
دشمنان دیروز، شرکای امروز
پس از آنکه ارائه و تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره برقراری آتش بس در سوریه به نام ترکیه و روسیه 
ثبت شد، همکاری و هماهنگی این دو کشور در مسائل مربوط به سوریه رو به افزایش است. اکنون، روند 
تحوالت میدانی در سوریه پس از اعالم آتش بس به سمت و سوی جدیدی در حال حرکت است که مشخصه 
آن، فاصله گرفتن هرچه بیشتر آنکارا از واشنگتن و نزدیک تر شدن به مسکو است. حمایت نظامی روسیه از 

صفحه ۴ترکیه در عملیات شمال سوریه از یک سو و موضع گیری های اخیر مقامات ترکیه درباره ...
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در فضای انتخاباتی  منافع 
جناحی را بر منافع ملی 

ترجیح ندهیم

دیپلماسی در دنیا صحبت کردن با گرگ ها است 

موشک را برای صلح می خواهیم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعه 18 دی 1395 در جمع هزاران نفر از عشایر غیور ایل خزل 

و ایل ارکوازی ، شوهان و مردم و مسئوالن استان ایالم گفت: امام بارها می فرمود: مردم جلوتر از ما 
هستند. ما دیدیم که در انقالب و در دفاع مقدس مردم جلوتر از خواص و دولتمردان عمل کرده اند. این 

مملکت را مردم مال خودشان می دانند. مردم به ما می گویند که شما مسئوالن مهمان ما هستید. 
میزبان واقعی انقالب و جمهوری اسالمی خود مردم هستند. دولتمردان و سایر مسئوالن 
مهمانان مردم هستند. خانواده هایی هستند از این مردم که سه شهید و چهار شهید تقدیم 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3انقالب کرده اند. مادرانی که فرزندانشان را یکی پس از دیگری  ... صفحه ۲

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که در 
موضوع توسعه اقتصادی کشور نیازمند اجماع 
و تفاهم هستیم، گفت: نمی توانیم شعار دهیم 
که به دنبال حل مشــکالت اقتصادی و رفع 
بیکاری هستیم اما وقتی تریبون در دستمان 

صفحه 3قرار می گیرد، در مورد  ...

لمســلمین  ا و حجت االســالم 
محمدجعفــر منتظــری گفــت: 

اختالف سران قوا ...

حسین شریعتمداری مدیرمسئول 
روزنامه کیهان در پاسخ به سوالی 

درباره وضعیت  ...

سید حسین نقوی حسینی با اشاره 
به اینکه ما باید یک قانون جامعی 

در حوزه تابعیت ...

اختالف سران 
قوا دعوای 

خانوادگی است

چشم زخم 
مالک تورم 

است!

مجازات با 
حذف تابعیت 

ایرانی

نظام با کسی شوخی ندارد
صفحه ۲

صالحیت رؤسای جمهور برای دور بعد بررسی می شود
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 در فضای انتخاباتی 
منافع جناحی را بر منافع 

ملی ترجیح ندهیم
معــاون اول رئیس جمهــور با تاکید بــر این که در 
موضوع توسعه اقتصادی کشــور نیازمند اجماع و 
تفاهم هســتیم، گفت: نمی توانیم شــعار دهیم که 
به دنبال حل مشــکالت اقتصــادی و رفع بیکاری 
هستیم اما وقتی تریبون در دستمان قرار می گیرد، 
در مــورد مســائل بین المللی و داخلــی به گونه ای 
صحبت کنیم که متضاد با منافع اقتصادی کشــور 

است.
اســحاق جهانگیری در جلســه بررســی و ارزیابی 
عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه های اقتصاد 
مقاومتی که صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد با اشــاره به 
حرف و حدیث های نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور 
اظهارکرد: استدالل بانک مرکزی این است که در 
ماه هــای آذر و دی تغییرات نرخ ارز طبیعی اســت 
که به اتفاقات بین المللی و فضای سیاســی داخلی 
نیز مربوط می شود، به طور کل شرایط ارزی کشور 
خوب است و در شرایط ضعف ارزی نیستیم که باال 
رفتن تقاضا نسبت به عرضه باعث باال رفتن قیمت 

ارز شده باشد.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه مــردم و مســئولین 
انتظاردارند که نوســانات ارزی برطرف شود خاطر 
نشــان کــرد: از مهمتریــن دســتاودرهای دولت 
ثبات اقتصاد کالن کشــور و قابل پیش بینی بودن 
شاخص های اقتصادی از جمله نرخ ارز بوده است 
که البته شاید عده ای در فضای سیاسی انتخاباتی 
بخواهنــد از این موضوعات اســتفاده کنند اما این 
افــراد نیز با توجه به عرق ملــی که دارند منافع ملی 

را در منافع خود ترجیح خواهند داد.
وی بــا تاکید بر اینکــه بانک ها بایــد نقش خود در 
فضای جدید بعد از تحریم را به شرایط قبل از تحریم 
برگردانند، گفت: در موضوع نرخ ارز ما دنبال ایجاد 
نرخ جدید در بازار نیســتیم و سه هزار و 600 تومان 
نرخ جدید نیست بلکه به دنبال روشی برای محاسبه 
هســتیم و امیدواریم نرخ جدید ایجاد نشود و اصل 
بر این اســت که با ده درصد گشــایش اعتبار کار در 

مسیر اصلی خود قرار گیرد.
جهانگیری با بیان این که پیشبرد اقتصاد مقاومتی 
مســاله ای ملی اســت تصریح کرد:  مشارکت همه 
نهادها، دســتگاه های رســمی، نهادهــای مدنی  
و آحاد شــهروندان در مســاله ی پیشــبرد اقتصاد 
مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد و بهبود شــرایط 
اقتصــادی کشــور زمانــی میســر خواهد شــد که 
دغدغه ی مشــترک مســئوالن و جامعه باشد چرا 
که اگر دولت و جامعه توســعه گرا  و همدل باشند، 
برای مســائل اجتماعی و سیاســی نیز راه حل های  

الزم پیدا خواهد شد.
جهانگیری تاکید کرد:  در مقطع فعلی هر چه جهان 
به ســمت بی تدبیری و افراطی گری می رود  ما باید 
برای حل مسائل خود به سمت اعتدال و تدبیر رویم 
و محــور اعتــدال و تدبیر هم نظــری، هماهنگی، 
همکاری میان اجزاء دولت، قوای سه گانه و نظام 

و مردم است.
معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه عزم دولت 
بر حل مشــکالت اساسی مردم  و دور نگه داشتن 
دولت از حاشیه و تنش و همچنین مبارزه با فساد و 
تاکید بر قانون است، گفت: در میان دستگاه های 
اقتصادی کشــور بانک مرکزی در حوزه ی اقتصاد 
مقاومتــی از نقش کلیــدی برخوردار اســت که با 
حرکت درســت می توانــد بخش های دیگــر  را به 

حرکت درآورد.

نظام با کسی شوخی ندارد
صالحیت رؤسای جمهور برای دور بعد بررسی می شود

ســخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان هیچ نگرانی در آینده ندارد 
و هر کسی که از صندوق بیرون بیاید را به عنوان برنده انتخابات اعالم می کند 

اما در مقابل خواسته های غیرقانونی مقاومت می کند.
عباسعلی کدخدایی در »بیت الرضا)ع(« و جمع تعدادی از جوانان انقالبی محله 
مسعودیه تهران در تبیین موضوع استقامت در نظام اسالمی با اشاره به تدابیر 
رهبر انقالب در بحث هسته ای و حضور فعال نظام در منطقه تأکید کرد: اگر 
رهنمودها و مقاومت مقام معظم رهبری در طول دوران تحریم نبود اکنون ما به 
فناوری هسته ای نرسیده بودیم اگرچه در این راه متحمل هزینه هایی همچون 

شهادت دکتر شهریاری  و دکتر علی محمدی  شدیم.
وی افزود: در قضایای سوریه، عراق و یمن نیز حتی برخی از افراد خسته شده 
بودند و این سؤال را مطرح می کردند که چرا باید به آنجا برویم و مقاومت کنیم. 
این در حالی بود که ما پیشــتر شاهد بودیم گروهی از انسانهای متدین و معتقد 
بــه آرمان های الهی در قالــب حزب الله و با ایده گرفتن از اســتقامت حضرت 
امام و همچنین پیروی از دســتورات مقام معظم رهبری، توانســتند رژیم تا بن 
دندان مســلح اشغالگر قدس را به چالش بکشند. سخنگوی شورای نگهبان، 
آزادسازی حلب را مرهون تشخیص صحیح و درست رهبر انقالب در هدایت و 
راهبری منطقه عنوان و خاطرنشان کرد: امروز کار به جایی رسیده است که وزیر 
خارجه آمریکا اعالم می کند »ما از موضع روســیه و ایران درباره سوریه حمایت 
می کنیم« یا ترکیه که خود معبری برای داعش و تروریست ها بود در مذاکرات 

شرکت می کند و این معنایی جز پذیرش پیروزی مقاومت در منطقه ندارد.

شورای نگهبان به ایستادگی خود در سال 88 افتخار می کند
 نهم دی ماه 88 را مثال موفق دیگری از ثمره مقاومت دانست و گفت: قرائن و 
شواهد نشان می دهد، دشمن پس از به نتیجه نرسیدن در تحمیل جنگ، غائله 
منافقین و بحث هسته ای، بر روی اثربخشی بر انتخابات و اینکه انتخابات در 

ایران سالم نیست، سرمایه گذاری کرد.
وی افزود: متأسفانه برخی ساده لوحان این وضعیت را یا متوجه نشدند یا به هر 
دلیلی از آنها تبعیت کردند و شعار کمیته صیانت از آراء و تشکیل هیأتی فراقانونی 
و بدون دخالت شــورای نگهبان را مطــرح کردند. هیأت و کمیته ای که مجوز 
و مصوبه  قانونی برای آن پیش بینی نشــده بود. اگر سازوکار انتخابات را قبول 

نداشتند چرا موقعی که صالحیت شان تأیید شد، حرفی نزدند؟! 
کدخدایی تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ نگرانی در آینده ندارد و هر کسی که 
از صنــدوق بیرون بیاید را به عنوان برنده انتخابات اعالم می کند اما در مقابل 
خواسته های غیرقانونی مقاومت می کند برای آنکه نظام با کسی شوخی ندارد 

و از هیچ کس هم نمی ترســد. یادمان نمی رود، آن آقایی که االن وزیر اســت 
نــزد مقام معظم رهبری در ســال 88 اعالم کرد؛ تقلب امکان پذیر نیســت اما 
ما در صالحیت فالن کاندیدا تردید داریم. خب، این دیگر در صالحیت شــما 
نیســت. اگر با آن داوطلب مشکل شــخصی دارید، ربطی به نظام و انتخابات 
ندارد. نمی شــود که یک بام  و دو  هوا عمل بکنید. یک جایی قبول بکنید و یک 

جایی کناره گیری بکنید.
وی با بیان این که »این نهاد به ایســتادگی خود در ســال 88 افتخار می کند«، 
گفــت: حرفهایی که در آن موقع می زدنــد، هیچکدام مبنای قانونی و صحت 
نداشت و برخاسته از یک توطئه خارجی بود که متأسفانه برخی فریب خوردند و 
در نتیجه خســارت هایی به نظام و مردم وارد شد البته جمهوری اسالمی ایران 
از مسیر صحیح خود خارج نشد و این به ُیمن ایستادگی و مقاومتی بود که تحت 

نظارت و هدایت رهبر معظم انقالب انجام شد.
ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره مشورت شورای نگهبان 
با رهبر معظم انقالب در فرآیند بررســی صالحیت ها، اظهار داشــت: شورای 
نگهبان یک نهاد قانونی است که مسیر خود را می رود. البته اگر ایشان فرمایشی 
داشته باشند مثل زمانی که دو نفر از کاندیداها )معین و مهرعلیزاده( را در قالب 

حکم حکومتی تأیید کردند و به طور عمومی اعالم شد.

فتنه یکی از شاخص های شورای نگهبان است
کدخدایی در توضیح مصاحبه اخیر خود مبنی بر بررسی صالحیت رئیس جمهور 
مســتقر، تصریح کرد: بحث ارزیابی کار دولت، بحث دیگری اســت. من یکی 
دو نکته در مصاحبه ها گفته بودم که ممکن اســت برخی تعابیر دیگری داشته 
باشــند. عرض من این بود که صالحیت همه رؤســای جمهــور و نمایندگان 
مجلس در همه ادوار بررســی خواهد شــد و این مطلب جدیدی نیســت و رویه 

همیشگی شورای نگهبان مطابق قانون بوده است
وی در پاسخ به س ؤالی درباره واکنش شورای نگهبان به حضور اصالح طلبان 
فعال در فتنه در انتخابات آتی به منظور تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان، 
گفت: فتنه یک شــاخص برای شــورای نگهبان و نظام هســت. حضرت آقا 
اخیرا فرمودند که 9دی روزی ماندگار در تاریخ است. کسانی که در فتنه حضور 
مؤثر داشتند از شــورای نگهبان انتظار نداشته باشند که از اختیارات قانونی و 

خواست مردم کوتاه بیاید.
وی دربــاره صالحیت نماینــده ای که پس از دوره نمایندگی بــه عدم التزام به 
والیت و نظام می رسد، گفت: اگر من به عنوان عضو شورای نگهبان، مرتکب 
جرمی بشوم دیگر نمی توانم در شورای نگهبان بمانم و قطعًا در دوره بعد من را 

کنار خواهند گذاشــت و این موضوع امری بدیهی است. همین موضوع درباره 
نمایندگان نیز صادق است.

یکی از حضار پرسید، چرا مسئولین نظام کاخ نشین شده اند و اهداف از انقالب 
را فراموش کردند؟ کدخدایی پاسخ داد: واقعًا یکی از آفت های هر نظام بحث 
اشرافی گری است. اشرافی گری با استفاده از مواهب الهی فرق می کند. کسی 
مانع زندگی مرتب و منظم افراد نیست. حکومت هم در همه ادوار تالش می کند 
رفاهی برای مردم فراهم بکند. رفاه به خودی خود بد نیست اما اشرافی گری با 
زندگی مرتب و منظم انسان فرق می کند. قطعًا هر جایی که اشرافی گری رخنه 

بکند یک آسیب جدی برای آن نظام سیاسی است و باید با آن برخورد شود.

 مردم به کسی که احساس می کنند 
از مسیر انقالب دور شده رای ندهند

ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه وظیفه مردم در 
دورانی که دولتمردان اهل اســتقامت نباشند، چه خواهد بود؟ اظهار داشت: 
پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضور در صحنه و توجه به مصالح 
نظام در هر جایی از اهم وظایف اســت. مردم در درجه اول، به هر کســی را که 
تشــخیص می دهند انسان ناصالحی است و از مســیر انقالب دور شده ، رأی 
ندهند. دومین گام، مطالبه از همه مســئولین اســت. از جمله ما در شــورای 
نگهبان که در مســیر انقالب حرکت کنیم، اگر ما هم اشتباه کردیم به ما تذکر 
بدهیــد. ما امر به معروف را نباید فرامــوش بکنیم. این موضوع فقط بین من و 
شــما به عنوان شهروند مطرح نیست. شما هم باید به مسئولین امر به معروف 

بکنید و مطالبتان را بگویید.
وی درباره وظیفه حکومت اسالمی در برپایی تحقق عدالت جهانی به رهبری 
حضرت ولی عصر)عج(، گفت: همه پیامبران عظیم الشأن از آدم تا خاتم و همه 
ائمه هدی و اولیاء الهی برای تحقق عدالت آمدند. در مقدمه قانون اساســی، 
هدف از انقالب اســالمی تحقق عدالت جهانی است. برای تحقق عدالت هم 
باید مبارزه و ایستادگی کرد و هم باید جان و مال داد البته ما مدعی نیستیم که 
عدالت به طور کامل محقق شده است ولی مدعی هستیم که در مسیر تحقق 
عدالت هســتیم.  وی درباره نظر شــورای نگهبان در صورت نامزدی برخی از 
داوطلبان، تصریح کرد: از من غیب گویی نخواهید من اهل غیب نیستم. فقط 
می توانم موازین را بگویم و در مورد هر کدام از افراد، اکنون هیچ کس نمی تواند 
اظهارنظری بکند و هر اظهارنظری نسبت به تمام افراد فاقد اعتبار است. زمانی 
که افراد ثبت نام کردند و در شــورای نگهبان بررسی شد، آن وقت می توان نظر 

شورای نگهبان را پرسید.

اصولگرایان تمایلی به جلیلی ندارند
آیت اللــه محســن غرویــان درباره رفتارهای ســعید جلیلــی و مناظره های غیرمســتقیم او با قالیبــاف و روحانی گفت: طبیعی اســت کــه برخی هنگام انتخابات کســانی که قصد شــرکت دارند، 
یــاد مــردم می افتنــد و از فقر موجود و وضع معیشــت مــردم انتقاد می کننــد تا بخواهند بــا رفتارهای پوپولیســتی رای جمع کنند.  این مــدرس حوزه علمیه قم خاطرنشــان کرد: نــگاه این آقایان 
بــه اقتصــاد جهانــی و بین المللــی بــود که باعث شــد تحریم های ســنگین را بر کشــور اعمال کننــد، انزوایی که مــا در جهان به دســت آوردیم به دلیــل وجود همین تفکــر بود.  غرویــان یادآور 
شــد: بــا یــک نگاه گذار کافی اســت بررســی کنید در زمــان همفکران جلیلی معیشــت مردم در چه وضعیتی قرار داشــت. او در پاســخ به این ســؤال کــه آیا جلیلی قصــد دارد با این گونــه رفتار ها 
خــود را بــه اصولگرایــان تحمیــل کند تا از او بــه عنوان کاندیــدای اصلی حمایت کننــد، گفت: اصولگرایــان هم خودشــان تمایلی به جلیلــی ندارند از طرفی هم مــردم تفکرات افــرادی مانند وی 
 را دیگــر تحمــل نمی کننــد. همــه زمانی را که دولت در دســت احمدی نــژاد بود، خوب بــه خاطر دارنــد و قطعا دیگــر نمی خواهند چنین تفکری کشــور را اداره کنــد پس به کســانی مانند جلیلی 

رأی نخواهند داد.

سیاسی
1395 مــاه  دی   18  شــنبه 

سوژه روز

دیگر نمی دانم به چه زبانی بگویم نمی آیم!
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( که بارها در میان رســانه های مختلف با لحن های متفاوت جدی، شوخی، طنز 
و اســتفهام حضور خــود را در انتخابات تکذیب کرده بــود این بار خطاب به تمام آنانی کــه در خصوص حضورش در 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سواالتی را دارند، گفت: خیالتان راحت، نمی آیم.
پرویز فتاح پیرو گمانه زنی های مطرح شده درباره اقدامات وی همچون سفرهای استانی به مناطق محروم و همچنین 
ساختمان انتقال کمیته امداد از مجتمع سوهانک در شمال شهر به جنوب شهر و مرتبط کردن آن به جریان سازی های 
انتخاباتی و ضمن تکذیب کاندیداتوری خود در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: معتقدم مدیر باید 

عملیاتی و میدانی عمل کند و همواره به مدیران استانی ام متذکر می شوم که نباید پشت میز بنشینند و الزمه حضور آن ها در کمیته امداد، سفر رفتن 
و لمس درد مردم از نزدیک اســت. فتاح افزود: با وجود برداشــت های ناصوابی که گاه از تعداد باالی سفرهای استانی بنده مطرح می شود، باز هم 
می گویم که این روحیه میدانی خود را ترک نمی کنم و از آن عقب نشینی نخواهم کرد، زیرا نمی خواهم تلقی های نادرست برخی، باعث تغییر مشی ام 
شــود و تحــت تاثیر جریان های مختلف قرار نمی گیرم. وی در ادامه با بیان آنکــه هرگونه فعالیت غیر امدادی را بر خودم حرام می دانم، اظهار کرد: 
من اصال در فضا و وادی انتخابات نیستم و امروز اگر هر کاری در کمیته امداد انجام می دهم در چهارچوب وظایفم است و تا به حال در مدت زمان 
حضورم در این نهاد حتی یک مصاحبه  خارج از حوزه ماموریت های امداد نداشته ام. این در حالیست که گاه برای حضور در گروه های مختلف سیاسی، 
علمی و کارشناسی برای سخنرانی از من دعوت می شود اماتالش من این است که غیر از موضوعات کمیته امداد ،در حوزه دیگری سخن نگویم.

واکنش روز

تکذیب لیست منتسب به اصالح طلبان
رییس کارگروه برنامه ریزی و سیاست گذاری شورای عالی سیاست گفت: لیستی از سوی شورای عالی سیاست گذرای 
اصالح طلبان منتشر نشده است. برخی با انتشار چنین لیست هایی می خواهند نظرات خود را القاء کنند. حسین کمالی 
تاکید کرد: این نوع لیست هایی که منتشر می شود در واقع یک نوع القاء مطلب و نظرات اشخاصی است که میل دارند 
نظراتشــان به عنوان نظرات جمع تلقی شــود. شورای عالی سیاســت گذاری تا این لحظه هیچ گونه تصمیمی نگرفته 
است و هر لیستی که منتشر شود، واقعی نیست و بر اساس عالیق شخصی افراد نوشته شده است. او در پاسخ به این 
ســؤال که آیا شورای عالی سیاست گذاری با شخصی برای کاندیداتوری صحبت کرده است یا خیر گفت: شاخص ها 

تعیین نشده که بخواهیم بر اساس آن با اشخاص گفت و گو داشته باشیم. شورای عالی سیاست گذاری تا این لحظه با شخصی صحبت نکرده است.

هدفشان جنگ روانی است
همچنین غالمحســین کرباســچی دبیرکل حزب کارگزاران، درباره لیستی که اخیرا منتشر شده است و نام او به عنوان رییس شورای شهر ذکر شده 
است، گفت: من هم مانند بقیه این لیست را دیده ام؛ این لیست کذب محض است و معلوم نیست منبع آن کجاست. اصالح طلبان و شورای عالی 
سیاست گذاری هم چنین لیستی را منتشر نکرده اند. او ادامه داد: لیستی که ارائه شده از نظر ما خالف است، برای خود مجموعه اصالح طلبان هم 
جای سوال دارد که چرا باید این اتفاق بیفتد، در لیست افرادی مطرح شده اند که با نگاهی مشخص می توان فهمید قصد ورود به انتخابات را ندارند.
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قطعنامه ها در دوره اصالحات بیشتر از دوره احمدی نژاد بود

فریدون عباســی رئیس ســابق ســازمان انرژی اتمی اظهار داشــت: در زمان شــاه هم مذاکراتی که بر ســر هســته ای داشــتیم یک ســری حقوق را برای ایران در نظر گرفتند. عباســی ادامه 
داد: در اوایــل ســال 82 هیئــت مذاکــره کننــده روحانی و ظریف بــا انگلیس، فرانســه و آلمان مذاکره کردنــد در همان زمان که خیلی عقب نشــینی داشــتیم 8 قطعنامه علیه ایران صادر شــد 
ولــی در دولــت احمدی نــژاد 6 قطعنامه صادر شــد. رئیس ســابق ســازمان انــرژی اتمی با بیــان اینکه همه چیــز را دادنــد و شــکالت گاز زده گرفتند، افزود: کدام عقل ســالم در شــرایطی که 

دشــمن بعــه مــا حمله و علیه هســته ای ایران نفوذ، جاسوســی و تــرور انجام می دهد، غنی ســازی را تعطیــل می کنــد؟ وی تصریح کرد: در دولــت یازدهم به جــای مقابله با ادعــای غیر صلح 
کتور ما به حادثــه چرنوبیل ختم  آمیــز بــودن فعالیت هســته ای ایــران، رأکتور های کشــور را تعطیل کردند، خــواص جاهل امــروز همانند جاهلین حادثه عاشــورا در مجلــس عنوان کردند کــه رآ

 خواهــد شــد و حاال خودشــان در ســوراخ موش رفته اند. عباســی ادامــه داد: آنهــا می گویند ما کســی را اخراج نکردیم و قــرارداد اینها تمام شــده بــود، در کجای دنیا با نیــروی متخصص 
این گونه رفتار می کنند؟ 

اختالف سران قوا دعوای خانوادگی است
والمســلمین محمدجعفر  حجت االسالم 
منتظــری گفــت: اختــالف ســران قــوا 
دعــوای خانوادگــی اســت. منتظری در 
حاشــیه مراسم رونمایی از کارت ضابطین 
عــام دادگســتری در جمــع خبرنــگاران 
در خصــوص اختــالف بیــن مســئوالن 

دولــت و قوه قضاییــه گفت: این اختالف خانوادگی اســت و متاســفانه 
دشــمن آتش بیار معرکه شــده اســت.  وی افــزود: مســائلی که مطرح 
می شــود از جنــس اختــالف خانوادگی اســت؛ باالخره دو بــرادر و دو 
عضــو یک خانــواده اختالفی پیــدا کردند که حل می شــود و امیدواریم 
مســئوالن مانع شــوند که دشــمن از ایــن مســاله سوءاســتفاده کند. 
 دادســتان کل کشور خاطرنشان کرد: مســاله مهمی نیست که روی آن 

مانور بدهیم.

چشم زخم مالک تورم است!
حسین شــریعتمداری مدیرمسئول روزنامه 
کیهان در پاسخ به ســوالی درباره وضعیت 
تورم، اظهار داشــت:  دولت اعالم می کند 
کــه تورم را تــک رقمی کرده اســت ولی بر 
اســاس معیاری کــه آقای رئیــس جمهور 
ارائه کرده بودند »مــالک تورم جیب مردم 

اســت« و اگر جیب مردم مالک باشد که هســت، نرخ تورم بسیار باالتر از 
آن اســت که اعالم می شــود. شــریعتمداری با بیان اینکه عالوه بر جیب 
مردم، چشــم زحم هــم می تواند مالک تورم باشــد، توضیــح داد: قبل از 
اجرائی شــدن برجام اگر به کســی چشــم زخم می زدند، برایش تخم مرغ 
می شکســتند ولــی چنانچه دولت همچنان چشــم انتظار دســتاوردهای 
 برجــام بمانــد، ایــن نگرانی وجــود دارد که اگر کســی تخم مــرغ بخورد 

چشمش بزنند.

مجازات با حذف تابعیت ایرانی
سید حسین نقوی حسینی با اشاره به اینکه 
ما باید یک قانون جامعــی در حوزه تابعیت 
تهیه کنیم و پذیــرش تابعیت مضاعف یک 
عمل غیر قابل قبول در داخل کشورهاست، 
بیان داشت: بنابراین، این عمل یک عمل 
مجرمانه اســت و معموال افراد پنهان کاری 

می کنند. سخنگوی کمیســیون امنیت ملی با اشاره به جرم بودن داشتن 
تابعیــت دوگانــه اظهار داشــت: مجازات این دســته از افــراد محرومیت 
از تابعیــت ایرانــی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشــاغل دولتی اســت. 
نقوی حســینی افزود: مــا آماردقیقی از ایــن افراد درحوزه مســئولیت ها 
و حــوزه هــای دولتی نداریــم. ولی هیئــت تحقیق و تفحصــی که کارش 
 را شــروع کــرده راه ها و شــیوه هایی را طی مــی کند تا بتواند بــه یک آمار 

رسمی برسد.

با فسادهای پیش آمده 
 دیگر از قالیباف 
حمایت نمی کنم

احمدی توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان دیده 
بان شــفافیت و عدالت در برنامه متن و حاشــیه 
شــبکه سه سیما گفت: من این گالیه را از دولت 
دارم که متأســفانه بر خالف ادعاهایی که مطرح 
شــده، هنوز کســانی که در فیش هــای حقوقی 
ارقام غیرمتعارف گرفته بودند آن را به بیت المال 

اند. برنگردانده 
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این پرسش 
که آیــا صحبت های وزیر دادگســتری که گفته 
اســت بازگردانده شــده واقعیت نــدارد؟ گفت: 
این پولها ظاهــرًا 2۳ میلیارد تومان بود که هنوز 
برنگردانــده انــد و اگر این گونه ادعــا می کنند، 

خزانه داری کل آن را تأیید کند.
توکلــی تأکیــد کــرد: همــه ایــن دریافتی های 
نامشــروع، غیرقانونــی بوده، چرا کــه آنها هیچ 
اجازه ای از شورای حقوق و دستمزد برای چنین 

کاری نداشتند.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و 
عدالــت در این برنامه همچنین گفت: مردم چرا 
نبایــد بدانند مدیــران و وزرا و نمایندگان کشــور 
چقدر حقوق می گیرند؟ آن وقت مشــخص می 
شــود فردی که برای عروســی فرزندش شاهانه 
مراســم گرفتــه از کجا آورده اســت. باید در یک 
ســایت روشــن مطرح شــود. البته در این مورد 
آزادی مطبوعات مهم اســت. بر اســاس قانون 
دسترسی و انتشــار آزاد اطالعات دستگاه های 
دولتی حق ندارند روی هر نامه ای مهر محرمانه 
گــر مردم از آنها درخواســت اطالعات  بزنند و ا

کردند باید ارائه کنند.
این نماینده ســابق مجلس با بیــان اینکه وقتی 
فســاد سیســتمی می شــود شــرایط نیز شــکل 
خطرناکی پیدا می کند اظهار کرد: این بدان معنا 
نیست که کل سیستم فاسد است بلکه مرحله ای 
اســت که فاســد ها طماع ها در مجاری تصمیم 
گیری نفوذ پیدا می کنند و منشــا اثر می شــوند 
اگر این گونه شد حتی از طریق قانون به اهداف 

نا مشروع خود می رسند.
وی درمورد پرونده شهرداری نیز گفت: در پرونده 
واگذاری امالک شهرداری به مدیران شهرداری 
و بیرون از آن جرم رخ داده بود. پس از بررســی 
های دقیق کارشناسی و کمک مردم که ۱0 هزار 
نســخه سند در اختیار ما قرار دادند به این نتیجه 
رسیدیم که در واگذاری امالک تخلف و جرم رخ 
داده و این پرونده را به قوه قضائیه ارسال کردیم.
توکلــی با یادآوری دعوت شــهردار تهران از این 
ســازمان برای ورود به ایــن پرونده در عین حال 
در پاســخ به این پرســش که پس از اعالم نتیجه 
آیا دوبــاره آقای قالیباف همــکاری کردند یا نه؟ 
گفت: چندان پاسخ شــهردار رضایتبخش نبود، 
البته دفتر شــهرداری نامه ای نوشــت و گغت از 
آنجــا که این موضوع قرار اســت در قوه قضائیه 
پیگیری شــود دادستانی هم خواسته تا کار را در 
آنجا دنبال کنیم. سازمان های نظارتی و بازرسی 
کار خــود را در ایــن باره انجام و گــزارش دادند 
حتــی دادســتانی ۵۳ نفر از مدیــران را احضار و 

بازپرسی کرده بود.
وی افــزود: امروز طوری فســاد رســانه ای می 
شــود که مردم می گویند همه فاسد هستند. من 
خودم 2 بار از آقای قالیباف از انتخابات ریاســت 
جمهوری حمایــت کردم اما با ایــن قضایا دیگر 

نمی کنم.

صراط نیوز نوشت: چرا روحانی ادعای کذب محمود صادقی را دوباره توئیت  کرد؟
دوباره ماجرای حساب های قوه قضائیه و درخواست روشنگری درباره آن مطرح شده است، اما نه در کانال تلگرامی نزدیک به اپوزیسیون؛ 

برخی در پاستور دوست ندارند ماجرای حساب های قوه قضائیه فراموش شود، حتی اگر وزیرشان هم حاشیه های حساب ها را تکذیب 
کرده باشد.

 الف نوشت: باید و نباید شفاف سازی و پرهیز قوا از مناقشات لفظی
چه خوب است تا آقایان روحانی و آملی الریجانی انگشت اتهام را ابتدا به سوی )خود و قوه ی( خود دراز کنند و به سروسامان دادن داخلی 

سامانه های اطالعاتی جهت مبارزه با فساد بپردازند تا متهم کردن دیگری.

 عصر ایران نوشت: آقای مصباح! قانون اساسی را قبول دارید یا نه؟
هنر امام خمینی در جریان انقالب و تاسیس جمهوری اسالمی این بود که مضامین مدرن و سنتی را به هم آمیخت: جمهوریت با اسالم، 

قانون با شرع و بعد مصلحت و موارد دیگر از این دست...

 خبرآنالین نوشت: برگ برنده روحانی در انتخابات ۹۶
گرچه پاسخش به سوالی درباره کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سکوت بود اما کیست که نداند حسن روحانی شانس اول 

پیروزی در انتخابات اردیبهشت 96 است.

عکس روزسایت نگار

مراسم عمامه گذاری 
طلبه های مدرسه علمیه 
بقیة الله )عج( در مشهد 
برگزار شد.

خبرنامه
1395 مــاه  دی   18  شــنبه 

موشک را برای صلح می خواهیم
دیپلماسی در دنیا صحبت کردن با گرگ ها است 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام، جمعه ۱8 دی ۱۳9۵ در جمع هزاران 
نفر از عشایر غیور ایل خزل و ایل ارکوازی ، شوهان و مردم و مسئوالن استان 
ایــالم گفت: امــام بارها می فرمود: مردم جلوتر از ما هســتند. ما دیدیم که در 
انقــالب و در دفاع مقدس مردم جلوتــر از خواص و دولتمردان عمل کرده اند. 
ایــن مملکت را مردم مال خودشــان می دانند. مردم به ما می گویند که شــما 
مســئوالن مهمان ما هستید. میزبان واقعی انقالب و جمهوری اسالمی خود 
مردم هستند. دولتمردان و سایر مسئوالن مهمانان مردم هستند. خانواده هایی 
هستند از این مردم که سه شهید و چهار شهید تقدیم انقالب کرده اند. مادرانی 
که فرزندانشــان را یکی پس از دیگری راهی جبهه ها کرده اند. آن ها صاحبان 

واقعی این مملکت هستند.

صلح را با گفتگوی بدون اقتدار نمی توان به دست آورد
دکتــر رضایی با بیان اینکه حفظ اقتدار در ایران الزم اســت اظهار کرد: بدون 
اقتدار نمی توانیم امنیت را تأمین کنیم. دیپلماسی و صلح به اقتدار وابسته است. 
صلح را با گفتگوی بدون اقتدار نمی توان به دست آورد. عدالت و آزادی بااقتدار 

می شود به مردم هدیه دارد. فساد را هم بااقتدار می توان از کشور دور کرد. 
وی افزود: در ســیصد ســال گذشــته وتاقبل از جمهوری اسالمی در همه 
جنگ هایی که علیه ایران شــده به شکســت ایران منتج شده و در هر جنگ 
تکه ای از خاک ایران را از سرزمین تاریخی مان جدا می کردند، آخرین تکه، 
بحریــن بود اما این جنگ، درس بزرگی به متجاوزان داد. در ســالهای آخر 
دفاع مقــدس متجاوزان ، التماس می کردند که مــا جنگ را ادامه ندهیم. 
این کشــور اقتدار می خواهد. مســائل مختلف ما بااقتدار حل می شــود. ما 
موشک را برای صلح، عدالت و آزادی می خواهیم. ما نیروی مسلح قدرتمند 
می خواهیــم تا صلح و امنیت در منطقه برقرار بشــود . در پنج شــش ســال 
اخیــر منطقه ما در آتش تکفیری ها در حال ســوختن بود. می خواســتند از 
قصر شــیرین وارد ایران شــوند. اما فرزندان شما در سوریه و عراق به کمک 
ارتش های ســوریه و عراق وارد شدند و مشــورت دادند و برقراری امنیت را 

در منطقه دنبال کردند.
فرمانده ســپاه در دوران دفاع مقدس گفت: این اقتدار پشــتوانه صلح است و 
سرمنشأ آن دفاع مقدس بود. مقاومت شما مردم و تالش فرزندانتان باعث شده 
که موشــک های ما با برد دو هزار کیلومتر، هدف ها را با دقت می زند. انقالب 
اســالمی مردم را به صحنه انقالب اســالمی بازگرداند. امروز ســازمان های 
اطالعاتی کشور، با تکیه به خود مردم، امنیت را مستقر کرده اند. بنابراین جنگ 

مردمی شد وما پیروز شدیم/ امنیت مردمی شد. دفاع مردمی شد.

نباید مانند میش در برابر گرگ ها ظاهر شد
رضایی با بیان اینکه مردم به اقتصاد بازنگشته اند اظهار کرد: مردم به صنعت و 
کشاورزی و حتی به زندگی خودشان بازنگشته اند. سران عشایر از من خواستند 
که برای دشت های وسیع اینجا، برنامه ریزی کنیم. ان شا الله تمام این دشت ها 
در ســال های آینده به کشــاورزی پررونق تبدیل می شود. در همه زمینه ها باید 
همین کار را کرد. بازارچه مرزی اینجا باید دایر و فعال شــود. مردم حضورشان 

را بایــد در صنعت و خدمات و کشــاورزی و فضاهای مجــازی حفظ کنند. این 
درسی بود که از جنگ گرفته ایم. مردم تا زمانی که در جنگ نیامده بودند ارتش 

و سپاه موفق نمی شدند. 
دکتر رضایی با تاکید بر اینکه از جنگ آموختیم که دیپلماسی در دنیا، صحبت 
کردن با گرگ ها است تصریح کرد: باید بااقتدار و با دست پر به گفتگو با گرگ ها 
رفت. نباید مانند میش در برابر گرگ ها ظاهر شد. آن ها به امضای خود وفادار 
نیســتند . اگر در جنــگ ا ز مرز عبور نمی کردیم، دشــمن به آتش بس رضایت 
نمی داد. اگر غنی سازی را ادامه نمی دادیم به میز مذاکره نمی آمدند. با پشتوانه 
اقتدارمان به دنبال دیپلماســی می رویم. بدون دفاع و مقاومت نمی توانستیم 
به صلح برســیم. امیدوارم که ملت پرافتخار و دولت و نیروهای مسلح ما از این 
حوادث میمک جنگ درس بگیرند. امیدوارم این عملیات در تقویم کشور ثبت 

بشود و حماسه آفرینی عشایر را قدر بدانند.
فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس همچنین در ابتدای این مراسم گفت: ایالم 
سرزمین عشایر غیرتمندانی است که در طول تاریخ از سرزمینشان دفاع کردند و 
در طول دفاع مقدس هم جانانه از ایران اسالمی دفاع کردند و در همین منطقه 
۱4 روز قبل از حمله عراق به خوزستان و کرمانشاه، بعثی ها به ایالم حمله کردند 

و چند ماه در این ارتفاعات مهم و کلیدی مســتقر شــد. میمک اولین نقطه ای 
است که جنگ آغاز شد. این منطقه اهمیت ویژه ای برای صدام و آمریکا بود. 
در آن شرایط مردم خودجوش و از روی انگیزه های میهنی وارد عمل شدند. به 
شناســایی رفتند. عشایر بهتر از همه این ناحیه را می شناخت. شناسایی بسیار 
خوبی هم کردند. جوانان عشــایر گردان بندی شــدند و اسلحه های شخصی 
را به میدان آوردند و نوزدهم دی ماه، عشــایر و بســیجیان سازمان دهی شده 
توســط امیر سهرابی وارد عمل شدند. شــهید کشوری و دوستانش هم عرصه 
را بر دشــمن تنگ کرده بود. تانک ها را با هلی کوپترهاشــان منهدم می کرد و 
منطقه را تحویل نیروهای زمینی می داد. شــجاعت او به حدی بود که به همه 

نیروها روحیه می داد.
استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( با تجلیل از نقش آفرینی آیت الله حیدری 
ایالمی گفت:ایل خزل در شکستن خط وارد عمل شد و با همکاری سایر ایالت 
خط مرزی را تثبیت کردند. چهار ماه بعد، میمک آزاد شد. منطقه ای که ارتش 
عراق به مانند اروندرود روی آن حســاب ویژه کرده بود. می خواست اروندرود و 
میمک را به خاک عراق اضافه کند. میمک زودتر از اروند آزاد شــد. آزادسازی 

خرمشهر یک سال بعد صورت گرفت.



4

رصدخانه

دشمنان دیروز، شرکای امروز
چگونه روسیه و ترکیه وارد فاز عملیات مشترک در سوریه شدند؟

پس از آنکه ارائه و تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره برقراری آتش بس 
در ســوریه به نام ترکیه و روسیه ثبت شــد، همکاری و هماهنگی این دو 
کشور در مسائل مربوط به سوریه رو به افزایش است. اکنون، روند تحوالت 
میدانی در سوریه پس از اعالم آتش بس به سمت و سوی جدیدی در حال 
حرکت است که مشخصه آن، فاصله گرفتن هرچه بیشتر آنکارا از واشنگتن 
و نزدیک تر شدن به مسکو است. حمایت نظامی روسیه از ترکیه در عملیات 
شمال سوریه از یک سو و موضع گیری های اخیر مقامات ترکیه درباره یک 

پایگاه نظامی ناتو در این کشور، مؤید این موضوع است. 
»ان بی ســی نیــوز« خبر داد که دو مقام نظامی ارشــد ترکیــه گفته اند، 
جنگنده های روســیه در پشتیبانی از نیروهای ترکیه وارد عمل شده  و در 
الباب ســوریه، چندین حمله هوایی انجام داده اند. به نوشته این سایت، 
در حالی که تاکنون تقاضای ترکیه برای پشــتیبانی ائتالف ضدداعش از 
این کشــور در عملیات »ســپر فرات«، با بی اعتنایی آمریکا و ناتو مواجه 
شده، جنگنده های روسیه از ترکیه حمایت کرده اند. این در حالی است که 
پیشتر و در هفته اخیر، گزارش های دیگری نیز از همکاری نظامی روسیه 
و ترکیه در الباب منتشــر شــده بود. بر اساس این گزارش، جنگنده های 
آمریکائی فقط چند بار بر آســمان شهر الباب پرواز کرده ولی هیچ کاری 
انجــام نداده اند. در عوض، مقامات ترکیــه تأیید کردند که جنگنده های 
روســی در الباب در پشــتیبانی از ترکیه وارد عمل شده و مواضع داعش 

را بمباران کردند. 
اخبار مربوط به حمایت هوایی روسیه از ترکیه در شرایطی منتشر می شود 
که دولت روسیه از تصمیم خود برای کاهش حضور نظامی در سوریه خبر 
داده است. روز گذشته، ارتش روسیه اعالم کرد، در اجرای دستور والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری این کشور برای کاستن از حضور نظامی این کشور 
در سوریه، خروج بخشی از واحدهای ارتش روسیه از آن کشور آغاز شده و 
در نخستین مرحله، ناو هواپیمابر »ژنرال کوزانتسف« از آب های مدیترانه 
خارج می شــود. در همین حال، دامنه اختالف ترکیه و آمریکا به استفاده 
آمریکایی ها از پایگاه هوایی »اینجیرلیک« هم کشیده شده است. در این 

راســتا، فکری ایشیک، وزیر دفاع ترکیه در گفت و گو با کانال »خبر ترک« 
صریحًا گفت، پایگاه اینجیرلیک متعلق به ناتو نیســت و نیروهای ائتالف 
بین المللی با اجازه ترکیه در آنجا حضور دارند. مولود چاووش اوغلو، وزیر 
امــور خارجه ترکیه هم در همین زمینــه از آمریکا انتقاد کرده که »حضور 
کشــورهایی که از مبارزات ضد داعش ترکیه حمایت نمی کنند، در پایگاه 

اینجرلیک مفهومی ندارد«.
رونــد فزاینده نزدیکــی روابط روســیه و ترکیه و به ویژه همــکاری آن ها 
در ســوریه، بحث هایی را دربــاره جایگاه ایران در آینده ســوریه و به ویژه 
اســتراتژی روسیه در این زمینه برانگیخته است. مهمترین مسأله در این 
میان، برخی درخواست های غیرمنطقی ترکیه از ایران در موضوع سوریه 
است که در صورت همراه شدن روس ها، به زمینه ای برای اعمال فشار بر 
ایران تبدیل خواهد شد. در این راستا، روزنامه سعودی »العرب« با اشاره به 

اظهارات اخیر علی اکبر والیتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره خارج نشدن حزب الله از سوریه، نوشت: 
این سخنان پاسخ به اظهارات اخیر وزیر خارجه ترکیه مبنی بر خارج شدن 
نیروهای »بیگانه« از خاک سوریه است. این روزنامه نوشت: »ایران طی 
اولین موضع رسمی خود بعد از توافق آتش بس در سوریه به مسأله خارج 
نشدن حزب الله از سوریه اشاره کرد و از این طریق به ترکیه و روسیه هشدار 
داد«. این روزنامه در ادامــه افزود: »ایران از طریق تأکید بر ماندن حزب 
الله در ســوریه، پیام روشنی به روسیه فرستاد مبنی بر اینکه تهران در هر 
گونه ســازش سیاسی احتمالی در سوریه با قدرت حضور خواهد داشت و 

بر هماهنگ بودن ایران با هم پیمانان در مرحله جدید تأکید می کند«.
در همین زمینه، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته عرب نیز در »رای 
الیوم« نوشــت: »ایرانی ها نزدیک شدن ترکیه به روسیه را تهدیدی برای 

روابط تهران و مســکو می دانند؛ به همین دلیل، درخواست های ترکیه از 
زبان وزیر خارجه این کشور مبنی بر خارج شدن حزب الله از سوریه و جدی 
عمل کردن تهران برای حفظ آتــش بس، با موضع قاطعانه دو مقام بلند 

پایه ایران، یعنی والیتی و بروجردی مواجه شد«. 
در این میان، برخی رســانه های ســعودی تالش دارند از فضای در حال 
تحول شکل گرفته در موضوع سوریه سوءاستفاده کرده و وانمود کنند که 
روســیه به منظور تأمین نظریات ترکیه، در حال فشار وارد کردن بر ایران 
است. روزنامه سعودی »عکاظ« در گزارشی مدعی شد: »معارضان سوریه 
به دنبال خارج شدن از حلب، از روسیه خواستند تا همه گروه های مسلح 
بیگانه را از سوریه بیرون کند. مسکو هم این درخواست را منطقی دانست 
و قول اجرایی شدن آن را بعد از تثبیت آتش بس و مذاکرات آستانه داد«. 
عکاظ در ادامه به نقل از منابع خود که نامشــان را فاش نکرد، ادعا کرد: 
»کمی قبل از توافق ترکیه و روســیه بر ســر آتش بس، مســکو نیروهای 
پلیــس چچن را در حلــب برای تأمین امنیت این شــهر اعزام و نیروهای 
ایرانی و دیگر گروه های شــیعی را از بــر عهده گرفتن برقراری امنیت دور 
کرد. روســیه با این کار، ضمن دادن پیامی آشــکار، نیرو های ایرانی را به 

جنگ سخت تهدید کرد«. 
 ایــن روزنامه در ادامه مدعی شــد: »هدف روســیه از خــارج کردن همه 
نیروهای شــیعی ایرانی، عراقی و حزب الله و حتی نیروهای سنی جبهه 
النصره و داعش از ســوریه این است که گفت وگو ها صرفا سوریـ  سوری 
برگزار شود. به همین دلیل، ترکیه با روسیه بر سر خارج شدن همه گروه ها 
و نیروهای مذکور به توافق رســیده اســت«. هرچند به طور مشــخص، 
ادعاهــای این روزنامه و موارد مشــابه آن با واقعیت های میدانی ســوریه 
تناسبی ندارد و تاکنون نیز نشانه ای از تمایل روسیه به خارج کردن حزب الله 
از عرصه تحوالت ســوریه مشاهده نشده، اما به هر ترتیب، روند همکاری 
فزاینده روســیه و ترکیه در موضوع سوریه، به خودی خود می تواند بیانگر 
شکل گیری محورهای جدیدی در این موضوع باشد که دارای پیامدهای 

خاص خود نیز هست.

چگونه عربستان سعودی، منطقه را به هرج و مرج کشاند؟
روزنامه ایندیپندنت در مطلبی به قلم پاتریک کاکبرن با عنوان »رویای ســلطه گری عربســتان، هرج و مرج را به ارمغان آورد«، از تالش چندین ســاله عربســتان برای تبدیل شدن به قدرت اصلی در بین کشورهای عربی و اسالمی سخن 
گفت، و در این زمینه به اسناد منتشر شده در سایت ویکی لیکس درسال20۱4 میالدی اشاره کرد، و نوشت هیالری کیلینون در یکی از این اسناد از رقابت عربستان و قطر برای »سلطه بر جامعه اهل سنت« سخن گفته است. یادداشت 
دســتگاه اطالعات خارجی آلمان در ســال 20۱۵ نیز می گوید که موضع دیپلماتیک محافظه کاران اعضای پا به ســن گذاشــته خاندان حاکم سعودی با سیاست »دخالت ضربه زننده« جایگزین شده است. این نگرانی از بی ثباتی ناشی از 
اینگونه سیاست هجومی عربستان خود را نشان داد، اما چیزی که دستگاه اطالعات خارجی آلمان پیش بینی نمی کرد، سرعتی است که عربستان در آن شکست انتظارات و بلندپروازی هایش در همه جبهه را خواهد دید.  عربستان در 
سال گذشته شکست هم پیمانانش را در شرق حلب در چارچوب جنگ سوریه مشاهده کرد. دخالت عربستان در سوریه غیرمستقیم به نظر می رسد ما در یمن نیز که ماشین نظامی عربستان به طور مستقیم وارد شد، باهم در کسب پیروزی 
شکست خورد. اوضاع در یمن و سوریه به نفع عربستان پیش نمی رود زیرا سعودی ها پیش بینی می کردند که نیروهای حوثی )انصارالله( به سادگی شکست بخورند اما بعد از ۱۵ ماه بمباران، حوثی ها و علی عبدالله صالح همپیمان آن ها شهر 
صنعا و شمال یمن را در کنترل خود دارند و حمالت هوایی به فقیر ترین کشور عربی از سوی ثروتمند ترین کشور عربی باعث بروز بحرانی انسانی شده است و دستکم 60 درصد جمعیت 2۵ میلیونی یمن به غذا و آب کافی دسترسی ندارند. 

برخورد پلیس با معترضان هوادار حزب اپوزیسیون پاکستان

 راهپیمایی مردم کره شمالی 
در حمایت از کیم جونگ اون

آماده سازی هزاران سیگار ماریجوانا برای توزیع در مراسم تحلیف دونالد ترامپ!

 انجام مراسم عشای ربانی 
توسط پاپ فرانسیس 

  بن سلمان: با ایران 
مذاکره نمی کنیم

محمد بن ســلمان، وزیر دفاع و جانشــین ولیعهد عربســتان در 
مصاحبه با مجله آمریکایی فارن افرز، مدعی شد: »ایران نماینده 
ســه مســئله اصلی در منطقه یعنی ایدئولوژی هــای بدون مرز، 
بی ثباتی و تروریسم در منطقه است«! وی در جواب سؤالی درباره 
آینده روابط ایران و عربستان با طرح ادعاهای واهی گفت: »هیچ 
جایی برای مذاکره با کشــوری که ایدئولوژی های خود را به دیگر 
مناطق صادر می کند و در تروریسم سهیم است و به نقض حاکمیت 
دیگر کشور ها می پردازد، وجود ندارد. اگر ایران روش خود را تغییر 

ندهد عربستان در صورت همکاری با تهران ضرر خواهد کرد«. 

  احتمال شهردار شدن 
هیالری کلینتون

روزنامــه نیویورک پســت در مقالــه ای از هیــالری کلینتون 
خواست تا شــهردار نیویورک شود. روزنامه نیویورک پست در 
این مقاله نوشت: درست است که در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا ما به شــدت منتقد هیالری کلینتون بودیم 
اما آن انتخابات مربوط به کاخ سفید بود. نیویورک به هیالری 
کلینتون بــه عنوان شــهردارش نیــاز دارد. کلینتون فردی 
اســت که حقیقتا بر شــغلش تمرکز می کنــد و ما می خواهیم 
شاهد آن باشــیم که کلینتون برای پســت شهردار نیویورک 

نامزد می شود.

  کورکر: ترامپ برجام را 
لغو نخواهد کرد

سناتور ارشد آمریکایی با تأکید بر اینکه لغو برجام از سوی دولت 
ترامپ سراشــیبی تندی خواهد بود که باعث ایجاد یک بحران 
خواهد شــد، گفــت: انتظار اتخاذ چنین رویکردی را از ســوی 
دولت آینده ندارم. باب کورکر، ســناتور جمهوری خواه و رئیس 
کمیته  روابط خارجی سنا، روز جمعه به خبرنگاران گفت: به نظر 
من پاره کردن برجام اتفاق نخواهد افتاد و ما به اجرای اساسی 
آن روی خواهیم آورد. وی افزود: به نظر من باید جنبه  احتیاط 
در مورد برجام یعنی اجرای کامل آن و قطعنامه های شــورای 

امنیت رعایت شود.

  ادعای هک انتخابات آمریکا 
به دستور پوتین

آژانس هــای اطالعاتــی آمریــکا با انتشــار گزارشــی گفتند، 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه شــخصا دستور داده 
بود یــک کمپین مخفــی چند جانبه بــه منظور اعمــال نفوذ 
بر انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا به نفــع دونالد ترامپ 
عمــل کند. این گزارش یک نســخه طبقه بندی نشــده از یک 
گزارش دقیق تر و طبقه بندی شــده اســت که قبــاًل به دونالد 
ترامپ، کاخ ســفید و رهبران کنگره تحویل داده شد. در آن از 
 ذکر شــواهد شواهد مشــخص در خصوص ادعا ها خودداری 

شده است.

بین الملل
1395 مــاه  دی   18  شــنبه 


