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شرایط عادی فاصله زیادی دارد. در حمالتی که طالبان مسئولیت آن ها را بر عهده گرفته، ده ها تن کشته و 
زخمی شده اند. روز گذشته در جریان یک عملیات تروریستی گروه طالبان در کابل که به صورت حمله انتحاری 
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هیمنه استکبار را نشانه گرفت
سردار حسین سالمی صبح امروز در آئین تجلیل از حماسه آفرینان دستگیری تفنگداران متجاوز 
آمریکایی در آبهای خلیج فارس در بوشهر این روز را یکی از روزهای حساس و برجسته انقالب 
اسالمی دانست و اظهار داشت: 22 دی ماه سال 1394 یکی از برجسته ترین ایام تاریخ انقالب 

اسالمی و تاریخ مبارزات ضد استعماری و ضد استکباری ملت مسلمان ایران است. وی با 
بیان اینکه بوشهر در تاریخ مجاهدت های ضد استعماری و ضد استکباری ملت ایران 
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فقدان هاشمی تاثیری بر 
سبد رای روحانی ندارد

مصطفی هاشــمی طبا معتقد اســت دولت روحانی 
نباید درگیر مســائل سیاســی و یا مبحث جایگزینی 
معنوی آقای هاشمی بشود بلکه روحانی باید مسائل 
اجرایی کشور را پیش ببرد و این بهترین توفیق برای 

جریان اعتدال است.
 ســید مصطفی هاشــمی طبا با بیــان اینکه جواب 
دادن به این سوال که اوضاع سیاسی بعد از فقدان 
آیت الله هاشمی رفســنجانی چگونه پیش خواهد 
رفت بسیار سخت خواهد بود، به خبرنگار خبرآنالین 
گفت »نمی تــوان در این برهه نگاهی دقیق به این 
موضوع داشــت که دوران بعد از آیت الله هاشمی 
چگونه می شــود اما من امیــدوارم فضای وفاق و 
وحدت در بین نیروهای سیاســی حاکم باشد. این 
همان چیزی که آیت الله هاشــمی هم بارها بر آن 

تاکید کرده بودند.«
وی که در دولت دوم آیت الله هاشمی رییس سازمان 
تربیــت بدنی بــود، گفت: »من معتقد هســتم بین 
کســانی که اصولگرا و اصالح طلب واقعی هستند 
اختــالف چندانی نیســت. اما متاســفانه جریانات 
تندرویی کــه جاهالنه بــا قضایا برخــورد می کنند 
فضا را به ســمت فضای تخریبی می برند. آیت الله 
هاشمی همیشه انســان معتدلی بود و از رفتارهای 
تندروانه حمایت نمی کرد. امیدوار هســتیم که نگاه 
غیرافراطــی آیت الله هاشــمی در بین جریان های 

سیاسی دنبال شود.«
هاشــمی طبا با بیان اینکه متاســفانه افراد سیاسی 
وقتی شــروع به یک فعالیت سیاسی می کنند فکر 
می کنند که خودشان محور هستند، ادامه داد: »این 
جریانات بعد از مدتی که تجربه به دســت می آورند 
متوجه می شــوند که اینگونه رفتارها صحیح نیست 
و بعد به سمت اعتدال می روند که ما از این جنبه ها 
ضربه های زیادی خورده ایــم. مطمئنا جریانی که 
از لحــاظ فکری و ذهنی عاقالنــه تر فکر کند قطعا 
می تواند در دوران پســا هاشــمی موفقیت سیاسی 

بیشتری داشته باشد.«
او گفــت: »به نظر مــن دولت روحانــی نباید درگیر 
مسائل سیاسی و یا مبحث جایگزینی معنوی آقای 
هاشــمی بشــود بلکه روحانی باید مســائل اجرایی 
کشــور را پیش ببرد. وقتی حوزه اجرایی کشور قوی 
باشــد جریان اعتدالی هم خودش را بهتر نشان می 
دهد. روحانی هرچقدر در این حوزه توفیق بیشتری 
داشــته باشد این مســاله برای او و اعتدالیون بهتر 

خواهد بود.«
رئیس ســازمان تربیت بدنی در دولت اصالحات با 
بیان اینکه هرچقدر افراد معتدل بیشــتر بتوانند در 
فقدان آقای هاشمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند این 
جریان توانمندتر خواهد شد، گفت: »بعد از انقالب 
ما شــاهد بوده ایم که در بین جریانات سیاسی باال 
و پاییــن های زیــادی وجود داشــته و حتی در بین 
این جریانات برداشــت های متفاوتی هم از اهداف 
انقالب وجود داشته است. اما هیچ چیزی در فضای 
سیاسی قابل پیش بینی نیست. همانگونه که ما نمی 
توانســتیم روی کار آمدن ترامــپ را در آمریکا پیش 
بینی کنیم. برای انتخابات ریاســت جمهوری سال 

آینده کشور هم همینگونه است.«
وزیر صنایع دولت شــهید باهنر با بیان اینکه به نظر 
من فقدان حضور آیت الله هاشمی تاثیری در میزان 
ســبد رای حســن روحانی در ســال آینده تاثیرگذار 
نخواهد بود، ادامه داد:»مردم در چند سال گذشته 
از حســن روحانی و دولتش شــناخت پیدا کرده اند 
و اگــر بخواهند او را انتخاب کننــد قطعا با توجه به 

شناختشان به او رای خواهند داد.«

به سوی وفاق
»طرح گفت وگوی ملی« روی میز فراکسیون امید

چندی پیش بود که با باال گرفتن اختالفات ســران قوا، رئیس فراکسیون امید 
مجلــس از »طرح گفت و گوی ملی« ســخن گفت. محمدرضــا عارف به این 
اختالفات اشــاره کرده و برای حل چنین مشکالتی از این طرح حرف زده بود. 
پــس از آن او و تعدادی دیگر از نمایندگان فراکســیون امیــد از پیگیری طرح 
گفت و گوی ملی در مجلس گفته بودند و اینکه می خواهند چراغ گفت و گوی 
ملــی را از پارلمان و در میان نمایندگان اصالح طلب و اصولگرا روشــن کنند. 
حاال احمد مازنی یکی دیگر از نمایندگان فراکســیون امید از تشــکیل کمیته 
ویــژه ای برای پیگیری این طرح در فراکســیون امیــد و تهیه پیش نویس این 

طرح خبر داده است. 
نماینــدگان دنبال کننده طرح گفت و گوی ملی هنوز چیز زیادی از جزئیات 
این طرح نگفته اند، اما آنچه مســلم اســت این اولین بار نیست که موضوع 
گفت و گوی ملی برای حل اختالفات مطرح می شــود. شــاید آخرین باری 
که این مسئله در سطح کالن کشور طرح شد، سال گذشته و از جانب رئیس 
دولــت یازدهم بود. موضوعی که مرحوم آیت الله هاشــمی نیز آن را مطرح 
کــرد، اما تا زمان مرگش موفق به اجرای آن نشــد. حاال و با مرگ هاشــمی 
بســیاری بار دیگر از اتحاد و آشــتی ملی ســخن می گویند. آن ها امیدوارند 
حضور گروه های مختلف سیاســی در مراسم تشییع مرحوم هاشمی آغازی 

بر این وفاق باشد.  

 مبنا روی مشترکات دو طرف 
و هدف حل مشکالت اقتصادی است

محمدرصــا عــارف که اولین بار طــرح گفت و گوی ملی را مطــرح کرد در این 
خصوص گفته بود: وقتی می توان برخی مســائل و اختالف نظرها را در داخل 
یک جلسه حل کرد چرا باید آنها را رسانه ای کنیم؟ مبنای ما این است که حتی 
االمکان این مســائل رســانه ای نشــود. وی اظهار کرد: ما طرح گفت وگوی 
ملــی را در پارلمان دنبــال می کنیم و در همین راســتا کارگروهی برای تعامل 
با فراکســیون های دیگر تشکیل شده اســت. ما در خیلی مسائل مثل حقوق 
شهروندی با یکدیگر اختالف نظر داریم، اما در بحث اشتغال و رونق اقتصادی 
اختــالف نظری نیســت و می توانیم در راســتای منافع ملی بــا یکدیگر تعامل 
کنیم. جهت گیری ما همین اســت که مبنا روی مشــترکات باشــد ان شاءالله 
اختالف نظرها هم در حین این تعامل حل خواهد شــد تا ان شــاءالله به نتایج 

مطلوب برسیم.
عارف پس از آن در گفت و گویی با اشــاره به پیگیری طرح گفت وگوی ملی در 
مجلس بــر لزوم تعامل دو جریان اصیل انقالب تاکیــد کرد. به اعتقاد عارف، 
اگر چنین طرحی اجرایی شود،  اختالفات بزرگان نظام در فضای دوستانه حل 
می شــود،  تا آن چه نمود بیرونی دارد، تفاهم و همدلی باشــد. او تاکید کرد: با 

تدبیری که عزیزان ما در فراکســیون امید داشتند، ما می خواهیم گفت و گو را 
در سطح مجلس به طور جدی دنبال کنیم تا الگویی برای جامعه شود.

ساختار رسانه ملی گفت و گوهای یک طرفه است 
علیرضا رحیمی یکی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون امید در این خصوص 
گفته اســت: برخی حواشی ناشــی از اختالفات در فضای سیاسی داخلی که 
تبعاتی در جامعه گذاشته است، به دلیل نبود گفت وگوی ملی است. گاهی اوقات 
صداوسیما به عنوان یک تریبون وسیع ملی، گفت وگوهای یک طرفه ترتیب می 
دهد و این رســانه گسترده، ساختاری برای حرکت به سمت گفت وگوی ملی با 
هدف ایجاد آرامش و رضایت نسبی در فضای سیاسی کشور را دنبال نمی کند. 
وی با اشــاره به عدم گفت وگوی مسئوالن با یکدیگر در جهت حل مسائل فی 
مابین می گوید: اگر اختالف نظری دارند این اختالف ها نباید به رسانه ها کشیده 
نشــود، یعنی هم در سطح فضای سیاســی و هم در سطح ساختار حکومتی و 
ســاختار ملی، گفت وگوی ملی یک ضرورت حتمی برای کشــور است و حتما 
منافع زیادی را به دنبال دارد. البته طرح ساده ای نیست و از نظر اجرایی بسیار 
پیچیده اســت و قاعدتا نیاز به تمرین و ممارســت دارد. در وهله اول باید همه 
گروه ها ضرورت حرکت به ســمت گفت وگــوی ملی را درک کنند. دوم الزامات 
آن را قبول کنند و نکته سوم ظرفیت های ملی مانند صداوسیما و رسانه ها این 

ضرورت را بپذیرند تا بتوانند همراهی کنند.

می خواهیم مجلس الگویی برای بقیه جامعه باشد
حجت االسالم احمد مازنی نیز امروز در این خصوص اظهار کرد: به اعتقاد من 
راه حل مشکالت کشور گفت وگو اســت و این چاره دردهای مزمن در کشور و 
تنازعات حاکم بر فضای سیاسی است. جامعه ما به صورت تاریخی به جامعه ای 
تبدیل شده که در آن تک گویی و مونولوگ وجود دارد و روش دیالوگ و گفت وگو 

در آن ضعیف است که این ریشه در روش آموزشی و تربیتی ما دارد.
وی افزود: پیش فرض گفت وگو این است که دو طرف اختالفاتی دارند و واقعیت 
اختالف را می پذیرند و درباره آن گفت وگو می کنند. به اعتقاد من این امر می تواند 
راه حل مشکالت کشور و کلید قفل گرفتاری های مختلف معیشتی، اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی باشد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه همه گروه های 
سیاسی در مجلس حضور دارند و همه نحله های فکری و اقوام ایرانی و پیروان 
ادیان و مذاهب زیر سقف مجلس هستند ما طرح گفت وگوی ملی را در پارلمان 
کلید زدیم تا الگویی برای گفت وگوی ملی در سایر بخش ها شود. اگر در مجلس 
که نخبگان و منتخبیــن ملت از همه جناح ها حضور دارند این امر تحقق پیدا 

کند می توانیم آن را به خارج از مجلس نیز تسری دهیم.

مازنی قانون اساســی، اندیشه های امام و سیاســت های ابالغی مقام معظم 
رهبری را مبانی تعریف شده در طرح گفت وگوی ملی عنوان و خاطرنشان کرد: 
هر کس این سه مبنا را قبول دراد می تواند وارد فضای گفت وگو شود. روش آن 
نیز به مجلس و خرد جمعی واگذار شده و می تواند روش های مختلفی از جمله 
تشــکیل فراکسیون یا کمیسیون و یا هسته گفت وگو پیش بینی شود و یا اینکه 
کل نمایندگان با حضور بزرگان فراکسیون های سیاسی در یک برنامه منظم و 
منســجم گفت وگوی کنند و به توافق برسند یا اینکه از هر فراکسیون چند نفر 

معرفی شوند و جمعی به این منظور تشکیل شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اصول و سیاست های حاکم بر طرح 
گفت وگوی ملی، تصریح کرد: نکته مهم این است که اگر در برخی موضوعات 
اختالفی وجود دارد این امر باعث نشــود که موارد اشتراکی تحت الشعاع قرار 
بگیرد مثال در حوزه روابط بین الملل و سیاســت خارجی نکات بســیاری مورد 
اتفاق نظر اســت یا در حــوزه اقتصادی در خصوص ایجاد اشــتغال اختالفی 
نیســت اگرچه ممکن اســت روی روش آن بحث وجود داشــته باشد اما اصل 
حاکم انتفاع همگانی اســت و همه اقشار باید به نسبت سهم شان از خدمات و 

امکانات برخوردار باشند.

تشکیل کمیته ویژه و تهیه پیش نویس طرح در فراکسیون امید
وی با بیان اینکه پیش نویس طرح گفت وگوی ملی تهیه شــده، یادآور شد: در 
این زمینه با صاحب نظران از جمله آقایان عارف، الریجانی و برخی نمایندگان 
نیز مشــورت شــده و آنها این طــرح را تایید کرده اند. همچنیــن اصولگرایان، 
اصالح طلبــان و اقلیت های دینی و مذهبی هم از این طرح اســتقبال کردند. 
اقدام دیگر گفت وگو با شخصیت های تاثیرگذار جناح های مختلف در خارج از 
مجلس بود به ویژه کســانی که سابقه پارلمانی داشتند و شخصیت  تاثیرگذاری 
در حوزه سیاســی محسوب می شوند از جمله آقایان حدادعادل، ناطق نوری، 
موسوی خونینی ها، ســیدهادی خامنه ای، دعایی، کاظم موسوی بجنوردی 
و ایــن ارتباط و تعامل بــا برخی مقامات و شــخصیت های علمی و فرهنگی و 

پیشکسوتان حوزه سینما و موسیقی نیز انجام شده و ادامه خواهد داشت.
این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: فراکسیون امید و شخص دکتر عارف از 
طرح گفت وگوی ملی استقبال کرده و این امر در مجلس از سوی جریان های 
دیگر نیز مورد اســتقبال قرار گرفته است. در همین رابطه دکتر عارف جمعی را 
به عنوان کمیته تخصصی گفت وگوی ملی به ریاست خودش و با حضور برخی 
نمایندگان از جمله بنده و آقایان فتحی، وکیلی، حســین زاده، شیخ، حیدری، 
عابدی و خانم سیاوشــی تشــکیل داد که در این کمیته بحث های اولیه انجام 
شــده و قرار اســت این موضوع در دستور کار هیات رییســه و شورای مرکزی 

فراکسیون امید قرار گیرد و به طور جدی دنبال شود.

قدردانی از حضور مردم در تشییع هاشمی با پیمودن راه اعتدال
گاهانه و قدرشناســانه مردم در تشــییع و تجلیل از آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: این حضور، صفحه پرشکوه دیگری در تاریخ پرافتخار ایران رقم زد و  رئیس جمهور در پیامی با قدردانی از حضور آ
گاهانه و قدرشناسانه مردم شریف و هوشمند ایران در تشییع و تجلیل  وحدت استوار ملی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت. حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در پیامی با قدردانی از حضور آ
از آیت الله هاشــمی رفســنجانی تاکید کرد که این حضور، صفحه پرشکوه دیگری در تاریخ پرافتخار ایران رقم زد و وحدت استوار ملی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت. رئیس جمهور در این پیام 
گاهانه و قدرشناسانه شما در تشییع و تجلیل آیت الله هاشمی رفسنجانی خدمتگزار فداکار مردم و انقالب و یار وفادار امام و رهبری، صفحه پرشکوه دیگری در تاریخ پرافتخار ایران را رقم  نوشت: حضور آ
زد و وحدت اســتوار ملی را در برابر چشــم جهانیان به نمایش گذاشــت. وی افزود: زبان از سپاسگزاری این حضور و حمایت، قاصر است و تنها تالش پیگیرتر دولت را در خدمت به مردم و جدیت بیشتر در 

پیمودن راه اعتدال و پرهیز از افراط -که گوهر اندیشه و عمل آن مجاهد در راه حق بود - قدردانی عملی از حماسه حضورتان می داند.

سیاسی
 چهارشــنبه 22 دی مــاه 1395

سوژه روز

صدور بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام
در آســتانه اولین سالگرد اجرای برجام، نشست کمیسیون مشــترک برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در تاریخ 10 
ژانویــه 2017 در وین برگزار و بیانیه ای صادر شــد. در این بیانیه که از ســوی هیات هــای مذاکره کننده ایران و ۵+1 
صادر شــده، آمده است: کمیسیون مشترک مشخصا به منظور بررسی نگرانی های مطروحه از سوی ایران طی نامه 
مورخ 16 دسامبر جناب آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران خطاب به خانم موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا، به 
عنوان هماهنگ کننده کمیســیون مشترک، تشکیل شد. طبق درخواست ایران، قبل از نشست کمیسیون مشترک 

یک نشست گروه کاری رفع تحریم ها نیز در سطح کارشناسی تشکیل گردید.  
این بیانیه در ادامه با بیان اینکه کلیه طرف های برجام مجددا بر تعهد قاطع خود به تداوم اجرای کامل و موثر برجام تصریح کردند تصریح کرده است: 
کمیسیون مشترک ضمن تاکید مجدد بر اهمیت تعهدات مرتبط با رفع تحریم ها وفق برجام، به ویژه در ارتباط با قانون آیسا، تضمین های ارائه شده 
توســط ایــاالت متحده را مبنی بــر اینکه تمدید قانون تحریم های ایران به هیچ عنوان تاثیری بر فرایند رفــع تحریم  هایی که ایران طبق برجام از آنها 
بهره مند می شود نداشته و به هیچ روی محدودیتی برای شرکت ها از حیث انجام مراودات بازرگانی با ایران ایجاد نخواهد کرد، مورد توجه قرار داد. 
بیانیه نشســت کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشــترک تصریح کرده است: کمیسیون مشترک همچنین تعهدات طرف های برجام مبنی بر 
رفع تحریم ها به صورت مستمر به ویژه طبق بند 21 برجام را مجددا مورد تاکید قرار داد. از فرصت برگزاری این جلسه کمیسیون برای بررسی برخی 

موضوعات هسته ای برجام نیز استفاده شد.

دیدبان مجلس

تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ای را تصویب کردند که بر اساس 

آن شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود.
بر مبنای ماده 18 الیحه برنامه ششم توسعه، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام 
بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج،  شیوه های عملیاتی، 
دستورالعمل ها، بخش نامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن ها، از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شورای 
فقهی در بانک مرکزی با ترتیب زیر تشــکیل می شــود: پنج فقیه ) مجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت و صاحب 

نظر در مسائل پولی و بانکی(، رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان ) هر دو با 
معرفی رئیس کل بانک مرکزی(، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانک داری اسالمی با انتخاب مجلس ) به عنوان 

ناظر (، یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد.
این ماده همچنین چهار تبصره به شرح زیر دارد: تبصره 1- اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب 
می شوند. تبصره 2- اعضای صاحب رای برای مدت 4 سال تعیین می شوند. این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. تبصره 3- مصوبات 
شــورای فقهی الزم الرعایه اســت. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن ها نظارت می کند. تبصره 4- نحوه 

تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.



3
شخصیت های اصیل انقالب را قربانی مطامع جناحی نکنیم

علیرضا رحیمی با ابراز تاسف از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت:  نباید وجود سالیق متفاوت در کشور باعث بروز بداخالقی های زیادی در فضای کشور شود؛ کما اینکه پیش از این بی مهری 
و جفای زیادی نسبت به شخص آیت الله هاشمی به وجود آمد؛ جفاهایی که درس بزرگی برای همه ملت است که به خاطر مسائل سیاسی زودگذر شخصیت های اصیل انقالب را قربانی  مطامع جناحی 
نکنیم؛ کما اینکه در گذشته ای نه چندان دور افرادی در کمال بی تدبیری پمپاژ اتهام نسبت به آیت الله هاشمی و دوستاران و خانواده شان کردند.  رحیمی تاکید کرد که نباید در طوفان های زودگذر ثبات 

و آرامش کشــور از دســت رود. همه باید در اظهارنظر ها و تصمیم گیری ها خردورزی را ســرلوحه کارشان قرار دهند. این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با ابراز تاسف از برخی بداخالقی ها نسبت به 
شــخصیت آیت الله هاشــمی رفسنجانی گفت:  همه باید در چارچوب اخالق و دین حرکت ها و اقدامات سیاســی را انجام دهیم و برای نسل بعد الگو باشیم همان الگویی که هاشمی رفسنجانی با 

اخالق سیاسی اش در ادوار مختلف از خود به جای گذاشته که در دوره ای علی رغم ایجاد ایام تلخ با صبوری و سکوت مدبرانه را در پیش گرفت.

تشییع هاشمی تکرار تشییع امام بود
نایب رییس سابق مجلس شورای اسالمی 
گفــت: مــردم در مراســم تشــییع آیت الله 
هاشمی رفســنجانی تجربــه تشــییع پیکر 
امام راحل را تکرار کردند. حجت االســالم 
و المســلمین سیدمحمدحسن ابوترابی در 
حاشیه مراسم تشییع جنازه مرحوم آیت الله 

هاشمی رفسنجانی در حالی که از شدت تاثر صدایش می لرزید، گفت: مردم 
شــریف و بزرگوار تهران در تشییع استثنایی پیکر پاک سیاستمدار متعهد و 
پرتالش و خســتگی ناپذیر حضرت آیت الله هاشــمی، تجربه تشییع پیکر 
پاک امام راحل)س( را تکرار کردند و قدرشناســی خود را برای شخصیتی 
که عمر خود را برای عزت و اقتدار و عظمت ایران اسالمی سپری کردن به 
نمایش گذاشــتند. وی افزود: امیدوارم در راه افزایش عزت و اقتدار ملی و 
تحکیم ارکان نظام اسالمی در راه این مردان بزرگ تاریخ ساز قدم برداریم.

برای انتخابات میان دوره ای آماده ایم
محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور 
درخصــوص اینکه بــا توجه به درگذشــت 
آیت الله هاشــمی، انتخابــات میان دوه ای 
برای خبــرگان در تهران برگزار می شــود، 
تصریح کــرد: مجلس خبــرگان رهبری یا 
شورای نگهبان باید اجازه برگزاری انتخابات 

میان دوره ای خبرگان را به وزارت کشور بدهند. او در رابطه با سازوکار برگزاری 
انتخابات میان دوره ای خبــرگان، گفت: قانون و آیین نامه این انتخابات را 
مجلس خبرگان  رهبری و شورای نگهبان تایید می کند و وزارت کشور مجری 
انتخابات است و به مجلس خبرگان با توجه به اینکه یکی از نمایندگان خود را 
از دست داده است، پیشنهاد برگزاری انتخابات را می دهیم. مقیمی تصریح 
کرد: در ایــن زمینه آمادگی برگزاری انتخابات میان دوره ای خبرگان را هم 

داریم و اگر بقیه موارد حل شود مشکلی نداریم.

دستگیری سرشبکه منافقین در اصفهان
یکــی از سرشــبکه های اصلــی منافقین 
کــه بــرای ایجــاد اغتشــاش در مراســم 
تشــییع آیت الله هاشمی رفســنجانی وارد 
کشــور شــده بــود در اصفهان دســتگیر 
شــد.نیروهای امنیتی روز گذشــته یکی از 
عوامل و سرشــبکه های اصلی منافقین را 

در اصفهــان به دام انداختنــد. بنا بر این گزارش، یکــی از ماموریت های 
اصلی این فرد سازماندهی جهت ایجاد تشنج و اغتشاش در جریان تشییع 
پیکر آیت الله هاشــمی در تهران بوده که در اطراف سی و سه پل دستگیر 
شــده اســت. طبق اطالعات واصله، این فرد قبل از ورود به کشور در تور 
اطالعاتی دستگاه های امنیتی کشور قرار داشته و از او ویدیوهای متعددی 
جهت ارسال به شــبکه ماهواره ای وابسته به گروه تروریستی منافقین نیز 

به دست آمده است.

وقتی تریبون دارید، 
شرافتمندانه عمل کنید

دبیرکل حزب کارگزاران نســبت به برنامه های یک 
aبکه فارســی زبان خارجی درباره آیت الله هاشمی 
رفسنجانی انتقاد کرد و گفت: شرافتمدانه عمل کرده 

و به شخصیت ملی توهین نکند.
غالمحســین کرباسچی در تماســی که بی بی سی 
فارســی با او برقــرار کرده بــود، از برنامه های دو روز 
گذشته این رسانه درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی 
انتقــاد کرد و گفت: در مورد برنامه های این شــبکه 
فارســی زبان خارجی نقد جدی دارم. آقای هاشمی 
یک شــخصیت تاریخی و حتی بین المللی در ســی 
ساله گذاشــته بوده و این امر را می توان به راحتی از 
عکس العمل مردم، دنیا و شــخصیت های مختلف 

جهان دریافت کرد. 
او بــا بیــان اینکــه برخورد این رســانه انگلیســی با 
شــخصیت آیت الله هاشــمی مورد نقد دوستداران 
هاشــمی و مردم ایران است، اظهار کرد: این رسانه 
که می خواهد بگوید رسانه ای بی طرف است، در دو 
شــب گذشــته افرادی را در برنامه هــای خود چه به 
صــورت حضوری و چه تلفنــی در برنامه حاضر کرد 
تا در مورد آیت الله هاشــمی ســخن گوینــد اما به او 
توهین هایی کردند. آیت الله هاشمی همچنان مظلوم 
بود همانطور که در داخل نیز برخی گروه های تندرو 

به او نامهربانی کردند. 
کرباســچی با انتقاد از افرادی که در برنامه های این 
رســانه هاشــمی را ضدفرهنگ خواندند گفت: این 
توهین است که به آیت الله هاشمی رفسنجانی شده 
اســت و بهتر بود در برابر این توهین ها افرادی بودند 

که پاسخ دهند. 
دبیرکل حزب کارگزان در واکنش به اظهارات مجری 
این برنامــه که می گفــت بار ها با فرزنــدان آیت الله 
هاشــمی و نزدیکان او از جمله خود کرباســچی در 
روزهای گذشــته تماس گرفته شده اما آن ها جواب 
نداده اند، گفت این تماس را قطع کنید یا اینکه اجازه 

دهید من حرف هایم را بیان کنم. 
او در واکنش به دیگــر اظهار مجری برنامه مبنی بر 
اینکه به آیت الله هاشمی هیچ توهینی نشده است، 
گفت: اگر من به شــما من به شــما بگویم که رسانه 
شــما عامل یک جنایت کار است، این توهین است 

و نقد نیست. 
شهردار اسبق تهران با بیان اینکه معلوم نیست این 
افــرادی که در ایــن برنامه درباره آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی ســخن گفتند خود چه سابقه ای دارند، 
اظهار کرد: در مراســم امروز که به گفته خود شــما 
حــدود دو و نیــم میلیون نفر شــرکت کــرده بودند، 
فردی مثل بهزاد نبودی که آن سابقه زندان در قبل 
از انقــالب و آن خدمات بعد از انقالب را داشــت، با 
قد خمیده در مراســم شرکت کرد. اینگونه حضور ها 
حال و هوای این ملت را نشــان می دهد هرچند که 
شاید برخی به مســائل و حتی خود آیت الله هاشمی 

نقد داشتند. 
او تاکید کرد: آیت الله سیســتانی نیز برای درگذشت 
ایت الله هاشــمی پیام تسلیت داد. ایشان برای کدام 
شــخصیت این چنین ابراز همدری کرده اســت که 
حــاال برخی افــراد در برنامه این شــبکه به ایشــان 

توهین کردند. 
کرباســچی ادامــه داد: شــما کــه تریبــون دارید 
شــرافتمدانه عمل می کنید و به شخصیت ملی  یک 

کشور توهین نکنید. 
او تاکید کــرد: در برنامه هایتان افرادی را نیاورید که 
یک طرفه سخن بگوید. در این هنگام مجری برنامه 
اعالم کرد که سعی می کنیم به این توصیه شما عمل 

کنیم که کرباسچی پاسخ داد: ان شاءالله. 

صراط نیوز نوشت: ماله کشی نقض توافق توسط آمریکا
ایران از خواسته خود برای پیگیری موضوع نقض برجام کوتاه آمده با این امید که اوال خللی به برجام وارد نشود و در ثانی، به تعهد دولت 

آمریکا در خصوص استثنا کردن موارد مربوط به برجام در تحریم های جدید دلخوش کرده است.

 پارس نیوز نوشت: هاشمی دوم یا راه هاشمی؟
بزرگترین ضربه به موقعیت رییس جمهور یعنی آقای روحانی وارد شده است که آقای هاشمی رفسنجانی مدعی برکشیدن وی در 

انتخابات 96 بود و حاال در آستانه انتخابات آینده برای تجدید دوره ریاست خود، عالوه بر کارنامه ضعیف، بزرگ ترین پشتوانه خود را از 
دست داده است.

 عصر ایران نوشت: چرا علیه صدا و سیما شعار می دادند؟
مدیران صدا و سیما بدانند که دوران تک رسانه ای بودن گذشته و در عصر انفجار اطالعات و ماهواره و اینترنت و شبکه های اجتماعی، 

تمسک به "قواعد تک صدایی قرن گذشته"، به یک کمدی بی مزه شبیه تر است تا مدیریت رسانه.

 نامه نیوز نوشت: چرا هاشمی از بهشتی مظلوم تر بود؟
به خاطر تمام این هجمه ها و تهمت هاست که می شود گفت هاشمی مظلوم تر از بهشتی است. بهشتی مورد هجمه مخالفان خود قرار 

گرفت. بنی صدر تقریبا از اولین روزهای به قدرت رسیدنش با هاشمی مشکل داشت. اما مخالفان هاشمی در زمانی نه چندان دور شیفته 
او بودند.

عکس روزسایت نگار

مراسم ترحیم آیت الله 
هاشمی رفسنجانی صبح 
امروز در حسینیه امام 
خمینی)ره( با حضور 
رهبر انقالب و جمعی 
از مسئوالن برگزار شد. 
محمود احمدی نژاد نیز 
در این مراسم شرکت کرد.

خبرنامه
 چهارشــنبه 22 دی مــاه 1395

فیش های نجومی نتیجه 
هوشمند نبودن نظام حسابرسی

عادل آذر رییس دیوان محاسبات در همایش حسابداری 
بخش عمومی که امروز )٢٢ دی( در سالن رازی برگزار 
شــد اظهار کرد: اگر اوضاع عمومی حسابرسی کشور 
را بررســی کنیم چند دغدغه به وجــود می آید. در حوزه 
نظارت آســیب هایی داریم که برای بر طرف کردن آنها 
باید به شــیوه هــای صحیح اقدام کنیــم. وی با تاکید 
بر اهمیت وجود دســتگاه های نظارتــی توضیح داد: 
تحقیقات بســیار زیادی شــده که اگر دســتگاه های 
نظارتی نبودند چه می شد؟ در برخی کشورها گفته شد 
که اگر نبود تــا٢٠٠ برابر تخلفــات افزایش می یافت. 
در کار پژوهشــی کــه خود من در یک دانشــگاه انجام 
دادم فهمیدم در ایــران تا ١٠٠ برابر افزایش می یافت. 
این یعنی وجود همین دســتگاه ها به شکل کنونی اش 

ضروری است.

صحبت از فساد سیستمی در کشور درست نیست 
آذر ادامه داد: البته اکنون سوال مهم اینجاست که در ایران با وجود انواع دستگاه های نظارتی چرا این قدر آمار فساد 
باالســت؟ این در حالی اســت که ما این موضوع را زیاد می شــنویم که مدیر می گوید من باید یک ساعت کار کنم ٢٣ 
ساعت پاسخگو باشم؟سوال اینجاست که پس چرا وضعیت چنین است و باید چه کنیم که چنین اتفاقاتی نیفتد؟ چه 
کنیم که حکمرانی خوب اتفاق بیفتد؟ وقتی مردم امور نظارتی را به ما واگذار کردند چرا نتوانسته ایم جلوی فسادها را 
بگیریم؟ البته الزم به ذکر می دانم که اکنون یکسری می گویند فساد در ایران سیستمی شده ولی این درست نیست 
و گفتن این قبیل حرف ها تبعات دارد. او توضیح داد: نباید این نکته را فراموش کرد که اقتضائات نظام مالی در ایران 
بخشی از فسادها را می طلبد مثال وقتی تصدی گری به دولت سپرده می شود الجرم چنین فضاهایی به وجود می آید. 
به یاد دارم مرحوم هاشمی رفسنجانی خود از کسانی بود که بحث های مربوط به خصوصی سازی را مطرح کرد و گفت 
امور را به مردم واگذار کنیم که خود اداره کنند و البته ایشان خود در این زمینه اهتمام داشت. من معتقدم واگذاری امور 
به مردم جلوی فســاد را تا حد زیادی می گیرد. وی افزود: از نظر من برای مقابله با فســاد و کارآمدی در دستگاه های 
نظارتی در دو بخش می توان اقدام کرد. ابتدا زیر ساخت ها و پیش نیازهاست که همچنان نظامات کنترل های داخلی 
دســتگاه های اجرایی یا کامال مســتقر نشده و یا باوری به آن نیست و کیفیت استقرار نظام های حسابرسی و مکانیزم 
اســتقرار نظام بودجه ریزی نیز جای بحث است. به عنوان یک معلم باورم این است که اگر مکانیزم های نوین بودجه 
ریزی را به کار ببندیم می توانیم جلوی دوباره کاری ها و موازی کاری ها و ... را بگیریم و مشــکالت بســیاری حل می 
شود. عادل آذر همچنین بیان کرد: باید در دستگاه های اجرایی مطالبه شود که این مکانیزم نوین به کار گرفته شوند.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: سیستم های هوشمند نکته ای است که باید برقرار شوند تا به موجب آن ها حسابرسی 
هوشمند برقرار شود. به نظر من هوشمندسازی حسابرسی و حسابداری می تواند جلوی بسیاری از مشکالت از جمله 
فیش های حقوقی را بگیرد. اگر نظامات هوشــمند مســتقر بود باید دو سال پیش به همان مدیرانی که بعدها غارتگر 
خواندیم شان هشدار می دادیم و به آن ها هشدارهای الزم داده می شد. وی همچنین گفت: نکته دیگر منافذ قانونی 
اســت که من اسمش را ســیاه چاله ها گذاشتم. سیاه چاله هایی که در بودجه ریزی و سیستم های حسابرسی ما وجود 
دارد، همچنین وجود ابهام در قوانین اســت که به موجب آن می توان از قانون تفاســیر متعددی به دست آورد. بخش 
دیگر نیز مربوط به هم راستایی و چفت بودن دستگاه های نظارتی است . به این ترتیب که هر دستگاهی نقش خود را 
ایفا کند و برای رسیدن به این وضعیت باید برنامه ای جامع برای دیوان محاسبات، خزانه داری، سازمان حسابرسی، 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی نوشته شود که هم راستا شوند. همچنین می توان کارگروه های مشترک برای 
موضوعات و چالش های خاص نوشته شود به نظرم این امر به ویژه در موضوع فیش های حقوقی قابل پیگیری بود.

دستگیری تفنگداران آمریکایی 
هیمنه استکبار را نشانه گرفت

ســردار حســین ســالمی صبح امروز در آئیــن تجلیل 
از حماســه آفرینــان دســتگیری تفنگــداران متجاوز 
آمریکایــی در آبهای خلیج فارس در بوشــهر این روز را 
یکی از روزهای حســاس و برجســته انقالب اسالمی 
دانست و اظهار داشت: 22 دی ماه سال 1394 یکی از 
برجسته ترین ایام تاریخ انقالب اسالمی و تاریخ مبارزات 
ضد استعماری و ضد اســتکباری ملت مسلمان ایران 
است. وی با بیان اینکه بوشهر در تاریخ مجاهدت های 
ضد اســتعماری و ضد اســتکباری ملت ایــران دارای 
جایگاه مهمی است تصریح کرد: استان بوشهر در این 
عرصه دارای جایگاه درخشــان و منحصربفرد اســت 
به گونــه ای که بوشــهر همواره در معــرض متجاوزان 
انگلیســی بوده که البته گورســتان رویاهــا و آرزوهای 
آنان بوده است. جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران 

انقالب اســالمی با بیان اینکه بوشــهر یک شــرف و عزت و افتخار جاودانه برای ملت بزرگ ایران اســت خاطرنشان 
کرد: بوشــهر قدرتمند با داشــتن مردمان دریادل آن چنان جایگاهی در مبارزه با متجاوزان انگلیسی و آمریکایی دارد 

که نیازی به دیگران نیست.
سالمی با بیان اینکه  تجاوز به آبهای سرزمینی ایران اسالمی در خلیج فارس با قدرت توانمند دریادالن مواجه می شود 
تاکید کرد: هر قدرتی بخواهد به آبهای سرزمینی خلیج فارس به عمد و یا غیرعمد تعرض کند با قدرت باالی دریادالن 
نیروی دریایی سپاه مواجه می شود. وی با بیان اینکه قدرت مردم قهرمان و دلیرپرور در مبارزه با متجاوزان یک شرف و 
عظمت است خاطرنشان کرد: دریادالن منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران در حماسه ای کم نظیر در 22 دی 
ماه سال قبل اوج اقتدار و توانمندی خود را برای شکست متجاوزان نشان دادند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی افزود: این حماســه کم نظیر با تاثیرات و پیامدهای راهبردی و وســیع، معیار قضاوت آشکار برای 
سنجش ایمان و اراده ملت بزرگ ایران است. وی گفت: هر چند ابعاد تاکتیکی این حماسه در 22 دی ماه سال گذشته 
کوچک بود و  دستگیری چند تفنگدار شأن حقیقی نیروی دریایی سپاه پاسداران نیست ولی این حماسه برای شکست 

کل هیمنه استکبار در قلب دریای خلیج فارس شکل گرفت که از جایگاه واالیی برخوردار است.
 جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه ابعاد حماسه 22 دی ماه بسیار وسیع و جهانی است 
خاطرنشان کرد: این شجاعت نشان داد تراکم اراده ملت ایران برای دفاع از ارزش ها، آرمان ها، منابع و اهداف خویش 
اســت. سالمی با بیان اینکه این واقعه در سطح سیاســی کامال جهانی است افزود: جهان بینی ملت مسلمان ایران 
با رهبران بزرگ انقالب اســالمی چه حضرت امام راحل که آســمانی شد و در دل تاریخ مقتدرانه در مقابل مستکبران 
ایستاد و بت های بزرگ را شکست داد و چه رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی که کار فرزندان دریادل سپاه را کار خدا 

نام نهادند بر اساس منطق قرآن و دستورات ایزد منان است.
وی با  بیان اینکه تمام این اعمال و پیروزی ها با پشــتوانه ایمان به خداوند متعال ایجاد شــد افزود: همه این غلبه ها بر 
اساس غلبه ایمان است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه قدرت خداوند در قلب ها و 
دل ها و روح ملت نهفته اســت گفت: ایمان عامل اصلی غلبه انســان مومن بر کفار است و حماسه 22 دی ماه نیروی 
دریایی ســپاه تجلی غلبه ایمان بر کفر بود. وی با بیان اینکه ایمان باالی مســلمانان تفکر، اعتماد به نفس و ســالح 
دشمن را از کار می اندازد افزود: انسان هایی که حامل روح جهادی هستند از هیچ چیز نمی ترسند. جانشین فرمانده کل 
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمنان انقالب اسالمی و مسلمانان هر روز رو به  زوال   می روند گفت: 
این مهم نشــان از ظهور  قدرت اســالم دارد. سالمی با بیان اینکه در 4 دهه گذشته بسیاری از جنگ ها در مرکز خلیج 
فارس و غرب آسیا جریان داشته است افزود: این مهم بدین معنا است که در هر منطقه ای که قدرتی در تضاد با منافع 

استکبار در حال شکل گیری باشد به میدان جنگ تبدیل می شود.
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رصدخانه

روز خونین کابلستان
تشدید حمالت طالبان در افغانستان در پی ابهام در روند صلح

در حالی که طــی هفته های اخیر، دور جدیدی از تالش های بین المللی 
برای اســتقرار صلح و ثبات در افغانســتان آغاز شده، روز گذشته وقوع دو 
حمله تروریستی در این کشور، نشان داد که اوضاع همچنان تا رسیدن به 
شرایط عادی فاصله زیادی دارد. در حمالتی که طالبان مسئولیت آن ها 
را بر عهده گرفته، ده ها تن کشــته و زخمی شده اند. روز گذشته در جریان 
یک عملیات تروریستی گروه طالبان در کابل که به صورت حمله انتحاری 
انجام گرفت، بیش از سی تن جان خود را از دست دادند. ساعاتی بعد نیز 
در قندهار، انفجار یک بمب در مهمانخانه والی این شــهر، ســبب کشته 
شدن پنج تن و زخمی شدن 12 تن دیگر شد؛ هرچند مسئولیت انفجار دوم 
را هنوز کســی بر عهده نگرفته، این دو حمله تروریســتی جدی، از تشدید 

اقدامات و عملیات های طالبان حکایت دارد. 
دو بمب گذار انتحاری روز گذشته در برابر مجلس افغانستان در شهر کابل 
خود را منفجر کردند و جان دست کم سی تن را گرفتند. صدیق صدیقی، 
ســخنگوی وزارت کشــور افغانستان گفته اســت که 22 تن از قربانیان، 
شــهروندان عادی و پلیس بوده انــد. 43 نفر دیگر نیز مجروح شــده اند. 
مقام های وزارت بهداشــت افغانستان، شمار کشته ها را 30 و مجروحان 
را 63 تا 78 نفر اعالم کرده اند. مســئولیت ایــن حمله انتحاری را طالبان 
به عهده گرفته اســت. به گفته عبدالرحمــان رحیمی، رئیس پلیس کابل 
بمب گذار انتحاری اول پیاده خود را به در مجلس رســانده و منفجر کرده 
است. اندکی نیز بعد یک خودرو حاوی بمب در سمت دیگر خیابان منفجر 
شد. انفجار بیش از همه از مسافران می نی بوسی قربانی گرفته که در حال 
ترک مجلس بوده و سرنشینان آن را کارمندان مجلس تشکیل می داده اند. 
ذبیح الله مجاهد، ســخنگوی گروه طالبان که مســئولیت این حمله را به 
عهده گرفته، در پیامی گفته است که هدف حمله، خودرو حامل کارمندان 
ریاســت پنج اداره امنیت ملی افغانســتان بوده است. وی مدعی شده که 
این افراد، بر   همان می نی بوسی سوار بوده اند که حامل کارمندان مجلس 
بوده است. تنها ساعاتی از حمله تروریستی کابل گذشته بود که خبر رسید 
والی قندهار نیز هدف حمله تروریستی قرار گرفته است. بر اساس گزارش 

»بی بی سی«، صمیم خپلواک، سخنگوی والی قندهار گفت، دو انفجار 
در مهمانخانه والی قندهار، باعث مرگ پنج نفر شــده و دوازده تن زخمی 

به جای گذاشته است. 
سخنگوی والی قندهار گفته، همایون عزیزی، والی قندهار و جمعه محمد 
عبدالله الکعبی، سفیر امارات در افغانستان در میان زخمیان این انفجار ها 
هستند. خپلواک همچنین افزود که هر دو زخم های خفیفی دارند، ولی به 
گفته او عبدالعلی شمسی، معاون والی قندهار به  شدت زخمی شده است. 
بعضی گزارش ها آمار کشــته ها را تــا 14 نفر ذکر می کند. مقامات محلی 
می گویند که انفجار ها در مهمانخانه والی قندهار حوالی ساعت 7 شامگاه 
بــه وقت محلی زمانی اتفاق افتاد که ســفیر امارات همراه با والی قندهار 
و دیگر مقامات بلندرتبه این والیت، مشــغول صرف شــام بودند. به گفته 
خپلواک در این مهمانی فرمانده پلیس قندهار و رئیس امنیت این والیت نیز 
حضور داشتند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. 

  »دویچه وله« در گزارشی اشاره می کند، طالبان به رغم فرارسیدن زمستان 
به عملیات خود شدت بیشتری بخشیده است. آخرین عملیات تروریستی 
طالبان علیه نمایندگان مجلس در کابل به ماه دسامبر 2016 برمی گردد 
کــه در جریان آن دو نماینده مجلس هدف حمله قرار گرفتند. اندکی بعد، 
خانه یک سیاستمدار اهل استان ناآرام هلمند هدف حمله قرار گرفت که 
در جریان آن هشــت تن، از جمله دو کودک، کشته شدند. گفتنی است، 
صبح روز سه شــنبه، یعنی ساعاتی پیش از انفجار ها در برابر مجلس، نیز 
لشــکرگاه، مرکز هلمنــد صحنه یک عملیات انتحاری بود که به کشــته 

شدن هفت تن انجامید. 
تهاجمات مکرر طالبان، نگرانی ها را درباره وضعیت امنیتی رو به وخامت 
افغانستان تشدید کرده اســت. پیمان ناتو نیروهای رزمی خود را در پایان 
سال 2014 از این کشور خارج کرد، ولی تن هزار نفر از نیروهای آمریکایی 
در افغانستان باقی مانده اند تا به گفته خود، نیروهای افغان را در عملیات 

علیه تروریســت ها یاری دهند. در عین حال، دویچه وله اشاره می کند که 
هنوز معلوم نیست که امنیت افغانستان در استراتژی امنیتی دولت جدید 
آمریکا به رهبری دونالد ترامپ چه اهمیتی دارد. این موضوع در کارزارهای 
انتخاباتی نقش چندانی بازی نمی کرد. ترامپ نیز تاکنون مواضع روشنی 
در این باره نگرفته است. تنها اوایل دسامبر او در یک گفت وگوی تلفنی با 
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان قول کمک های بیشتر برای امنیت 

افغانستان داده است. 
این حمالت در شــرایطی رخ می دهد که چشــم انداز موفقیت مذاکرات 
بین المللی صلح افغانســتان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته اســت. در 
همین راستا، دو روز پیش، یک مقام امنیتی پاکستان اعالم کردند دولت 
اوباما با ادعای مذاکره مســتقیم با طالبان عماًل نشست های چهارجانبه 
صلح را فلج کرد. این مقام ارشد به روزنامه پاکستانی »تریبیون« گفته است: 
»در نشســت های چهارجانبه، اختالفاتی در نگرش ها وجود داشت، زیرا 
چین و پاکســتان در یک طرف و افغانســتان و آمریکا نیز در مقابل آن ها 
قرار داشتند«. مقام پاکستانی مدعی شده: »با توجه به ترکیب افغانستان، 
پاکســتان، چین و آمریکا در این نشســت ها، انتظار نتایج مثبت داشتیم؛ 
اما افغانســتان هر خواسته ای که آمریکایی ها داشتند را در این نشست ها 

مطرح می کرد«. 
سال گذشته میالدی، کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا پنج 
دور نشســت چهارجانبه درباره صلح افغانستان برگزار کردند. در حالی که 
به نظر می رســید که این نشست ها به نتیجه برسد، مال اختر منصور رهبر 
سابق طالبان در حمله طیاره های بی سرنشین امریکایی در پاکستان هدف 
قرار گرفت. مقامات آمریکایی نقش پاکستان را در این روند مشکوک اعالم 
کردند و پس از کشته شدن رهبر سابق طالبان، این نشست ها متوقف شد. 
گفتنی است، دور جدید تالش ها برای برگزاری مذاکرات صلح افغانستان 
نیز که این بار به ابتکار روسیه آغاز شده، هنوز نتوانسته به نتیجه ای ملموس 
و مشــخص منتهی شــود، به ویژه اینکه عدم حضور نمایندگانی از دولت 

افغانستان در مذاکرات، با اعتراض کابل مواجه شده است.

فراهم شدن مقدمات مذاکرات صلح سوریه در »آستانه«
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه با اشــاره به تالش برخی از کشور ها برای جلوگیری از برگزاری مذاکرات طرفهای سوریه در آستانه تأکید کرد که با وجود این مسئله، مقدمات این نشست در حال فراهم شدن است. ماریا زاخارووا درباره 
نشســت آســتانه )پایتخت قزاقســتان( اظهاراتی را مطرح کرد. زاخارووا در گفت وگو با شبکه خبری »المیادین« اعالم کرد که مقدمات مذاکرات سوریه در آستانه در حال فراهم شدن است؛ هر چند که برخی تالش دارند مانع از برگزاری 
این نشست شوند. وی همچنین تأکید کرد که کشورهای ضامن توقف جنگ در سوریه هنوز میزان مشارکت خود در این نشست را قطعی نکرده اند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز گذشته نیز نسبت به انتقادات »اشتون کار تر« وزیر 
دفاع آمریکا در خصوص نقش مســکو در مبارزه با داعش واکنش نشــان داد. زاخارووا در ادامه تصریح کرد که کار تر مدعی شــده که نقش روسیه در مبارزه با داعش عمال مساوی با صفر است. پس از کار تر، »جان برنان« رئیس سرویس 
جاسوســی آمریکا )ســی. آی. ای( نیز گفت: »اگر آن زمان از اقدامات داعش از جمله رشــد با شــتاب در عراق و ســپس سوریه اطالع داشتیم، آیا همین مسیر را ادامه مدادیم؟ یقینا خیر. دشــوار است که این موضوع را ارزیابی کنیم«. 
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه در واکنش به این تضاد در مواضع پنتاگون و ســی آی ای گفت: »بر اساس منطق نظامیان آمریکا، روسیه گناه کار است؛ زیرا اشتباهات آمریکا را اصالح نکرده است«. وی همچنین خاطر نشان کرد: 

»این اظهارات ممکن است دال بر این باشد که مسئوالن بلندپایه دولت آمرکیا با یکدیگر سخن نمی گویند و تعاملی ندارند. یا اینکه می توان این اظهارات را یک حماقت فاجعه بار توصیف کرد«.

جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ در حال ورود به ساختمان کنگره

اعتصاب خدمه پروازهای »بریتیش ایرویز« 
در گالسکو اسکاتلند

نمایی از معبد »پارتنون« آتن در پی بارش کم سابقه برف در این شهر

 حضور آندرس بریویک، جنایتکار نروژی 
در دادگاه تجدیدنظر

 مرگ خبرنگاری که 
آغاز جنگ جهانی را اعالم کرد

خبرنگاری که به عنوان اولین نفر خبر آغاز جنگ جهانی دوم را 
مخابره کرد، در سن 10۵ سالگی درگذشت. کلر هالینگورث که 
در سال 1939 میالدی ابتدا به عنوان یک فعال صلح و سپس 
به عنوان خبرنگار نیمه وقــت در روزنامه دیلی تلگراف لندنکار 
می کرد، در بازدید از مرز لهســتان و آلمان اولین کســی بود که 
هجوم دســته ای از تانک های ازتش نازی را به سمت لهستان 
دید و مهم ترین خبر قرن بیستم میالدی یعنی آغاز جنگ دوم 
را مخابره کرد. خبر اعالم جنگ جهانی دوم، یکی از مهم ترین 

گزارش های خبری در عصر جدید به شمار می رود.

  عربستان به دنبال خودکفایی 
در ساخت هواپیمای نظامی

گزارش رسانه ها حاکی از آن است که عربستان برای تولید کامل 
هواپیماهــای نظامی در داخل تالش می کند. یحیی الغریبی، 
مدیر اجرایی شــرکت هواپیماسازی »السالم«، گفت: طی 10 
سال آینده ما شاهد ساخت برخی هواپیما ها خواهیم بود و طی 
ســال کنونی نیز ساخت اجزای اضافی این هواپیما ها را شروع 
خواهیم کرد. حدود 90 درصد از قطعات مورد نیاز برای ساخت 
بدنه هواپیما ها با فرا رسیدن سال 2030 در داخل تولید خواهد 
شد. وی افزود: شرکت ما برای تضمین خودکفایی داخلی درباره 
حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی در عربستان تالش می کند.

 اذعان انگلیس به فروش 
بمب های خوشه ای به عربستان

افشای یک گزارش رسمی نشــان می دهد، انگلیس در دهه 
80 میالدی ۵00 بمب خوشــه ای به عربستان فروخته است 
که ممکن اســت از آن هــا در جنگ کنونی علیــه حوثی ها در 
یمن اســتفاده شده باشد. این درحالی است که استفاده از این 
مهمات در قوانین بین المللی ممنوع است. مایکل فالون، وزیر 
دفاع انگلیس در نامه ای نوشــته است: بریتانیا ۵00 مهمات 
خوشــه ای بی ال 7۵۵ تحت توافق میان دو دولت که در سال 
1986 امضا شــده، ارســال کرده اســت. آخرین انتقال سال 

1989 انجام شد.

  حکم دادگاه اروپا 
علیه دختران مسلمان

دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور رایی به نفع دولت سوئیس، حکم 
کرده اســت که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را 
برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. در رای این 
دادگاه آمده است که اقدام مقام های سوئیس در اجرای اجباری 
برنامه آموزشــی مدارس و تالش برای »جــذب موفقیت آمیز 
کودکان« در جامعه موجه بوده اســت. قضــات دادگاه حقوق 
بشر اروپا اذعان کرده اند که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله 
در آزادی های مذهبی اســت، اما در عین حال، این مداخله به 

حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی مذهبی تلقی کرد.

بین الملل
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