
جنگ در ساحل دجله
در شرایطی که در جریان سفر اخیر نخست وزیر ترکیه به بغداد، دو طرف باالخره بر سر خروج نیروهای 
ترکیه از خاک عراق به توافق رسیدند، نیروهای عراقی توانستند در یک پیشروی چشمگیر، عملیات موصل 
را پیش برده و خود را به رود دجله در این شهر برسانند. در واکنش به این موضوع، گروه تروریستی داعش، 
انجام حمالت علیه غیرنظامیان را در دستور کار قرار داده است. نیروهای عراقی که مشغول مبارزه با 

صفحه ۴داعش هستند، توانستند برای نخستین بار از زمان آغاز عملیات موصل، خود را به ...
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 رد صالحیت روحانی 
معنایی ندارد

هاشمی زنده است چون انقالب باید زنده بماند

وداع با آیت الله
مراســم وداع با مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران برگزار شد. در این مراسم که امروز برگزار شد، عالوه بر 
اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی، اعضای هیات دولت، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شخصیت های مختلف 
لشگری و کشــوری حضور یافتند.  گفتنی است مراسم تشییع پیکر مرحوم هاشمی فردا 21 دی برگزار خواهد شد. همزمان با 
برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که فردا 10 صبح در دانشگاه تهران برگزار می شود، آیت اهلل خامنه ای 
بر پیکر این یار دیرین امام و رهبری نماز می خوانند. پیکر آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی بعد از برگزاری مراسم تشییع در ضریح 
مطهر امام راحل آرام خواهد گرفت. حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت اهلل   هاشمی 

رفسنجانی در گفت وگویی کوتاه با خبرنگاران،  با بیان   اینکه در طول دوران نهضت اسالمی تا  ... صفحه ۲

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در خصوص 
میزان موفقیت حسن روحانی در انتخابات پیش 
رو گفت: نمی دانم، چون ارزیابی در انتخابات 
در ایران دو سه روز آخر است، یعنی هیچ قابل 
پیش بینی نیست. حجت االسالم والملسمین 
حسین ابراهیمی دوشنبه در پاسخ به سوالی در 

صفحه ۳خصوص طرح مساله ...

چرا  هاشمی 
هاشمی شد؟

صفحه ۲

از نوگرایی و شجاعت 
تا آرامش و تسلط بر عواطف
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 هاشمی رفسنجانی، 
مرد همیشه انقالبی*

درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگترین 
ضایعــه ها بــرای ایران و انقالب اســالمی پس از 
رحلت امام خمینی اســت. او یکی از محبوب ترین 
چهره های انقالبی در بین مردم ایران بود که اکثر 
مسئولیت های خود را در کشورداری با کسب رای 
مردم بدست آورد. او تا آخرین لحظه زندگی انقالبی 
باقــی مانــد و اغلب در کنــار مطالبات و خواســته 
هــای اکثریت مردم ایران بــود. او در دوران رژیم 
شاهنشــاهی مصیبت های حاکمیت ســلطانی و 
استبدادی را بخوبی درک کرد و در راه آزادی ملت 

ایران بارها به زندان افتاد. 
هاشمی نیل به آزادی و حاکمیت ملی را بکارگیری 
تفکــر اســالمی در رفتــار انســانی می دانســت و 
اندیشــه های خــود را از قرآن و مکتــب اهل بیت 
علیهم الســالم اتخاذ می کــرد. در دوران اختناق 
و دیکتاتوری، تحت شــدیدترین شــکنجه ها قرار 
گرفــت و مقاومت مثال زدنی از خود نشــان داد و 
هیچگاه مایوس نشــد. در دوران طاغوت، حامی 
زندانیان سیاســی بود و به خانواده های آنها کمک 
می کرد. همواره دارای مخالفین و دشــمنانی بود 
که از وجود او دِل خوشی نداشتند و او را در لبه تیز 

حمالت خود قرار می دادند. 
در ســال های اخیر، هاشــمی رفســنجانی تحت 
عظیــم تریــن فشــارهای روحــی و تبلیغاتی برای 
ســاکت ماندن و رانده شــدن، به انزوا قرار گرفت 
ولــی او همچنان در میــدان باقی مانــد و صحنه 
تاثیرگــذاری در جامعــه را ترک نکــرد. گرچه چند 
ســالی بودکه مردم دیگر ســخنان و صدای او را از 
خطبه های نماز جمعه ی تهران نمی شنیدند ولی 
آزادیخواهان، با اشتیاق بیشتری به دیدگاه های او 
که در جمع های محدودی بیان می شــد از طریق 
شــبکه های مجازی و اجتماعی توجه می کردند. 

در هیچ مقطعی از حوادث دوران چهل ســاله اخیر 
ایــران جای او خالی نیســت. در ســرنگونی نظام 
ســلطنت، در شورای انقالب، در برپایی جمهوری 
اســالمی، در تدویــن قانون اساســی، در مجلس 
شورای اسالمی، در دفاع مقدس، در پایان دادن 
به جنگ تحمیلی، در انتخاب رهبری پس از رحلت 
امام خمینی، در سازندگی کشور پس از جنگ، در 
دوران ریاســت جمهوری، در مجلس خبرگان، در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نامزدی برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1392 که با رد 
صالحیت و رفتار بزرگوارانه و نجیبانه، باعث روی 
کار آمدن دولت تدبیر و امید شــد، نقش او بســیار 
برجسته است. نام هاشــمی رفسنجانی با مبارزات 
امــام خمینی پیوند خورده اســت و امام خمینی در 
تمامی دوران حیات خود به شدت از ایشان حمایت 
می کــرد و همواره مــورد اطمینــان رهبر انقالب 

اسالمی بود. 
آیت الله هاشــمی رفســنجانی در سال های اخیر 
نگران انحراف مسیر انقالب از آزادی و استقالل و 
جمهوری اسالمی بود و تالش می کرد تا اشکاالت 
رفتاری را به دست اندرکاران بنمایاند. او نگران آن 
بود که انقالب به دست نا اهالن و نامحرمان بیفتد 
و نســل جدیــد، زیبائی های انقــالب را که در آراء 
مردم و حاکمیت اســالم متجلی می شــود نبینند. 
درگذشــت او در اوج عزت، ثلمه بزرگی برای مردم 
ایران اســت که البته با رحمت واســعه الهی التیام 
خواهد یافت. زیــرا خداوند می فرماید: ما ننســخ 
من آیه او ننســها نات بخیر او مثلها، عاش ســعیدا 

و مات سعیدا
* حسین عالیی

چرا هاشمی هاشمی شد؟
از نوگرایی و شجاعت تا آرامش و تسلط بر عواطف

کمتر ایرانی  هســت که دیروز به وفات آیت الله هاشــمی رفسنجانی واکنشی 
نشــان نداده باشند و اغلب این واکنش ها باید همراه با تأثر باشد. حتی کسانی 
که جهانـ  تصویرشــان با جهانـ  تصویر ایشــان تفاوت اساسی دارد، و بنا بر 
این از منتقدان او بوده اند، هم تأثر خود را از این امر نشان داده اند؛ بنا بر این، 
نقش و تأثیر وی بر ایراِن دهه های کنونی اســتثنایی است. پرسش این است 

که چرا؟ چه چیزی باعث شــد که آقای هاشمی به چنین موقعیتی برسد؟
وضعیت اجتماعی، سیاســی و فرهنگی ایران؛ روابط تحصیلی و علمی آقای 
هاشمی؛ اندیشه ها و سابقۀ سیاسی ایشان؛ و اعتماد خاص بنیان گذار انقالب 
به او از جمله مهم ترین علت های این امر اســت. اما شــخص آقای هاشمی 
ویژگی هایی داشــت که باعث می شــد بنیان گذار انقالب به وی اعتماد کند. 
همچنین، این ویژگی های شــخصی باعث شــد که او در وضعیت اجتماعی، 

سیاســی و فرهنگی کنونی ایران نقشی تا این حد مهم بیافریند. 

هاشمی ادامه سنت متداول در حوزه های شیعی نبود
اهم ایــن ویژگی های بدین قرار اســت؛ نوجویی و نوگرایی: آقای هاشــمی، 
ادامه ســنت متداول در حوزه های شیعی نبود. او، در عین انجام فعالیت های 
متداول طالب در ســطحی مقبول، یعنی اشتغال و اهتمام به درس و بحث و 
خودســازی اخالقی و معنوی و تبلیغ و ترویج آموزه های اسالمی، می کوشید 
با جهان نو و فراورده های فرهنگی و تکنیکی آن هم آشــنا شــود. این آشنایی 
بر جهت گیری، ارزش داوری و اولویت بندی های او در زندگی فردی و جمعی 

تأثیر جدی گذاشت.
شجاعت: فهِم نو و متفاوت از خود و جهان پیرامون، نه فقط لزومًا به اقدامات 

نو و متفاوت منجر نمی شود که در بسیاری از موارد به انزوای آن فرد می انجامد. 
به قول ارسطو، عالوه بر باور و رویکرد، اراده و جسارت به اقدام هم الزم است 
تا کسی اقدامی متناسب با باور خود انجام دهد. هاشمی هم تلقی متفاوتی از 
خود و روزگارش داشــت و هم آن اندازه شــجاع بود که همفکران خود را بیابد 
و همــراه با آنان با وضــع موجود درافتد و تالش کند جامعه را به ســوی آنچه 

می خواهد ببرد.
قدرت تمرکز باال: انســان برای فهم دقیق و روشــن از امور به ذهنی نیاز دارد 
که توان تحلیل زیادی داشــته باشــد. هر چه این توان باالتر باشد، فرد قدرت 
تجزیۀ بیشــتری دارد. معمول انسان ها نمی توانند یک مسأله را بیشتر از یکی 
دو الیه بشــکافند؛ اما انسان های استثنایی توان بیشتری در این زمینه دارند.

نگاه راهبردی: توانایی برای شــکافتن و بازشــکافتن مســائل، معمواًل افراد 
را متخصص یــا فوق تخصص در امور معینی می کنــد. در جهان جدید، ما با 
فوق تخصص های زیادی در امور مختلفی روبه روییم که اطالع و اشرافشان 
بر مســائل و حوزه های دیگر بسیار محدود و سطحی است و به همین علت، 
معمــواًل نمی توانند تحلیل درســتی از وضعیت کلی خود یا محیطشــان ارائه 
دهند و یا تصمیم درســتی بگیرند یا پیشنهاد دهند؛ اما افرادی که دارای نگاه 
کالن و فراگیرنــد، می توانند تحلیل دقیق از موارد جزئی را به زمینۀ بزرگتری 
ببرند و تفســیر کالن تری از آن داشــته باشند و تصمیم مناسبت تری برای آن 

پیشنهاد کنند یا بگیرند.

هاشمی در تمام عمرش نشان داد بر عواطف خود تسلط دارد
تســلط بر عواطف و احساسات: سیاست، نزدیک ترین دانش و فن به ریاضی 

و اقتصاد اســت و بنا بر این، محاســبه، و نیز کالن نگری و آینده اندیشی، در 
آن بیشــترین نقــش را دارد. در حالــی که در تصمیمات مبتنــی بر عواطف و 
احساســات کمترین محاســبه صورت می گیرد. کمتر کسی است که دارای 
احساس و عاطفه نباشد؛ سیاستمدار اما، مثل طبیب، باید عواطف خود را مهار 
کند تا بتواند کارش را دقیق تر و بهتر انجام دهد. پرهیز از اقدامات احساســی 
بــا آثار مقطعی و زودگذر و گرفتن تصمیماتی با آثار بلندمدت تر و ماندگارتر، در 
نهایــت، در همان جهتی عمل می کند که احساســات و عواطف او قرار دارد. 
مثاًل اگر کسی فرزند خود را به تمرین سخت در یک رشته ورزشی وادارد که با 
وضعیت جســمی و ذهنی او تناســب دارد و در این مسیر از سختی کشیدن ها 
و ناراحتی هــای او ناراحت نشــود، وقتی فرزندش از ســکوهای المپیک باال 
رفــت، می تواند همراه با او و حتی بیشــتر از او موفقیت وی را جشــن بگیرد. 
سیاست ورزی در باالترین سطح، جز با مهار احساسات و عواطف در امور جزئی 

ممکن نیســت و آقای هاشمی در تمام عمرش این را نشان داد.
آرامش: سیاست، جای تجربه  کردن بحران های پی درپی است و درست است 
این که »سیاست« در ســنت ما با »دردسر« همسر و همسفر همیشگی دیده 
و ترســیم شده است. و از دردسر و بحران کسی سر به سالمت بیرون می تواند 
بیاورد که از طمأنینه و آرامش برخوردار باشــد. آرامش اهل سیاســت، عالوه 
بر ویژگی های طبیعی آنان، ریشه در کالن نگری و آینده اندیشی ایشان دارد.
شناختن شخصیت آقای هاشــمی و میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی او 
نیازمند تأمالت و مطالعات بســیار جدی اســت. زمانه این کار را خواهد کرد؛ 
اما اهل سیاســت نیز باید از ســر نیاز چنین کند تا عمل و نظر سیاســی خود را 

غنی تر سازند.

رد صالحیت روحانی معنایی ندارد
عضــو ارشــد جامعــه روحانیــت مبارز در خصوص میزان موفقیت حســن روحانــی در انتخابات پیش رو گفت: نمی دانم، چون ارزیابی در انتخابات در ایران دو ســه روز آخر اســت، یعنی هیچ قابل پیش بینی نیســت. حجت االســالم 
والملســمین حســین ابراهیمی دوشــنبه در پاسخ به ســوالی در خصوص طرح مساله رد صالحیت روحانی از ســوی برخی افراد اظهار داشــت: در رابطه با آقای روحانی چنین فکری نمی کنم. این که رد صالحیت شود معنایی ندارد و 
افرادی که به این مســاله دامن می زنند به دنبال ایجاد اختالف هســتند وگرنه دلیلی ندارد. وی با توجه به وحدت و انســجامی که بین طیف های مختلف از جمله اصولگرایان و ایجاد شــده و حمایت های جامعه روحانیت مبارز از این 
طیف، در ارزیابی انتخابات پیش رو گفت: به هر حال اصولگرایان امیدوارند که این تالش ها را می کنند و کســی تالش بیمورد نمی کند؛ طبعا امید دارند که موفق شــوند لذا همگرایی در گذشــته هم آثاری داشــته اســت. ابراهیمی 
گفت: ممکن اســت این همگرایی در شــرایطی شــدت و ضعف داشــته باشــد اما وحدت چیزی اســت که می تواند طیف اصولگرا را موفق کند و تالش های اصولگرایان برای این است که به موفقیت برســند. وی افزود: اصولگرایان 
 اصولی دارند و نام اصولگرایی به این معناســت که معیار و مالک دارند. قبال این مالک ها توســط جامعتین تنظیم شــده و در همان منشــور جامعتین که قبال داده شــده طبعا کســی که باید انتخاب شــود باید ســلبیات را نداشته باشد 

و مثبت ها را داشته باشد.

سیاسی
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دیدبان مجلس

قوه قضائیه موظف به ارائه گزارش ساالنه از دارایی مسئوالن به مجلس شد
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نشست علنی نوبت عصر امروز )دوشــنبه( پارلمان رسیدگی به الیحه برنامه 
ششــم توســعه را ادامه دادند و ماده 135 این الیحــه را با 142 رأی موافق، 20 رأی مخالــف و 6 رأی ممتنع از 212 
نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رســاندند. به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف شــد از سال اول 
اجرای برنامه ششــم، به طور ساالنه گزارش نحوه اجرایی قانون رســیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
جمهوری اســالمی ایران مصوب 1394/8/9، شامل تعداد مشموالن این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون 
مذکور فهرســت دارایی خود را تقدیم کرده اند و تعداد کســانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور اســتنکاف کرده اند و 

نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئوالن مشمول آن قانون و کتمان دارایی و 
عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است. همچنین 
وکالی ملت ماده 133 برنامه ششــم را پس از بحث و بررســی با 135 رأی موافق، 10 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر 
در صحن علنی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس در ماده 133 برنامه ششم، پس از الزم االجرا شدن قانون برنامه ششم، برای تنظیم و ثبت 
سند معامالت راجع به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول که در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند، اذن مرتهن الزم نیست، لکن 
این موضوع باید پس از استعالم از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطالع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی 

حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.

واکنش روز

چرا یک قاضی جرأت می کند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد؟
»در جامعه ای که از کله همه ما به خاطر شنیدن اخبار فساد مالی اسکناس سبز می شود، جوان خبرنگاری را به خاطر یک 
اشتباه شالق می زنند؛ که به چه برسیم؟ که من روزنامه نگار دلم بلرزد که قلم را بگذارم زمین و بروم دنبال کار دیگر؟!«
اینها ســخنان علی اکبر قاضی زاده، روزنامه نگاری قدیمی اســت که پس از شــنیدن خبر شالق خوردن یک خبرنگار 
بخاطر اشتباهی که انجام داده عنوان می شود. قاضی زاده سپس ادامه می دهد، »ما روزنامه نگاران اصاًل قدرتی نداریم 
و فقط روی تیغ و طناب حرکت می کنیم. فرض کنیم که اصاًل آن خبرنگار به عمد این خبر را منتشــر کرده باشــد، چرا 
یک قاضی جرأت می کند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد؟ و چرا در آن منطقه کســی بلند نمی شــود بگوید که این 

کار را نکنید، زشــت اســت!« او افزود، »در جامعه ای که از کله همه ما به خاطر شنیدن اخبار فساد مالی اسکناس سبز می شود، جوان خبرنگاری به 
خاطر یک اشــتباه شــالق زده می شود؛ که به چی برســیم؟ که من روزنامه نگار دلم بلرزد که قلم را بگذارم زمین و بروم دنبال کار دیگر؟ که دیگر این 
فکر را می کنم. این کار به این معناســت که شــما محیط شــفاف یک جامعه را می گیرید تا آسایش یک عده آدم سوءاستفاده چی را فراهم کنید. از آن 
طرف هم نه یک جامعه مطبوعاتی داریم، نه اتحادیه ای داریم، نه انجمنی و نه حداقل خودمان به داد خودمان می رسیم. سوال من اینجاست که ما 
روزنامه نگارها هنوز زنده ایم؟« گفتنی اســت مدتی پیش، خبرنگاری در شهر نجف آباد تعداد موتور سیکلت های توقیف شده یک هنرستان را اشتباه 
عنوان کرد؛ این اشتباه با شکایت نیروی انتظامی، به صدور 40 ضربه شالق منجر شده که اجرای این حکم، حواشی و واکنش های نسبتًا زیادی را 

در فضای مجازی و حتی در برخی از رسانه های رسمی کشورمان به دنبال داشت.
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آمریکا اعتراف می کند بدون ایران هیچ صلحی در منطقه امکان پذیر نیست

جانشــین رئیــس ســازمان اطالعــات ســپاه گفــت: امروز ایران اســالمی در معادالت سراســر دنیــا و به ویــژه منطقه خاورمیانه بســیار تاثیرگذار اســت. ســردار حســین نجات افــزود: تنهــا راه خنثی کــردن توطئه های 
دشــمنان اســالم و شکســت آنهــا ایســتادگی اســت و نبایــد مقابل اســتکبار حتــی ذره ای عقب نشــینی کــرد. جانشــین رئیس ســازمان اطالعات ســپاه افــزود: لطــف و یاری خداونــد و تــالش خالصانه بســیاری در 
کشــور موجــب شــده امــروز در سراســر دنیــا از ایــران به عنــوان کشــوری قدرتمند یاد شــود. وی ادامــه داد: به عنوان شــاهد ایــن ادعا می تــوان به قــراردادی که قــرار بود جهت صلح ســوریه منعقد شــود اشــاره کرد 
کــه آمریکایی هــا در آن جریــان عــدم حضــور ایــران را به عنوان شــرط حضور خــود مطــرح کردنــد و در حقیقت به دنبال ســرنگون کردن بشــار اســد بودند. نجــات گفت: اگر امروز شــاهدیم کــه آمریــکا و متحدانش 
اعتــراف دارنــد هیــچ صلحــی در ســوریه بــدون اراده ایــران امکانپذیــر نیســت، ایــن امر بــه برکت تــالش مدافعــان حرم و خون شــهدا محقق شــده اســت. جانشــین رئیــس ســازمان اطالعات ســپاه با بیــان اینکه 
 جمهــوری اســالمی از بعــد از انقــالب بــا مثلــث "زر و زور و تزویــر" در حال نبرد اســت، افزود: یــک ضلع این مثلــث لیبرال ســرمایه داری آمریکا، ضلــع دوم اســالم آمریکایی و آل ســعود و ضلع ســوم رژیم کودک کش 

اسرائیل است.

 بسیج نیاز به نسخه دادن 
از باال به پایین ندارد

a رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مجمع عالی 
بسیج پیشکسوتان اظهار داشت: انسان با نگاه کردن 
به شما بیسجیان پیشکسوت می تواند تاریخ انقالب 
اســالمی و ســپاه را یکبار دیگر مرور کند و شــما هر 
کدامتان یک تاریخ هستید و این را از اسالم و انقالب 

اسالمی دارید.
وی با اشاره به سالروز عملیات کربالی 5 و ایثارگری 
های شــهدا در هشــت ســال دفاع مقدس گفت: 
عملیات کربالی 5 در ســرمای زمســتان و منطقه 
فوق العاده ســخت شــلمچه انجام شــد اما پیروزی 
مــا در این عملیات اثرات بســیاری مهمی در عرصه 
های سیاسی و نظامی برای نظام جمهوری اسالمی 
در منطقه  و جهان داشــت. وی ادامه داد: شلمچه 
نقطه ای از بهشت است و کسی نمی تواند شک کند 
که شــلمچه قدم گاه حضرت حجت )عج( نیست و 
ما باید هم قدردان کربالی 5 و هم شهیدان باشیم.
ســردار غیب پرور با بیــان جمالتــی از رهبر معظم 
انقــالب اســالمی در مــورد عملیات غــرور آفرین 
کربالی 5 گفت: امام خامنه  ای عزیز می فرمایند: 
شــبهای عملیات کربالی 5 شــبهای قدر انقالب 
اسالمی است و سپاه کربال را در شلمچه مشق کرد 
ایشان در بیان دیگری فرمودند هر کسی قدر عملیات 
کربالی 5 را نداند از اردوگاه انقالب اسالمی خارج 
است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به جایگاه مســاجد در روند انقالب اسالمی افزود: 
ما از مســاجد به عنوان هســته های اصلی دفاع از 
انقــالب غفلت کــرده ایم و باید توجــه دوباره ای به 
جایگاه مساجد داشته باشــیم و اولویت کاری ما نیز 

بسیج مساجد و محالت خواهد بود.
ســردار غیب پرور با تاکید بر ضرورت اثر بخشــی در 
فعالیت بســیج افــزود: ما باید اســاس کار خودمان 
را در بســیج برروی میزان اثر بخشــی و تاثیر فعالیت 
های بسیج در تمام سطوح جامعه قرار دهیم و البته 

شاخص های اثر بخشی را باید تعریف کنیم.
وی خطاب به اعضای حاضر در جلسه گفت: بسیج 
نیاز به نسخه دادن از باال به پایین ندارد از خود سوال 
کنیم که ما برای استمرار انقالب اسالمی چه کاری 
باید انجام دهیم؟ بیاییم در بســیج به عنوان یکی از 
ارزش های اصیل انقالب اســالمی تشــریفاتی کار 

نکنیم و اثر بخش باشیم.
ســردار غیب پرور مؤلفه مهم دیگر را ضرورت آسیب 
شناســی در بسیج دانســته و ادامه می دهد: ما باید 
خود را به صورت مداوم نقد کنیم آیا ما نیاز به حضور 
22 قشر بســیج در هر شهری داریم؟ برای نمونه ما 
در بعضی از شهرها یک خانه بهداشت نداریم اما در 

آن شهر بسیج جامعه پزشکی احداث شده است.
وی بــا تاکید بــر روی ضرورت تشــکیل گروه های 
اندیشه ورز گفت: ما باید با تشکیل گروه های اندیشه 
ورز و با همکاری بسیج پیشکسوتان هم راجع به اقشار 
بسیج و هم مسائل مختلف جامعه به آسیب شناسی 

بپردازیم و مشکالت بسیج و جامعه را حل کنیم.

صراط نیوز نوشت: قالیباف دوباره غش کرد
اینکه در آینده نزدیک شهرداری و شخص قالی باف در خصوص هاشمی رفسنجانی و نحوه روبرو شدن با حواشی و مباحث مربوط به آن 

چگونه رفتار خواهند کرد، احتماال به تصمیمی که شهردار تهران در خصوص انتخابات 96 خواهد گرفت بستگی دارد!

پارس نیوز نوشت: لیبرالیسم افسارگسیخته کارگزارانی ها، اشرافیت قجری اعتدال گراها
خبر کوتاه بود و غافلگیرکننده! هاشمی درگذشت...رفتِن هاشمی حتما تکانه هایی جدی در دنیای سیاست ورزی جامعه ایرانی خواهد 

گذشت. اما این، مهم ترین نکته ای نیست که باید به آن توجه کرد!

نامه نیوز نوشت: هاشمی؛ ناگهان عزیز انقالب شد
بسیاری از کسانی سال ها با هاشمی کار کرده بودند در برابر تمام تهمت هایی که به هاشمی رفسنجانی زده شد، سکوت کردند و اجازه دادند 

تا هاشمی زیر تازیانه شدیدترین حمالت قرار بگیرد.

عصر ایران نوشت: پنج ویژگی که هاشمی را متفاوت کرد
هاشمی، یک مدیر محاسبه گر و عملگرا بود. یکی از مدیران عسلویه می گفت که همین چند وقت پیش هاشمی برای بازدید از تاسیسات 

گازی به عسلویه آمده بود.

عکس روزسایت نگار

 پیشخوان 
مطبوعات

خبرنامه
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وداع با آیت الله
هاشمی زنده است چون انقالب باید زنده بماند

مراســم وداع با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران برگزار 
شــد. در این مراســم که امروز برگزار شــد، عالوه بر اعضای خانواده هاشمی 
رفسنجانی، اعضای هیات دولت، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

و شخصیت های مختلف لشگری و کشوری حضور یافتند. 
گفتنی است مراسم تشییع پیکر مرحوم هاشمی فردا 21 دی برگزار خواهد شد. 
همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی که فردا 10 
صبح در دانشگاه تهران برگزار می شود، آیت الله خامنه ای بر پیکر این یار دیرین 
امام و رهبری نماز می خوانند. پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از برگزاری 

مراسم تشییع در ضریح مطهر امام راحل آرام خواهد گرفت.

دولت پشتوانه بزرگ و شجاع خود را از دست داد
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در حاشیه مراسم وداع با پیکر 
آیت الله   هاشــمی رفسنجانی در گفت وگویی کوتاه با خبرنگاران،  با بیان   اینکه 
در طول دوران نهضت اسالمی تا پیروزی انقالب اسالمی، امور اساسی و بسیار 
سخت بر دوش   این شخصیت بزرگ و مبارز بود، گفت: حضرت آیت الله هاشمی 
رفسنجانی در آن دوران مبارزه رابط  بین  ایران و نجف و نیز ایران و پاریس بودند و 
در زمان بازگشت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی،  همواره از  یاران بسیار نزدیک 

امام خمینی)ره( بشمار می آمدند.
محمدجــواد ظریف، وزیــر امور خارجه نیز در این مراســم در جمع خبرنگاران 
گفت: آیت الله هاشمی به واقع از استوانه های بزرگ انقالب بودند و هموار در 
کنار رهبری به عنوان یاری دلسوز حضور داشتند. وی افزود: ایشان  برای ما در 
سیاست خارجی نظراتی راهگشا بیان می کردند و از دست دادن این شخصیت 

بزرگ همه ما را غمگین کرده است.
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: آیت الله هاشمی 
تکیه گاه و پشتوانه محکمی برای نظام و رهبری بودند و دولت احساس می کند 

که امروز پشتوانه بزرگ و شجاع خود را از دست داده است.
وی در حاشیه مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع 
خبرنگاران ادامه داد: آیت الله هاشــمی رفسنجانی یکی از استوانه های نظام 
جمهوری اســالمی بودند و در مواقع حساسی که نیاز به نقش آفرینی احساس 

می شد حضور چشم گیری داشتند.
وی افزود: هاشمی چه قبل از انقالب و در روزهای سخت شکنجه که تا مرحله 
اعــدام هم پیش رفتند به انقــالب پایبند بودند و بعد از انقالب هم در کنار امام 

راحل قرار گرفتند.
جهانگیری تاکید کرد: آیت الله هاشمی بعد از انقالب نیز در همه مقاطع سخت 
و به خصوص در روزهای ســخت انقالب و در مواقعی که نظام با بحران های 
ســخت مثل بحران هفتم تیر ماه مواجه می شــد، شخصیتی بودند که به امام 
کمک می کردند تا کشــور از بحران عبور کند و کمک های ایشــان در دوران 

جنگ و فرماندهی ستاد جنگ، زبانزد بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری در پایان تأکید کرد: آیت الله هاشــمی تکیه گاه و 
پشتوانه محکمی برای نظام و رهبری  بودند و دولت احساس می کند که امروز 

پشتوانه بزرگ و شجاع خود را از دست داده است.

خط امام خط اعتدال بود و هاشمی دنباله رو همان خط بود
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام هم با بیان اینکه بهترین عنوان برای مرحوم 
هاشــمی لقب امیرکبیر ایران است، گفت: ایشان یک اصالح طلب، انقالبی 

و مصلح بودند. 
ســیدهادی خامنه ای ظهر امروز )دوشــنبه( در حاشیه مراسم درگذشت آیت 
الله هاشــمی در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که 
آیا مرحوم هاشمی را یک اصالح طلب می دانید، اظهار کرد: آقای هاشمی با 
اصالحات همکاری داشت و موافق آن بود. اصالحات مفهوم وسیعی دارد که 

می توان هاشمی را یک اصالح طلب، انقالبی و مصلح دانست.
وی ادامه داد: هاشمی امتیازات بسیاری داشت که موجب برجسته شدن ایشان 
می شد. سابقه زیاد در مبارزه،  همراهی با امام )ره(، اعتماد ویژه ای که حضرت 
امام به ایشان داشت، علم، اندیشه، مدیریت و تحور از خودگذشتگی و سوابق 
زیاد که در کمتر کسی پیدا می شد، از ویژگی های ایشان بود وبارزترین ویژگی 

ایشان از خودگذشتگی و تعهدش بود.
خامنــه ای اضافه کرد:  امیدوارم  راه و رهنمود آقای هاشــمی مورد عمل قرار 
گیرد. خط امام همان خط اعتدال است و هاشمی هم همان خط امام را ادامه 
می داد. خط انقالب هم خط اعتدال است و کسانی که فکر می کنند انقالب 

تندروی اســت اشــتباه می کنند. محمدرضا عارف نماینــده تهران در مجلس 
شورای اسالمی نیز در حاشیه مراسم درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در 
حسینیه جماران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مرحوم هاشمی 
پدر اصالحات بود، گفت: جایگاه ایشان فراتر از اصالحات بود و به نظر من پدر 

معنوی کشور و جوانان بود و فراتر از جناحین حرکت می کرد.
وی با تســلیت گفتن درگذشت آیت الله هاشــمی به مردم و خانواده اش، یادآور 
شد: ایشان در لحظه های سخت و بحرانی حضور داشتند و با سعه صدر باالی 
خود قبل و بعد از انقالب در همه صحنه ها حضوری کلیدی و تاثیرگذار داشتند 

و یاور اصلی رهبری بودند.
سیدمحمدرضا خاتمی در حاشیه مراسم وداع با آیت الله هاشمی رفسنجانی در 
حسینیه جماران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آینده کمبود آقای هاشمی 
برای این انقالب و مملکت روشــن می شــود. شاید کمتر کسی را با شخصیت 

آقای هاشمی داشته باشیم که از همه جهات قابل توصیف است.
وی در ادامه یادآور شد: ایشان از قبل از انقالب یک انسان خود ساخته، مبارز، 
مجتهد روشــن بین و انســانی که در زمان خود می زیســت بودند و مقتضیات 

زمانه را می دانستند.
خاتمی افزود: ایشان شاگرد کامل و ممتاز امام )ره( بود که در انقالب حوادث 
مختلف و پایان جنگ شــاید هر کس دیگری جز هاشمی بود نمی توانست این 

گونه عمل کند.
وی در پایان بیان کرد: همه مردم ایران حتما کمبود ایشــان را حس می کنند؛ 
به ویژه کسانی که در این ایام با ایشان قرابت فکری بیشتری داشتند. این اتفاق 
به این آسانی قابل تحمل نیست و امیدوارم ان شاء الله خدا به همه صبر بدهد.

هاشمی مرد روزهای سخت بود
رئیس مجلس شــورای اســالمی علی الریجانی نیز در نطق پیش از دســتور 
جلســه علنی امروز مجلس اظهار کرد: روز گذشته مردی بزرگ از تبار سابقون 
انقالب اســالمی به دیار باقی شــتافت. نام او همیشــه با نام انقالب اسالمی 

همراه بوده و هست.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: از آغازین روزهای مبارزه جزو پیشروان مبارزه علیه 
رژیم ستمشاهی بود و نهضت بزرگ امام )ره( با همت مردانی چون او فراگیر شد.
الریجانی ادامه داد: در تمام دوران مبارزه ملت ایران، با استواری ستودنی پیگیر 
آرمان های پیشوای بزرگ انقالب، امام )ره( بود،  زندان ها و شکنجه ها را تحمل 

کرد تا جریان روحانیت مبارز شاخ و برگ الزم برای راهنمایی توده ها را بیابد.
وی خاطرنشــان کرد: مجاهدت هاشمی رفسنجانی در صحنه های سخت و 
پرفراز و نشــیب ابتدای انقالب اسالمی کمتر از قبل از انقالب نبود، در مبارزه 
با گروه های مختلف عزمی راســخ داشــت. مخصوصًا پس از فتنه گری های 

بنی صدر او به همراه ســایر رهبران حزب جمهوری اسالمی نقشی اساسی در 
امیدوار نگه داشــتن روحیه انقالبی ملــت و عقیم نمودن جریان انحرافی بنی 

صدر و منافقین به عهده داشت.
وی اظهار کرد: پس از پایان ریاســت جمهوری تحت زعامت و رهبری آیت الله 
خامنه ای، ملت بزرگ ایران مسئولیت ریاست جمهوری را در دو دوره بر عهده 
وی گذاشت و هاشمی رفسنجانی در این دوران همت خود را مصروف آبادانی و 
پاک کردن غبار تخریب های جنگی صدام از ایران کرد و انصافًا با شجاعت در 
این راه گام برداشت و سازندگی و آبادانی در کشور را یک ارزش زمانه خود کرد.
الریجانی خاطرنشان کرد: دریغا که دستمان از این شخصیت انقالبی، عمیق 
و آینده نگر کوتاه شد. او به راستی مرد روزهای سخت بود و همیشه با روحیه آرام 

خود به مدیران انقالب روحیه فعالیت و تالش بیشتر می بخشید.

مظلوم تر از بهشتی بودی
آیت الله امینی نیز در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت. وی در 
این پیام خطاب به هاشمی نوشت: خبر درگذشت و فقدانت را به من دادند. خدا 
می داند آنچنان این مصیبت اندوه بار، جانکاه، ناگوار و دردآور بود که ساعت ها 
گریستم؛ زیرا برادری بصیر، سنگ صبوری مدبر، همسنگری صمیمی و یار و 

رفیقی شصت ساله را از دست داده ام. 
آیت الله امینی افزود: گرچه متاسفانه ظاهرا جسم شما دیگر در کنار ما نیست، 
اما شما را همچون همیشه »زنده« می دانم؛ چون انقالب باید« زنده« بماند. 

امام جمعه موقت قم و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه تاکید کرد: 
شما در هسته اصلی مبارزات قبل از انقالب بودید، زندانی شدید، تبعید شدید، 
شکنجه شدید، ولی دست از همراهی امام عزیز و بزرگوارمان برنداشتید و پس 
از پیروزی انقالب به عنوان یکی از اســتوانه های نظام در سمت های مختلف؛ 
از جمله فرماندهی جنگ، ریاست قوه مقننه، ریاست قوه مجریه در دوران پس 
از جنگ و عصر سازندگی، ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، وفادار ترین و دلسوز ترین فرد به نظام، رهبری و مردم بودید. 
وی تصریح کرد: علی رغم آنکــه همه دنیایت را فدای انقالب و نظام کردی، 
در این اواخر به شــما بی مهری های فراوان شــد، مظلوم تر از شــهید بهشتی 
بــودی و تحمل و صبر کرده و مکررا در نامالیمــات روزگار می فرمودید:« اگر 
صبر نکنم چه کنم؟! اصل نظام به خطر می افتد«، اما از شــما در مقابل عوام 
فریبان و دشــمنان حقیقی و پنهان انقالب کــه طرفدار دین منهای روحانیت 

بودند، حمایت نکردند. 
امینی در پایان نوشت: خداحافظ رفیق بی بدیل روزهای سخت و بحرانی ایران! 
ســالم مرا به امام و رفقای شهیدمان برسان. دور نیست آن زمان که من نیز به 

شما ملحق شوم.
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رصدخانه

جنگ در ساحل دجله
جزئیات آزادسازی کرانه شرقی دجله از اشغال داعش

در شــرایطی که در جریان سفر اخیر نخست وزیر ترکیه به بغداد، دو طرف 
باالخره بر ســر خروج نیروهــای ترکیه از خاک عراق به توافق رســیدند، 
نیروهای عراقی توانســتند در یک پیشروی چشمگیر، عملیات موصل را 
پیش برده و خود را به رود دجله در این شــهر برســانند. در واکنش به این 
موضوع، گروه تروریســتی داعش، انجام حمالت علیه غیرنظامیان را در 
دســتور کار قرار داده اســت. نیروهای عراقی که مشغول مبارزه با داعش 
هستند، توانستند برای نخستین بار از زمان آغاز عملیات موصل، خود را 
به کرانه شرقی رود دجله در این شهر برسانند. این در حالی است که کنترل 

بخش غربی موصل، همچنان در اختیار داعش قرار دارد. 
خبرگزاری »رویترز« به نقل از صباح النعمان، سخنگوی واحدهای ویژه 
مبارزه با تروریســم عــراق تأیید کرده که این نیرو ها توانســته اند خود را به 
کرانه رود دجله برسانند. از ماه اکتبر که عملیات برای آزادسازی موصل از 
اشغال داعش آغاز شد، این نخستین بار است که نیروهای عراقی توانستند 
خود را به رود دجله – که از میان شهر می گذرد – برسانند. نیروهای عراقی 
اکنون کنترل مناطقی از حاشــیه دجله تا جنوب موصل را به دست دارند. 
در حــال حاضر، انتظار نمی رود که نیروهای عراقی پیش از بازپس گیری 
کامل بقیه محله های تحت اشغال داعش در بخش شرقی شهر، حرکت 
به سوی غرب را آغاز کنند؛ افزون بر این، کلیه پل ها نیز به دلیل حمالت 
هوایی، قابلیت اســتفاده را از دست داده اند. با این حال، صرف رسیدن به 
کرانه شرقی دجله نشانگر سرعت گرفتن پیشروی نیروهای عراقی است 
که از روز پیش و در پی آغاز فاز دوم عملیات، هر روز پیشروی داشته اند. 

پیشروی نیروهای عراقی مورد تأیید آمریکا نیز قرار گرفته است. برت مک 
گــورک، نماینده آمریکا در ائتالف بین المللی ضد داعش روز گذشــته در 
توئیتی نوشت، نشانه های فروپاشی استحکامات دفاعی داعش در شرق 
موصل قابل مشاهده است. گفتنی است، واحدهای ضد تروریستی عراق، 
که روز گذشته به کرانه دجله رسیدند، بخشی از نیروهای دولتی- مردمی 
این کشــور هســتند که طیف وســیعی از ارتش گرفته تــا نیروهای کرد و 
همچنین گروه های نظامی شــیعه را تشــکیل می دهند. پس از یک دوره 

کوتاه توقف عملیات در ماه گذشته، فاز جدید این عملیات با دستاوردهای 
مهمی برای این نیرو ها همراه بوده است. افزون بر این، گزارش ها حاکی 
از آن اســت که نیروهای عراقی با داعش در نزدیکی یک منطقه تاریخی 
نیز درگیر شــده اند. این موضوع از ســوی یکی از فرماندهان عراقی بیان 
شــده که گفته: »امروز صبح، نیروهای واحد ضد تروریستی در دو محور 
به ســوی بلدیه و سوکار پیشــروی کردند. در جریان این پیشروی، داعش 
تــالش کرد در تپه تاریخی با ما وارد درگیری شــود«. اشــاره این فرمانده 
عراقی به منطقه مرتفعی در نزدیکی بقایای تمدن باستانی آشور در شرق 

دجله و داخل موصل است. 
ه مان گونه که انتظار می رفت، با افزایش پیشروی های نیروهای عراقی در 
موصل، گروه تروریستی داعش که همزمان در عراق و سوریه تحت فشار 
بوده و در حال از دست دادن قلمروست، به انجام حمالت تروریستی کور 

علیه شهروندان غیرنظامی روی آورده است. در همین راستا، روز گذشته، 
در پی دو انفجار انتحاری در بغداد دســت کم بیســت تن کشته و ده ها تن 
زخمی شــدند. انفجار ها در دو بازار در شرق بغداد که اغلب ساکنان آن ها 
شــیعه هستند، رخ داده اســت. گروه تروریســتی داعش، مسئولیت این 
انفجار هــا را بر عهده گرفت. به گفته نیروهــای امنیتی عراق، در جریان 
نخستین حمله انتحاری به بازار جمیله در بغداد دست کم 13 تن جان خود 
را از دســت داده و ده ها تن زخمی شده اند. جمیله یکی از بازارهای بزرگ 

تره بار واقع در شرق پایتخت عراق است. 
بنا به گزارش رویترز، چند ساعت پس از انفجار نخست در بازار دیگری در 
شرق بغداد یک تروریست انتحاری دیگر نیز بمبی تعبیه شده در خودروی 
خود را منفجر کرد. در این انفجار دوم نیز دســت کم ۷ تن کشته شده اند. 
خبرگزاری ســومریه نیــوز، محل انفجــار دوم را بازار محلــی در منطقه 

»البدیات« و شــمار کشته شــدگان را نیز 10 تن اعالم کرده  اســت، حال 
آنکــه به گــزارش رویترز به نقل از پلیس و پزشــکان در بغداد، مجروحان 
انفجار نخست بالغ بر 50 تن بوده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل 
از سخنگوی وزارت کشور عراق، یک سرباز در نزدیکی ورودیه بازار بزرگ 
جمیله، خودرویی مشــکوک را کشف کرده و به روی آن آتش گشوده و در 
پی آن شــخصی که در خودرو بوده، مواد منفجره داخل خودرو را منفجر 

کرده است. 
بــه گفته محافــل امنیتی عراق، حملــه انتحاری نخســت صبح زود روز 
یکشــنبه در بازار بزرگ جمیله که بازاری مخصوص مواد غذایی اســت، 
رخ داده اســت. این بازار در نزدیکی شهرک صدر است که بیشتر ساکنان 
آن را شــیعیان تشکیل می دهند. در هفته های اخیر، پایتخت عراق بار ها 
شاهد حمله های انتحاری »دولت اسالمی« علیه نیروهای امنیتی عراق 
و شــیعیان بوده است. به باور تحلیلگران، داعش قصد دارد بر تنش های 
میان اکثریت شیعه عراق و سنی های این کشور بیفزاید. افزون بر این، از 
ماه اکتبر گذشته با آغاز عملیات تهاجمی نیروهای دولتی و مردمی برای 
باز پس گیری موصل که مدت هاست به پایگاه داعش تبدیل شده، فشار 

بر این گروه تروریستی در عراق افزایش یافته است.
در نهایــت، گفتنی اســت در تازه ترین تحول میدانــی در عراق، نظامیان 
امریکایی که قصد عبور از ایســت و بازرسی شمال استان صالح الدین و 
حضور در منطقه عملیاتی را داشتند؛ از سوی رزمندگان مقاومت اسالمی 
ُنَجباء به آن ها اجازه عبور داده نشــد. یگان پشــتیبانی مقاومت اسالمی 
ُنَجباء در استان صالح الدین عراق از اخراج نیروهای نظامی امریکایی که 
قصد ورود به منطقه صفر عملیاتی را داشتند، خبر داد. بنا به این گزارش، 
خودروی زرهی متعلق به نظامیان امریکا قصد عبور از ایســت و بازرســی 
منطقه »جبال مکحول« را داشتند که با درخواست آنان ممانعت به عمل 
آمد. تأمین امنیت منطقه صفر عملیاتی »جبال مکحول« واقع در شمال 
اســتان صالح الدین عراق، پس از پایان آزادسازی و پاکسازی بیجی، به 

مقاومت اسالمی ُنَجباء محول گشته است.

آمادگی بشار اسد برای مذاکره بر سر »همه چیز« در آستانه
بشــار اســد، رئیس جمهور ســوریه، با اشاره به مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان بیان کرده که دولت وی آماده است تا بر سر »همه چیز« در آستانه مذاکره کند؛ اما هنوز مشخص نیست، زمان این مذاکرات دقیقا چه وقت خواهد بود و 
نماینده گروه های معارض شــرکت کننده در این نشســت نیز چه کســانی هستند! رئیس جمهور سوریه که این مسأله را در گفت و گو با یک رسانه فرانسوی بیان کرده، همچنین گفته است، آتش بس تعیین شده از سوی »ترکیه و روسیه« 

در برخی موارد و به دلیل تالش های ارتش دولتی سوریه برای باز پس گرفتن یکی از مناطق حومه دمشق که کنترل آب شهر در آن قرار دارد، نقض شده است. 
بشــار اســد در پاســخ به اینکه اگر مذاکرات آستانه شامل بحث بر سر جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور سوریه باشــد، واکنش وی چه خواهد بود گفته است: ما آماده ایم بر سر همه چیز در سوریه مذاکره کنیم اما موقعیت و جایگاه من 
مربوط به قانون اساسی است. اگر آن ها – معارضان – خواهان مذاکره در این خصوص هستند باید بر سر قانون اساسی بحث کنند. در این شرایط تصویب یک قانون اساسی جدید نیازمند برگزاری رفراندوم است و در نتیجه مردم سوریه 
باید رئیس جمهور خود را انتخاب کنند. وی گفته اســت: اما اینکه چه کســی در طرف مقابل ما در این مذاکرات حضور دارد، ما هنوز چیزی نمی دانیم و همچنین در این مورد که آیا آن ها اساســا یک گروه معارض نماینده ســوریه هستند 

یا نه. بحث پیرامون مسائل سوریه باید به مردم سوریه واگذار شود. 

حضور آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان در مراسم جشن سال نو میان کودکان

افراد یگان ویژه پلیس استانبول در حال 
گشت زنی در خیابان »استقالل«

یک عضو یگان ضد تروریستی عراق مشغول تیراندازی به یک پهپاد داعش در موصل

حضور کاتولیک ها در یک مراسم ساالنه 
مذهبی در مانیل، پایتخت فیلیپین

  کاهش قیمت نفت 
در پی افزایش تولید آمریکا

روز دوشــنبه با آشــکار شدن نشانه هایی از رشــد تولید نفت در 
آمریکا، قیمت نفت 1 دالر کاهش یافت و خوشــبینی ها برای 
افزایــش قیمت در پی توافق تولیدکننــدگان عضو و غیر عضو 
سازمان کشور های صادر کنندۀ نفت )اوپک( را کمرنگ کرد. 
این در حالی ســت که تا ساعاتی پیش، مهمترین دلیل کاهش 
قیمت امروز، افزایش صادرات نفت ایران اعالم شده بود.قیمت 
آتــی نفت خام برنت بین الملــل 1.01دالر کاهش یافت و این 
در حالی اســت که معاملۀ آتی نفت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با 1 دالر کاهش، بشکه ای 52.99 دالر صورت گرفت.

 داعش، دانشگاه موصل را 
به آتش کشید

تروریســت های داعشــی بعــد از منفجــر کردن ســاختمان 
دانشــکده های دندانپزشکی، دانشکده ادبیات و علوم تربیتی 
دانشــگاه موصــل، محتویــات آن را به خارج منتقــل کردند. 
نیروهای عراقی بعد از به کنترل در آوردن مناطق »الســکر« و 
»البلدیات« در محور شمالی شهر موصل ورود به منطقه المزارع 
را آغاز کردند. یک فرمانده ارشــد عراقی روز گذشته )یکشنبه( 
اعالم کرد که نیروهای ویژه این کشور در نبرد با گروه تروریستی 
داعش در شهر موصل پس از پیشروی هایی در شرق این شهر 

به ساحل رود دجله رسیدند.

  انتصاب رئیس 
اداره امنیت ملی آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، دن کوتس، سفیر 
سابق ایاالت متحده در آلمان را به عنوان رئیس اداره امنیت ملی 
این کشــور منصوب کرد. کوتس ۷3 ســاله از این پس عهده دار 
یکی از پست های کلیدی آمریکا شده که وظایف مهم مدیریتی 
در حوزه امنیتی بر عهده او گماشته شده است. این در حالی است 
که ترامپ به تازگی با یک چالش امنیتی روبرو شده است. رئیس 
جمهــوری منتخب آمریکا، نتیجه گیــری نهادهای اطالعاتی 
آمریکا در مورد نقش روسیه در حمالت سایبری به ایاالت متحده 
را در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور پذیرفت.

 بررسی افزایش اختیارات 
اردوغان در پارلمان ترکیه

پارلمان ترکیه قرار اســت پیشــنویس اصالح قانون اساسی این 
کشــور را بررسی کند که بر اســاس آن، اختیارات گسترده ای به 
رئیس جمهور اعطا خواهد شــد. بر اساس قانون اساسی ترکیه، 
رئیس جمهور در این کشور نقشی تشریفاتی ایفا می کند؛ وضعی که 
ممکن است به زودی دستخوش تغییر شود. بررسی پیشنهادات 
تغییر قانون اساســی ترکیه از امروز )دوشنبه( آغاز می شود. این 
پیشــنهاد ها باید از ســد دو رأی گیری در پارلمان عبور کنند. در 
صورت تصویــب، دولت آن ها را به همه پرســی عمومی خواهد 

گذاشت که زمان آن نیز احتمااًل بهار سال آینده خواهد بود. 

بین الملل
1395 مــاه  20 دی   دوشــنبه 


