حاصل خواهند کرد.
 البته با توجه با اینکه انتخابات ریاست جمهوری فقط در تهران نیست و نتیجه 
انتخاباتی که در وســعت کشــور برگزار می شــود، با نتیجه انتخاباتی که فقط 

در تهران برگزار می شود، یکسان نیست، این سناریو احتمال کمتری دارد.

سناریوی سوم: سهم خواهی از روحانی
ســناریوی ســوم طراحی شده از ســوی اصالح طلبان در راســتای القای رد 
صالحیت روحانی، ممکن است نوعی سهم خواهی بیشتر برای دور دوم ریاست 

جمهوری احتمالی روحانی باشد، زیرا این جریان، یعنی جریان اصالحات می 
داند که در انتخابات آینده نیز نمی تواند کاندیدایی را روانه انتخابات کند که هم 
ســبد رأی و پایگاه اجتماعی قابل توجهی داشته باشــد و هم شورای نگهبان 

صالحیت او را تأیید کند. 
لذا از هم اکنون با طرح گزینه جایگزین روحانی، به وی فشــار آورده و با کناره 
گیری جایگزین احتمالی در صورت تأیید صالحیت روحانی، پس از پیروزی وی، 
سهم بیشتری از او طلب خواهند کرد، به ویژه اینکه با فرض پیروزی روحانی در 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در سال 1400 کار به صورت جدی برای 
اصالح طلبانی که کج دار و مریز هشــت سال قدرت اجرایی کشور مستقیم و 

غیر مستقیم در دستان آنان بوده، سخت می شود. 

سناریوی چهارم: ایجاد جو روانی علیه شورای نگهبان
ســناریوی چهارم اصالح طلبان برای طرح عدم صالحیت احتمالی روحانی 
برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، ممکن است ایجاد فشار 
سیاسی و جو روانی علیه شورای نگهبان باشد، به گونه ای که شورای نگهبان، 
ماه ها پیش از برگزاری انتخابات، ناچار به موضع گیری درباره این فشارها شود 
و به گونــه ای در هنگام تعیین یا احراز صالحیت ها، منفعالنه عمل کند و آن 
گونه که برخی گروه ها تمایل دارند، تصمیم گیری کند که البته این سناریو هم 

احتمال تحقق کمتری دارد.
به نظر می رسد، سناریوی اصالح طلبان برای سنجش میزان حساسیت مردم 
به رد صالحیت روحانی و معرفی جانشــین برای وی و همچنین سناریویی که 
نتیجه آن، ســهم خواهی بیشتر از دولت آینده احتمالی روحانی است، بیشتر و 
سنجیده تر می تواند مباحث فراوان اصالح طلبان درباره رد صالحیت روحانی 

را تبیین کند.

دشمنانباداستانگورخوابهاغوغاییبهپاکردند
آیت اللــه مــکارم شــیرازی در درس خــارج فقــه در مســجد اعظم قــم به موضوع فضــای مجازی اشــاره و اظهار کرد : امــروز فضای مجازی با مشــکالت جامعه مــا ارتباط تنگاتنگــی پیدا کــرده و تبدیل به فضایی آلــوده، کثیف و 
منجــالب شــده و فســاد در آن غوغــا می کنــد. وی  با تاکیــد بر اینکه جناب رئیــس جمهور باید برای این مســئله اهمیت فوق العاده ای قائل شــوند، ادامه داد: امروز تمام دولت های اســتکباری و اســتعماری دشــمن ما هســتند و 
حداکثــر اســتفاده را از ایــن فضــا انجــام می دهنــد. این مرجع تقلید ادامــه داد: امروز تمام ســموم اخالقی، سیاســی، اعتقاد، اهانت بــه مقدســات و ... را وارد این فضا کــرده و از آن بهره بــرداری می کنند. آیت الله مکارم شــیرازی 
خاطرنشــان کــرد: اخیرا دشــمنان با داســتان گورخواب ها در فضــای مجازی غوغایی به پا کردنــد؛ در حالی که در خود آمریــکا صدها هزار نفر کارتن خواب وجود داشــته و حتی برخی در کنار فاضالب ها اســکان دارند. این اســتاد 
حــوزه تصریــح کردنــد: از این مشــکالت و معضــالت جامعه آمریکا خبــری درز پیدا نمی کند؛ اما وقتی چند نفر در کشــور ما دچار این مشــکل می شــوند، آن را در فضــای مجازی بیداد می کنند. این مفســر قرآن کریــم بیان کرد: 
 اصــالح فضــای مجــازی درد بی درمان نیســت؛ بلکه قابل درمان اســت؛ اما طالب عــزم الهی و جدی اســت. او افزود : امیدواریــم رئیس جمهور، دولتمردان، صدا و ســیما و همچنین نهادهای قضایی دســت به دســت هم داده 

و برای آن فکری کنند.

سیاسی
چهار شــنبه 15 دی مــاه 1395

پیگیری روز

هنوز هم می شود پرونده زنجانی را به وزارت اطالعات فرستاد
در پــی اظهارات رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه درمورد عدم ارجاع پرونده بابک زنجانی به وزارت اطالعات، نایب 
رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه پیشنهاد رئیس جمهور برای ورود وزارت اطالعات به پرونده بابک زنجانی در 
اوایل بررسی این پرونده مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفته اما اجرایی نشده گفت که هنوز هم وزارت اطالعات 
می تواند برای بازبینی این پرونده وارد عمل شود. محمدرضا تابش اظهار کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه 
و بودجه با آقای روحانی ایشــان اعالم کرد که در ابتدای طرح پرونده بابک زنجانی من نامه ای به رئیس قوه قضائیه 
نوشتم و اعالم آمادگی کردم که به روال بقیه پرونده ها وزارت اطالعات در حکم ضابط قوه قضائیه در این پرونده وارد 

عمل شــود، بررســی های اولیه را انجام دهد و پرونده را تکمیل کند و در اختیار بازپرس قرار دهد. وی افزود: آقای رئیس جمهور گفتند که آیت الله 
آملی الریجانی پی نوشت خوبی درباره این نامه داشتند و دستور خوبی دادند اما نمی دانم چرا این موضوع عملی نشده است. نماینده مردم اردکان در 
مجلس ادامه داد: اکنون هم برای بازبینی پرونده و حواشی که وجود دارد می توانند پرونده را به وزارت اطالعات بدهند اگر این موضوع در حکم هم 
تأثیر نداشته باشد به هر حال حواشی این پرونده که از پرونده های مهم در تاریخ جمهوری اسالمی ایران است مشخص می شود، اذهان مردم روشن 
می شــود، اعتماد مردم نســبت به مسئولین جلب می شود و اگر کسانی تقصیر داشتند مجازات می شوند. تابش ادامه داد: مقامات قضایی می گویند 
اگر بابک زنجانی بدهی اش را بدهد مشــمول تخفیف مجازات می شــود و رئیس جمهور می گوید اگر او اعدام شــود سرنخ از بین رفته و عوامل پشت 

پرده مشخص نیست. بنابراین اگر ایشان اعدام شود سرنخ از بین می رود و ادعایی از کسی پذیرفته نیست.

واکنش روز

تغییر رئیس سازمان بسیج سیاسی و انتخاباتی نیست
مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مســتضعفین به شایعات مطرح شده درباره چرایی ریاست سردار 

غیب پرور بر سازمان بسیج مستضعفین و همچنین عزل و نصب های صورت گرفته توسط او واکنش نشان داد.
حجت االســالم والمسلمین محمدرضا تویسرکانی با اشاره به برخی شــایعه پراکنی ها و دروغ سازی های رسانه های 
بیگانه و شبکه های اجتماعی معاند با این مضمون که "سردار غیب پرور با اهداف انتخاباتی به سمت ریاست سازمان 
بسیج منصوب شدند" اظهار کرد:  تغییراتی که در نیروهای مسلح صورت می گیرد با تدبیر فرمانده معظم کل قوا و طی 
یک پروســه کارشناســی و میدانی و تحقیقاتی با توجه به تمام آسیب ها، آفت ها، نقاط قوت و کارکردهای مورد انتظار 

صورت می گیرد. تویسرکانی در همین راستا با بیان اینکه سازمان بسیج یک سازمان راهبردی و کالن نگر است که امور را در سطح سیاستگذاری و 
تعیین رویکردها به صورت ستادی دنبال می کند تصریح کرد: قطعا بسیج اهل فهم مسائل سیاسی است ولی سیاسی کاری در بسیج صورت نگرفته 
و نخواهد گرفت؛ همین امسال هم مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان بار دیگر فرمودند که "بسیج جناحی نیست"؛ ایشان مکررا فرموده اند که 
"هر کسی ایران، اسالم و یا انقالب را دوست دارد بسیجی است حتی اگر کارت بسیجی نداشته باشد". مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
بسیج مستضعفین با بیان اینکه عرض و طول بسیج، عرض و طول کشور است و بسیج اصال به هیچ جریان سیاسی از ابتدای انقالب تا کنون تعلق 
نداشته است تاکید کرد: هر کس به والیت و تدابیر ولی امر مسلمین و گفتمان و اندیشه های مقام معظم رهبری نزدیک تر باشد، بسیج به او نزدیک 

تر است؛ بر مبنای "انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم" مالک و محور حّب و بغض بسیج، "والیت" است.
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امــام جمعــه موقــت تهــران با بیــان اینکه دولــت باید تمــام اقدامات خــود را با نظــرات رهبری پیش ببــرد گفت: اگر مســئوالن در مذاکــرات هســته ای به نظرات رهبــری توجه مــی کردند، امــروز برنده مذاکرات هســته ای 
جمهــوری اســالمی ایــران بــود. حجت االســالم صدیقی امــام جمعه موقت تهران با اشــاره بــه اقدامات دولــت در جهت ترویج اســالم گفت: دولــت باید در همــه کارها و اقدامات خــود خدا را در نظــر بگیرد و خــود را در مقام 
ترویــج اســالم قــرار دهــد و در ایــن راه تمام تــالش خود را برای ترویــج جوانان در کشــور بکند و شــرایط ازدواج جوانان را فراهــم کند. وی افزود: اگــر دولت اقدامات خود را بر اســاس دســتورات رهبر انقالب و توجه به مســئله 
ایمــان و فرهنــگ اســالمی پیــش ببــرد در هیــچ یک از زمینــه های اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی با مشــکل مواجه نخواهیــم بود و دچار آشــفتگی نخواهیم شــد. امــام جمعه موقت تهــران در ادامه به مســئله 
برجــام و توافقــات هســته ای اشــاره کــرد و افــزود: دولت می بایســت تمام فعالیــت های خود را بــا نظرات رهبــری پیش ببرد و اگر مســئوالن ما بــه نظرات رهبر انقــالب توجه می کردند شــاید امــروز ما برنده توافقات هســته 
 ای بودیــم و شــاهد بــه نافرجــام رســیدن برجــام نبودیــم لذا مــا معتقدیم که تمــام دولت ها بایــد اقدامــات و خدمات دهی خود بــه مــردم را در کنار نظــرات رهبری و اطاعــت از ایشــان پیش ببرند تا کشــور در هیــچ زمینه ای 

با مشکل مواجه نشود.

مگر از غیب نامزد بیاورند که رای بیاورد
غالمحسین کرباسچی درمورد نامزدهای 
اصولگرا و احتمال رای آوردنشــان درمقابل 
روحانی گفت: مگر اینکه از غیب کسی را وارد 
انتخابات کنند و یا کاندیدا از خارج بیاورند یا 
از قوطی عطاری کســی را پیدا کنند! چون 
چیزی که ما االن مشاهده می کنیم همان 

افرادی هســتند که می شناســیم ودررقابت باروحاني مشکل ساز نیستند.  
کرباســچی در عین حال افــزود: به نظر من اصولگرایــان نیروهایی را وارد 
انتخابات می کنند که خیلی صریح و شــفاف در کنار بخشی از اصولگرایان 
معتدل که معقول تر هستند، اظهارات تندی علیه روحانی و اصالح طلبان 
داشــته باشــد تا با تخریب روحانی آرای او را در انتخابات پایین بیاورند تا رای 
روحانی زیر 50 درصد بشود و احتماال با یکی از آن نیروهای اصولگرا به دور 

دوم انتخابات برود و آن وقت در دور دوم همه مقابل روحانی متحد شوند. 

پیشنهاد مجلس برای تجلیل از شجریان
رئیــس کمیتــه فرهنــگ، هنر و رســانه و 
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
پیشــنهاد تجلیــل از محمدرضا شــجریان 
در جشــنواره موســیقی فجر را ارائه کردند. 
حجت االسالم احمد مازنی نماینده تهران و 
عضو کمیسیون فرهنگی در دیدار با اعضای 

برگزارکننده ســی و دومین جشنواره موسیقی فجر گفت: بنده و نمایندگان 
حاضر در جلسه، پیشنهاد تجلیل از استاد شجریان را در جشنواره فجر داریم 
و همچنین باید خدمت ایشــان برســیم و جویای احوال ایشان باشیم. وی 
تاکید کرد: هنرمندان ســرمایه اجتماعی ما هســتند که باید تکریم شوند، 
نه تضعیف. اســاتید بزرگواری مثل محمدرضا شــجریان، شــهرام ناظری 
 و برخــی از بزرگان هنر که در کشــور هســتند، از ســرمایه های میهنی ما 

محسوب می شوند.

درخواست برای برخورد با فریدون
بــه  تذکــری  در  مجلــس  نماینــده   4۶
رئیس جمهور، خواســتار برخورد با حســین 
فریــدون و معرفی وی به قوه قضائیه جهت 
رســیدگی بــه اتهاماتش در زمینه مفاســد 
اقتصادی شدند. همچنین علیرضا زاکانی 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و نماینده 

ســابق مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی، طی مطلبی در صفحه 
شــخصی خود نوشت: محاکمه فریدون اکنون یک مطالبه عمومی است 
و عدالت ایجاب می کند رئیس جمهور محترم، مســیر رسیدگی قضائی به 
اتهامــات برادر خــود را نیز هموار کند. زاکانی چندی پیش نیز در نشســتی 
مطبوعاتــی، بــا اعالم جزئیاتــی از روابط ویژه حســین فریــدون با برخی 
چهره های ناسالم اقتصادی خواستار بررسی این روابط از سوی دستگاه های 

نظارتی و قضایی شد.

 نگذاریم 10درصد 
 پزشک متخلف، 

آبروی بقیه را هم ببرند
مسعود پزشــکیان در جریان رسیدگی به ماده 89 
الیحه برنامه ششــم توســعه در ارتبــاط با اجرای 
عدالــت در مورد پزشــکان گفت:  مــا باید در قبال 
مسئولیتمان پاسخگو باشیم و نباید بیمار را به حال 
خود رها کنیم وقوانین باعث شــده مــردم  نتوانند 
در بیمارســتان های دولتی پزشــک را پیدا کنند و 
پیگیر وضع درمانی خود باشند وقطعا پزشکان باید 
در یــک محــل کار کنند ونباید در دو جــا کار کنند 
و نبایــد به پزشــکان اجازه دهیم کــه هر جایی که 
دلشان خواست کار کنند وجوابگوی کسی نباشند؛ 
قانونی ننویسم که به نام محرومان باشد اما به کام 

گردن کلفتان.
پــس از ایــن مواضــع، بنیــادی کــه بــرای ارائه 
پیشــنهادی در خصوص تبصره دو ماده 89 الیحه 
برنامــه در نوبــت عصر ســخن می گفــت افزود: 
مــن از آقای پزشــکیان گالیه دارم کــه به عنوان 
پزشــک اینقــدر پزشــکان را می کوبــد و از صبح 
 می گوید پزشــکان میلیونی می گیرند و پاســخگو 

. نیستند

ضد پزشک نیستم
پزشــکیان پــس از صحبت های بنیــادی نماینده 
کاشــمر مبنی بر اینکه دکتر پزشکیان ضد پزشک 
است گفت:  چرا  می گویید من ضد پزشک هستم؟ 
من حرفهایی که می زنم بر اســاس منافع شخصی 
نیســت و اگر قرار بود منافع خود را ببینم برایم بهتر 
بود که هم مطب داشــته باشــم و هم ده جا طبابت 
کنــم و دوســتانی که فکــر می کنند اگر مشــکل 
پزشکیان با کار در چند جا حل می شود در اشتباهند 
و مطمئن باشــند خــالف چیزی که مــی خواهند 

بدست می آید.
وی افزود:  عرض من این اســت کــه به جای از 
بین بردن این ســاختار درســت بیاییم یک درصد 
یــا دو درصــد پزشــک متخلــف را حــذف کنیم 
و جلویشــان را بگیریــم تــا نود درصد پزشــکان 
درســت کار، آبرویشان نرود. ســوال اینجا است 
با پزشــکی که در بیمارســتان بیمارانــی که به او 
مراجعــه می کننــد را ویزیت نمی کننــد و بیمار را 
مجبــور می کنند به مطب بیاید باید برخورد شــود 
یا ســاختار را تغییر داد و پاســخ این است که باید 
قانونی بنویسیم که همه به وظیفه خود به درستی 
گر پزشکان متعهدند در بیمارستان  عمل کنند و ا
مریــض را ویزیت کنند ایــن کار را انجام دهند  و 
کســی هم که انتخــاب می کند که بیرون و خارج 
 از سیســتم دولتــی طبابت کنــد نیــز کار خود را 

انجام دهد. 
پزشــکیان تصریح کــرد: گناه مــن در این جریان 
این اســت که دلم برای مردم می ســوزد و می دانم 
در بیمارســتان های مختلف مــردم چه رنجی می 
کشــند و به خاطــر همین موضوع راه حــل را بهتر 
از خیلــی از دوســتانی کــه خــارج از ایــن جریان 
بوده اند متوجه شــدم وگرنه من با پزشــکان کامال 
موافقــم و معتقدم اگر پزشــک نبود ســالمت نبود 
و قطعا پزشــکان درســتکاری وجود دارند که قابل 
تقدیرنــد. ما پزشــکانی داریم که با یــک میلیون ، 
دو میلیــون در مناطق دورافتــاده کار می کنند و یا 
بیســت و چهار ســاعته در بیمارســتان ها مشغول 
خدمتنــد و لذا عرض بنده این اســت که باید کاری 
کنیــم کــه در یــک سیســتم و در نظام ســالمت، 
 پزشــکانی کــه درســت کار می کننــد قدرشــان 

دانسته شود.

پارس نیوز نوشت: پاسخی به مغالطه آقای آشنا
اما وقتی داعش به 40 کیلومتری مرزهای ایران رسیده بود، شهرهای عراق یکی پس از دیگری سقوط می کرد یا وقتی همه ما می دانیم 

معنای سقوط دولت مرکزی سوریه چیست و فارغ از بحث دفاع از حرم اهل بیت )ع( سقوط سوریه چه تاثیری بر امنیت ایران و منطقه 
دارد، آیا باید به دنبال »نفوذ نرم« بود؟

 الف نوشت: چالش اختالفات
پر واضح است که همواره اختالف نظر در میان سران قوا وجود دارد اما راهکارهای حل این اختالفات نیز به روشنی در قانون اساسی 

)اصل یکصدو ده( پیش بینی شده است و ضرورتی بر مطرح کردن آن از پشت تریبون های عمومی نیست.

 خبر آنالین نوشت: َتب کاندیداتوری باال گرفت/وزرای سابق »رجل سیاسی« هستند؟
نماینده اصولگرای مجلس شورای اسالمی معتقد است که وقتی تخریب ها علیه یک کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری بیشتر می شود،  

نشان می دهد که او در نظرسنجی ها از اقبال خوبی برخوردار است.

 نامه نیوز نوشت: نامزدهای اصلی اصولگرایان کی به صحنه خواهند آمد؟
به زبان ساده می توان گفت این 30 نفری که باهنر به آنها اشاره کرده است تنها برای داغ کردن تنور انتخابات وارد صحنه می شوند و بعد از 

آن نامزدهای اصلی وارد صحنه خواهند شد.

عکس روزسایت نگار

پیکرهای مطهر 98 
شهید دوران دفاع 
مقدس که در خاک 
عراق تفحص شده 
بودند، امروز با حضور 
اقشار مردم و مسئوالن، 
از مرز شلمچه به کشور 
منتقل شدند.

خبرنامه
چهار شــنبه 15 دی مــاه 1395

شفافیت که شرط نمی خواهد
فشار بر قوه قضاییه به دلیل برخورد با دانه درشت هاست

معــاون اول قــوه قضائیه به توییــت رئیس جمهوری، اعتصــاب غذای آرش 
صادقــی، فشــارها به قوه قضائیه و ... واکنش نشــان داد. حجت االســالم و 
المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در همایش تخصصی معاونین و روسای 
گاهی که صبح امروز در مقر مرکزی ناجا برگزار  ادارات مبارزه با سرقت پلیس آ
شــد، گفت: از جمله مســائلی که موجب بازدارندگی می شود معرفی مجرم به 
جامعه اســت. کاری کرده ایم که دادگاه های ما علنی برگزار نمی شود. بیش از 
1000 میلیارد تومان از اموال عمومی را برد و حاال می خواهیم دستگیرش کنیم 

می گویند »ج. م«؛ این دیگر چیست؟ مردم مسخره مان می کنند.
وی ادامه داد: فردی ســرقت کرده، باید مشــخص شــود کیست و این به نفع 
جامعه و به ضرر مجرم است. قانون اساسی هم حدود برگزاری دادگاه علنی را 
مشــخص کرده، االن هم می گوییم دادگاه علنی است، اما نه صداوسیما حق 
پخشــش را دارد، نه رسانه به درســتی می تواند آن را منتشر کند، خب خبرنگار 

چه چیزی را منتشر کند؟ ما حتما باید ایرادات و مشکالت را اصالح کنیم.

بحث شفافیت فریبکاری و برای جلب آراء است؟
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به عدم انتشار برخی مطالب به دلیل مسایل 
امنیتی گفت: اگر می خواهیم بگوییم شفافیت، فریبکاری نکنیم و با تفکیک 
کردن موضوعات محرمانه و امنیتی برای مردم، موضوعات را شــفاف کنیم، 

اما اگر تنها برای جلب آراست موضوع فرق دارد.
وی ادامــه داد: مــن از قول رســانه ها شــنیدم کــه رییس جمهور نوشــته اند 
حســاب های قوه قضاییه باید شفاف شود؛ لذا من اینجا به مردم و همه کسانی 
که دانسته این حرف را می زنند می گویم این حساب ها کامال شفاف است و جمع 
کثیری از دولت مردان و نمایندگان مجلس طی بیست ساله گذشته در جریان 
موضوع هستند. محسنی اژه ای گفت: تحلیل من این است که از مدتی پیش 
یک فشار مضاعفی علیه قوه قضاییه بوده و تا انتخابات ادامه می دهند؛ چرا که 
قوه قضاییه با دانه درشت ها و آقازاده ها و صاحب منصبان در حال برخورد است 

و شما ببینید هفته های گذشته چه کسانی بازداشت شدند.

 20 میلیارد هزینه ستاد انتخابات ریاست جمهوری 
از کجا آمده است؟

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه در این چند روز کسانی بازداشت شدند که 
٦٠٠ میلیارد و ١٠٠٠ میلیارد بدهی داشتند، تصریح کرد: متاسفانه من نمی توانم 
اســم ببرم در حالــی که باید به مردم معرفی شــوند؛ چرا اینها را شفاف ســازی 
نمی کنید؟ چرا بدهی بانک ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف اعالم 
نمی کنند. محســنی اژه ای ادامه داد: اینها می خواهند قوه را تحت فشــار قرار 
دهند تا دست از مبارزه با دانه درشت  ها برداریم؛ شما اگر ١٠٠٠ سارق معمولی 
را بگیرید صدای هیچ کســی در نمی آید ولی وقتی یک بدهکار ٦٠٠ یا ١٠٠٠ 
میلیاردی را می گیرید قضیه فرق می کند، این فشــارها از داخل و خارج بیشتر 
خواهد شد و احتماال تا انتخابات ادامه خواهد داشت.  شما که گفته اید حاضرید 
یک سامانه برای دخل و خرج ها راه اندازی کنید؛ خب بکنید یا دیگری القا کرده 
حاضریم منابع اتنخاباتی مان را شفاف کنیم به شرط شفاف کردن دیگری؛ خب 

اگر راســت می گویید چرا شرط می گذارید؟ آن وقت معلوم می شود پول ها از 
کجا آمده است. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: االن از شما می پرسم 
برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول الزم است. قطعا باالتر 

از ٢٠ میلیارد، خب شما بگویید این پول از کجا آمده است؟

 برخی از نمایندگان به تازگی وارد مجلس شده اند 
و به قوانین آشنایی ندارند

حجت االسالم والمســلمین غالمحسین محسنی اژه ای همچنین در حاشیه 
این نشســت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره توییت منتشر شده 
از سوی رئیس جمهور و اظهارات ترکان در خصوص اعالم آمادگی برای بیان 
هزینه های انتخاباتی به شــرط شفاف سازی حساب های قوه قضائیه، اظهار 
کرد: من این خبر را در خبرگزاری دولت دیدم، اما بیان این مســائل و شــفاف 
سازی نیازی به شرط ندارد. برخی از نمایندگان مجلس که به تازگی وارد مجلس 
شده و آشــنایی به قوانین نداشتند، سخنانی را درباره حساب های قوه قضائیه 
مطــرح کردند، اما بیش از 200 نماینده موضوع را مشــاهده کرده و از واقعیت 
باخبر شدند، حتی وزیر اقتصاد همین دولت نیز درباره حساب های قوه قضائیه 
صحبت کرد. وی ادامه داد: گفته اند که ما حاضریم بگوییم که چقدر پول خرج 
کرده ایم و از کجا خرج شده. گفتن این که شرط نمی خواهد. بیایند بگویند که 
مثال از حساب آن وزیری که من هم شنیده ام بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه 

دارد و در ستاد انتخاباتی نیز مسئولیت داشته، خرج کرده اند.

مرخصی آرش صادقی به دلیل فشارها نبود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره اعتصاب غذای آرش 
صادقی و جرائم این فرد نیز اظهار کرد: این چیزی که می گویم تحلیل نیست. 
خبری است که سیستم های اطالعاتی به ما داده اند. بسیاری از این اقدامات 
از خارج سرچشــمه گرفته و برخی از عوامل داخلی نیز آن را دنبال می کنند تا 

قوه قضائیه را تحت فشــار قرار دهند. چرا که قوه قضائیه برخورد با دانه درشت 
هــا را آغاز کرده و وقتی این افراد می بینند که قرار اســت با خودشــان برخورد 
شــده یا پیش بینی می کنند که با آنها نیز برخورد خواهد شد، فشارهایی را وارد 
می کنند تا قوه قضائیه به ســراغ افراد دیگر نرود. از جمله این فشارها این است 

که زندانیان را وادار به اعتصاب غذا می کنند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: در سازمان زندان ها شرایط اعتراض به حکم، نحوه 
رسیدگی و... به زندانی توضیح داده می شود و آنها می توانند از این طریق اقدام 
کنند. اما اگر عده ای قصد دارند تا با اعمال فشار از داخل و خارج به قوه قضائیه 
و اقدامات خالف قانون کاری کنند که قوه قضائیه در برخورد با این افراد کوتاهی 

کند، به هیچ وجه قوه قضائیه تسلیم این فشارها نخواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در فتنه 88 شاهد بودیم که فتنه گران که در 
راس آنها شیطان اکبر، آمریکا قرار داشت چطور می خواستند درخواست های 
غیرقانونــی خود را اجرا کنند، اما قوه قضائیه زیر بار نرفت، البته حتما بعضی از 
اشکاالت وارد است که ما آنها را رفع خواهیم کرد. اما تاکید می کنم که با فشار 

به قوه قضائیه هیچ امر خالف قانونی انجام نخواهد شد.
وی افزود: کســی که اعتصاب غذا کرده دست از اعتصاب غذایش برداشت و 
مرخصی گرفت و این هیچ ربطی به فشارها نداشت. افراد بسیار زیادی هستند 
که حتی جاســوس بوده و مرخصی گرفته اند. دزدان هم مرخصی گرفته اند و 
فردی بوده که با سوءاستفاده از موقعیت پدرش از بیت المال استفاده کرده و به 
مرخصی رفته است. وی با بیان اینکه حتما طبق قانون به حرف ها و مشکالت 
زندانی ها گوش داده شده و اگر مشکلی باشد رسیدگی می شود، درباره جرائم 
آرش صادقی گفت: این فرد ســه اتهام قطعی داشته که به خاطر آنها محکوم 
شده و با توجه به اینکه مجرم شناخته شده می توانیم درباره پرونده اش اطالع 
رسانی کنیم که من در نشست خبری روز یکشنبه توضیحات الزم را می دهم، 
اما این فرد هم می تواند به این حکم اعتراض کرده و حتی اگر الزم باشــد ماده 

477 را اعمال می کنیم.
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رصدخانه

یک گام به پیش، دو گام به پس
اظهارات جدید وزیر خارجه ترکیه درباره نقش ایران در سوریه

تنها دو روز پس از آنکه معارضین مسلح سوری مدعی شدند به دلیل آنچه 
نقض آتش بس از سوی دولت سوریه و متحدانش خوانده شده، مذاکرات 
صلح آســتانه را تحریم می کنند، وزیر خارجه ترکیه نیز ادعاهایی مشابه را 
مطرح کرده است. ترکیه گروه های تحت حمایت ایران را به نقض آتش بس 
ســوریه متهم کرده و هشدار داده که این وضعیت ممکن است مذاکرات 
صلح را به مخاطره اندازد. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، امروز 
در مصاحبه ای مدعی شــد نقض مکرر آتش بس سراسری سوریه ممکن 
اســت مانع از برگزاری مذاکرات صلح مورد توافق ترکیه و روســیه شــود. 
چاووش اوغلو نیروهای حامی دولت ســوریه، به ویژه گروه های مســلح 
شــیعه و همچنین حزب الله لبنان را عامل اصلی نقض آتش بس دانسته 
و گفته ایران نیز باید به عنوان ضامن آتش بس از ســوی گروه های مسلح 

شیعه و دولت سوریه عمل کند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که دو روز پیش شماری از گروه های 
معارض سوری اعالم کردند در حال تعلیق برنامه های خود برای شرکت 
در مذاکرات صلحی هســتند که قرار اســت به زودی در آستانه، پایتخت 
قزاقستان برگزار شود. این گروه ها مدعی شده اند که ارتش سوریه، اقدام 
به نقض مکرر و شدید آتش بس کرده و همین امر، دلیل تصمیم اخیر آن ها 
بوده اســت. در بیانیه ای که روز دوشــنبه به امضای شماری از گروه های 
معارض مســلح سوری رسیده، ادعا شــده که دولت سوریه و متحدان آن 
»همچنان مشــغول آتش گشودن هســتند و آتش بس را در موارد زیاد و 
شــدیدی نقض کرده اند«. در ادامه این بیانیه آمده اســت: »با ادامه این 
مــوارد، جناح های شورشــی اعالم می کنند که کلیــه مباحثات مرتبط با 

مذاکرات آستانه متوقف می شود«.
چــاووش اوغلو در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفته اســت که »اگر ما 
نتوانیم جلوی نقض آتش بس بگیریم، روند صلح در آستانه ممکن است 
به شکست منتهی شود«. وزیر خارجه ترکیه در همین مصاحبه گفت که 
ارتش ترکیه و متحدان آن در »عملیات سپر فرات« به پیشروی در خاک 
ســوریه ادامه می دهند. عملیات ســپر فرات نامی اســت که به عملیات 

مشــترک ارتش ترکیه و گروه های ســوری تحت حمایت این کشور علیه 
مواضع گروه داعش در شمال سوریه داده شده است. وی افزود که پس 
از ده روز توقف پوشــش هوایی به دلیل بدی شــرایط هوا، نیروی هوایی 
ترکیــه عملیات خود را در منطقه از ســر گرفتــه و در نتیجه، »ارتش آزاد 
ســوریه، که از حمایت زمینی ما هم برخوردار است، به سرعت در منطقه 

الباب پیشروی می کند«. 
مولود چاووش اوغلو از نیروهای ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا انتقاد 
کرد و گفت که آن ها از عملیات سپر فرات داعش حمایتی نکرده اند. وی 
افزود: »سوال ما از آمریکا این است: اگر قرار است در مهم ترین عملیات 
نظامــی در این جنگ از ما حمایتی به عمل نیاورید، به چه دلیل در پایگاه 
هوایی انیجرلیک مستقر شده اید«؟ ترکیه به آمریکا اجازه داده است از این 
پایگاه برای عملیات هوایی علیه داعش در خاک سوریه استفاده کند. وزیر 

خارجه ترکیه در عین حال تأکید کرد که آمریکا همچنان متحد مهمی برای 
کشور اوست و افزود: »ما تقریبًا در تمامی جنبه ها با هم همکاری نزدیک 
داریم؛ هر چند بایــد اذعان کرد که در حال حاضر ما گرفتار نوعی بحران 
اعتماد هستیم«. مولود چاووش اوغلو حمایت آمریکا از برخی گروه های 
کرد در جنگ علیه داعش را مورد انتقاد قرار داد و گفت که ایاالت متحده به 
ارسال اسلحه برای گروه یگان های مدافع خلق ادامه می دهد. وی اظهار 
داشت: »یگان های مدافع خلق، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک و 
این حزب وابســته به پ ک ک )حزب کارگران کردستان( است که آمریکا 

آن را یک سازمان تروریستی می داند«.
همزمان با این انتشــار این مصاحبه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه نیــز در اظهاراتی بار دیگر بر اهداف آنکارا برای ادامه عملیات خود 
حتی پس از تصرف »الباب« تأکید کرد؛ امری که به خودی خود، می تواند 

بیانگر تمایل آنکارا به کســب نفوذ هرچه بیشــتر در آینده سوریه و گرفتن 
امتیازات بیشتر در هرگونه مذاکرات صلح آتی باشد. رئیس جمهور ترکیه 
امــروز در ســخنانی تاکید کرد: »عملیــات معارضان ســوری با حمایت 
نیروهای نظامی ترکیه برای تصرف شــهر الباب در شــمال سوریه باید به 
زودی پایان یابد«. اردوغان تصریح کرد که عملیات این کشــور در سوریه 
موسوم به »سپرفرات« تنها به شهر »الباب« محدود نخواهد شد و »رقه« 
را هم در برخواهد گرفت. وی در سخنانی که از تلویزیون ترکیه پخش شد، 
تصریح کرد که مصمم است تا سایر مناطق سوریه از جمله شهر منبیج نیز 
توسط نیروهای مورد حمایت ترکیه، »پاکسازی« شود. شهر منبیج در 50 

کیلومتری شرق الباب قرار دارد.
اما دربــاره ادعاهای چاووش اوغلــو درباره ایران، واقعیت آن اســت که 
اتهامات مطرح شــده علیه ایران و حزب الله برآمده از گزارشــی است که 
چندی قبل یک نهاد انگلیســی در مورد وضعیت ســوریه بعد از آتش بس 
مطرح کرده بود. این نهاد موسوم به نهاد ناظر حقوق بشر در سوریه بیان 
کرده بود: »نیروهای ارتش بشــار اسد و حزب الله لبنان در حال پیشروی 
به ســمت بخش وادی بردی و تســلط بر بخش عین الفیجه – که یکی از 
مهم ترین منابع تامین آب دمشــق در آن قرار دارد – هستند«. اما در حالی 
کــه این موضوع بهانه ای برای بر هم زدن اتــش بس و ترک مذاکرات از 
ســوی معارضین شده است، باید اشاره کرد که همین گزارش به صراحت 
بیان کرده که نیروهای دولتی و متحدان آن در این منطقه مشغول مبارزه 
و درگیری با گروه موســوم به جبهه فتح شام – شاخه تغییر نام یافته جبهه 
النصره و از وابسته های به القاعده – است. آنچه کاماًل مشخص است اینکه 
حتی در صورت درست بودن ادعای معارضان در مورد حمالت نیروهای 
دولتــی و حزب الله به این بخش، باید گفت کــه در توافق آتش بس همه 
گروه های تروریســتی وابســته به جبهه النصره و القاعده از این آتش بس 
مســتثنی شده بودند. متن توافق در بندهایی به صراحت بیان کرده است 
آتش بس سراســری در سوریه شــامل هیچ کدام از گروه های تروریستی 

وابسته به القاعده و جبهه النصره نخواهد بود.

نامه1100استاددانشگاهآمریکابرایلغویکتصمیمترامپ
گروهی متشــکل از بیش از 1100 اســتاد حقوق دانشــگاه های سرتاسر آمریکا با فرستادن نامه ای برای سنا، خواســتار عدم پذیرش جف سشنز به عنوان دادستان کل شده اند. این نامه که اساتیدی از 170 دانشکده حقوق در 48 ایالت 
آمریکا آن را امضا کرده اند، قرار است به عنوان یک تبلیغات روزنامه ای نیز منتشر شود تا »کمیته قضایی سنا« که قرار است درباره سشنز نظر دهد، وی را تأیید نکند. در این نامه آمده است: »ما بر این باوریم که جف سشنز قوانین کشور 
ما را عادالنه اجرا نخواهد کرد و عدالت و برابری را در ایاالت متحده ترویج نخواهد کرد«. گفتنی است، این نامه تنها به امضای اساتید دو ایالت داکوتای شمالی و آالسکا نرسیده و آن هم بدان سبب است که دو ایالت مذکور اساسًا فاقد 
دانشکده حقوق هستند! در این نامه اشاره شده سشنز زمانی که به عنوان قاضی ایالتی فعالیت می کرده، رویکردی بسیار نژادپرستانه داشته است. این نامه یک روز پس از آن منتشر می شود که 37 دانشمند آمریکایی با اشاره به اظهارات 
ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا در دوره وی از توافق هســته ای با ایران )برجام( خارج خواهد شــد، به وی توصیه کردند که از این کار خودداری کرده و به برجام پاینبد بماند. گروهی از دانشــمندان آمریکایی که برخی از آن ها مشاوران علمی 
کاخ سفید بوده اند، در نامه ای سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ، توافق هسته ای جمهوری اسالمی با قدرت های جهانی را »دژی مستحکم« در برابر آنچه تالش های ایران برای ساخت تسلیحات اتمی می خوانند، توصیف کرده اند. 

در این نامه آمده است: »ما از شما می خواهیم این دارایی استراتژیک آمریکا را حفظ کنید«. 

مبارزان حوثی در یمن.

 جلسه آموزش پرش اسکی 
در اتریش.

غروب آفتاب در شهر غزه.

گریه در مراسم تشییع دو نفر از قربانیان 
حمله مسلحانه در استانبول.

  ملکه انگلیس 
باالخره رویت شد!

بعــد از دو هفتــه از عدم حضور ملکه بریتانیــا در انظار به دلیل 
بیماری، امروز رســانه های انگلیسی خبر دادند وی از بیماری 
ســخت خود خــارج شــده و در حال بهبودی اســت و وظایف 
حکومتــی خود را از ســر گرفت. پیش از روز کریســمس ملکه 
بریتانیا به دلیل شرایط بد جسمانی از رفتن به کاخ ساندرینگهام 
برای مراسم ســنتی کریسمس بازماند. گرچه بعدا وی بوسیله 
بالگــرد بــه ســاندرینگهام رفت اما نتوانســت در مراســم روز 
کریســمس و همچنین چند روز بعد از آن باز هم نتوانســت در 

مراسم روز سال نو در کلیسا حاضر باشد.

  توصیه کاخ سفید 
به ترامپ

ســخنگوی کاخ سفید اظهار داشت، دولت آتی دونالد ترامپ، 
باید به دنبال ایجاد همکاری با روسیه و چین در راستای اعالم 
نفوذ بر کره شمالی جهت توقف بلندپروازی های هسته ای این 
کشــور باشــد. ارنســت اظهار کرد: توصیه ما به دولت آتی این 
است که فرصت های همکاری موثر با کشورهایی نظیر روسیه و 
چین و نیز هم پیمانانی نظیر کره جنوبی و ژاپن را با هدف اعمال 
فشــار مضاعف علیه کره شــمالی مد نظر قرار دهند. اظهارات 
سخنگوی کاخ ســفید در حالی مطرح می شود که جان کربی 
از احتمال اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی خبر داد.

  کاهش ارزش پول ترکیه 
رکورد زد

در پی حمالت شــبانه در آســتانه آغاز ســال 2017 میالدی در 
استانبول ترکیه ارزش پول این کشور به کاهش بی سابقه ای رسید. 
ارزش پول این کشور 1.7 درصد دیگر کاهش یافت و رکورد جدیدی 
را ثبت کرد. هر 3.۶ لیر به ازای یک دالر معامله شــد و همچنین 
تورم ساالنه در این کشور نیز به 8.53 درصدافزایش یافته است 
که بسیار بیشتر از رقم پیش بینی شده کار شناسان است. کاهش 
آمارهای اقتصادی شــامل رشد منفی در سه ماهه سوم امسال و 
کاهش شاخص مصرف کننده به کمترین میزان در ماه دسامبر 

ریسک های اقتصادی را برای این کشور به همراه داشته است.

 تاریخ مذاکرات صلح سوریه 
مشخص شد

وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد که مذاکرات میان دولت و مخالفان 
سوریه در پایتخت قزاقستان 23 ژانویه )4 بهمن( برگزار می شود. 
مولود چاووش اوغلو اعالم کرد که این مذاکرات روز 23 ماه جاری 
میالدی در آستانه برگزار می شود. وی افزود کار شناسان روسی 
9 و 10 ماه جاری میالدی )20 و 21 دی( برای بررسی مذاکرات 
آســتانه به ترکیه ســفر می کنند. چاووش اغلو در ادامه گفت که 
ترکیه با روسیه برای مجازات عامالن نقض آتش بس در سوریه 
همــکاری می کند چرا که در صورت ادامه نقض ها در آتش بس 

مذاکرات آستانه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 

بین الملل
چهار شــنبه 15 دی مــاه 1395


