
هرجا تندروی کردیم به انقالب ضربه زدیم
نائب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: کسانی که مخالف آزادی بیان و حقوق شهروندی هستند، یا اصل 
والیت فقیه را عماًل مخالف آزادی بیان جلوه می دهند و یا معتقدند که در انتخابات باید فرد مورد نظر ولی فقیه 
رأی بیاورد اینها انقالبی نیستند. علی مطهری در مورد تعریف انقالب بودن گفت: اوال این تقسیم مردم به 
انقالبی و غیرانقالبی کار درستی نیست. ما باید بگوییم همه مردم انقالبی هستند. این که سریع خط کشی 
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رییس دفتر آیت الله هاشمی:بدون ایران هرگز!

دلیل ردصالحیت هاشمی رأی 30 میلیونی اش بود
برادر و رییس دفتر آیت اهلل هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص هجمه هایی که علیه هاشمی 
بود گفت: البته ریشه حمله به آقای هاشمی و برخورد ها با ایشان به امروز و دیروز بر نمی گردد؛ در سریال معمای 
شاه که پخش می شــود مشاهد می کنید آقای هاشمی یکی از آن افرادی هســتند که مورد شکنجه و خشونت 
بســیار زیادی قرار می گیرد و مطالبی را علیه او مطرح می کنند. باید به یاد داشته باشیم انقالبی مثل انقالب ما 
دوستان و دشــمنان زیادی دارد آیت اهلل هاشمی یکی از استوانه های انقالب هستند، ایشان از ابتدای 
نهضت تا به امروز حضور داشــتند و جایگاهی انکار ناپذیر دارند و طبیعی است که مورد هجمه قرار 
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در شرایطی که طی یکی دو هفته اخیر و در پی 
تصویب قطعنامه آتش بس سوریه در شورای 
امنیت ســازمان ملل، همچنان درباره حضور 
ایران در مذاکرات صلح ســوریه ابهام وجود 
داشــت، مجموعه ای از دیدارها و رایزنی های 
دیپلماتیک طی روزهای گذشته، ابهامات را در 
این زمینه تا حد زیادی برطرف کرده و انتظار 
می رود نمایندگان جمهوری اسالمی ایران نیز 

صفحه 3در مذاکرات »آستانه« ...

برنامه متن و حاشیه دعوت خود از 
ســیدعباس عراقچی معاون وزیر 

امور خارجه برای ...

مهرداد الهوتی، عضو کمیســیون 
برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، 
دلیل عدم حذف یارانه پردرآمدها را 

سخت گیری دولت ...

رحمانی فضلی وزیر کشــور اظهار 
کرد: پسابرجام شرایط و تسهیالت 

مناسبی را برای  ...

صداوسیما 
 دعوتش را 
پس گرفت

دولت سخت 
می گیرد

نگذاریم کینه 
توزی دشمن 
مضاعف شود

بیم و امیدهای ایرباس
صفحه 2

واکنش ها به نوشدن نواگان هوایی از یک پیروزی ملی تا یک فاجعه ملی در نوسان بود
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نباید رسانه را از دسترسی 
به حقیقت منع کرد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح 
امروز در اختتامیه نخســتین جشنواره »زن،  رسانه و 
خانواده« با تأکید بر اینکه هیچ مســأله ای از مسائل 
پیش روی نظام بدون نقش آفرینی مثبت و ســازنده 
رســانه ها قابل حل و رفع نیســت، بــه بیان اهمیت 
فعالیــت رســانه در جامعــه پرداخت و خاطرنشــان 
کرد: در جامعه امروز نه تنها باید به واقعیات مســائل 
مختلف در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توجه 
داشــته باشــیم، بلکه باید به تصویر آنها در رسانه ها 

نیز توجه کنیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تفاوت 
تصاویر منتشــر شده از سوی رســانه ها با واقعیات، 
گفت: نمی شــود به خاطــر اینکه تصاویــر متفاوت 
اســت از رســانه ها گریخت و به آنها بدبین بود بلکه 
باید کوشــید تا تصاویری که آنهــا از واقعیات جامعه 
منتشر می کنند به واقعیت های جامعه نزدیک شود 
و این نزدیکی نیز زمانی اتفاق می افتد که اساس کار 

و فعالیت رسانه ها بر گفت وگو باشد.
جهانگیری زمینه ســازی برای گفت وگو در جامعه و 
همچنین کمک به گردش آزاد اطالعات در جامعه را 
مهمترین رسالت رسانه ها دانست و اظهار کرد: رسانه 
نباید به وســیله ای برای کتمان حقیقت و اعمال زور 
تبدیل شــود. همچنین نباید رسانه را از دسترسی به 

حقیقت منع کرد.
وی حق دسترســی آزاد به رسانه ها و همچنین حق 
مشارکت آزاد در سرنوشت را از جمله حقوق اساسی 
مردم عنوان کرد و گفت: متأســفانه سیاست زدگی و 
تبدیل رســانه ها به ابزاری فردی و همچنین مسلط 
کردن افراطی گری و خشــونت بر رســانه ها موجب 

تضعیف اساسی حقوق ملت می شود.

به جای نقد دولت، جنگ روانی علیه دولت 
راه می اندازند

معاون اول رئیــس جمهور با انتقاد از عملکرد برخی 
رسانه ها، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی رسانه ها 
در سال های اخیر نشان دادند که از حاکمیت مردم 
در سرنوشــت خود و روی کار آمدن جریان اعتدال و 
عقالنیت در کشور راضی نیســتند و راهی برخالف 
نقش و رسالت رسانه ای برگزیده اند. شاهد این مدعا 
نیز عملکرد برخی از رسانه های مخالف دولت است 
که به جای نقد سیاست های دولت از نوعی عملیات 
و جنگ روانی علیه دولت اســتفاده می کند و بعضًا با 
وجود اینکه از سرمایه های عمومی استفاده می کنند، 
در تالشند تا در اذهان مردم از دولت و مجلس برآمده 

از رأی آنها تصویری ناکارآمد نشان دهند.
جهانگیری تصریح کرد: نقش ملی و تاریخی رسانه ها 
در شرایط فعلی می تواند ترغیب عموم به فهم مسائل 
ملــی و دعوت آنها بــه گفت وگوهای عقالنی به دور 
از ســوءظن و تنش بر سر مســائل مختلف باشد. ما 
نیازمند شکل گیری گفت وگوهای ملی بر سر مسائل 
ملی و اساســی کشور آن هم بدون سوءظن و ایجاد 

تنش در جامعه هستیم.
وی همچنین با درخواســت از رســانه های مخالف 
دولت برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از آشتفگی 
آن، تأکیــد کــرد: ایــران در جهان امــروز و منطقه 
پرمخاطره و ناامن غرب آســیا کشــوری آرام، امن و 
رو به توســعه اســت و دولت نیز عزمی جز حاکمیت 
قانون، مبارزه با فساد و پیشرفت و توسعه کشور ندارد. 
در همین راســتا از همه رســانه های مخالف دولت 
می خواهم که جامعه امــن و نظام مقتدر و برخوردار 
گاه و هوشــمند را ناامن،  ناتوان و آشــفته  از رهبری آ

نشان ندهند.

بیم و امیدهای ایرباس
واکنش ها به نوشدن نواگان هوایی از یک پیروزی ملی تا یک فاجعه ملی در نوسان بود

در یک سالگی برجام و لغو تحریم های هوایی کشور، نخستین هواپیما از 100 
ایرباس خریداری شده در زمین فرودگاه مهرآباد فرود آمد. فرودی که با حضور 
تعدادی از مسئوالن بود، وزیر راه و شهرسازی، معاونانش، رییس سازمان انرژی 
اتمی، تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی مقام های صنعت هوایی کشــور. 
هنگام ورود این ایرباس ســرود جمهوری اسالمی ایران نواخته شد و خلبانان 
از داخل هواپیما با پرچم و نشانه ایران ایر برای خبرنگاران دست تکان دادند. 

اما ورود اولین هواپیما بعد از نزدیک به 40 سال تحریم ناوگان هواپیمایی ایران نه 
تنها از انتقادهای مخالفان دولت و برجام نکاسته که بر آن افزوده است. با اینکه 
دولت و طرفدارانش برداشته شدن تحریم های هوایی، خرید هواپیما از شرکت 
های خارجی و ورود این هوا به کشور را نشانه ای از پیروزی ایران و دولت یازدهم 
در به دست آوردن اعتماد غرب و به ثمر نشستن برجام می دانند، منتقدان می 
گویند: »چرا هواپیما؟«. به گمان آن ها درحالی که کشــور با مشــکالت ریز و 
درشت اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، خرید هواپیما که وسیله ای لوکس 
به حساب می آید، نباید در اولویت دولت می بود. در مقابل دولت و طرفدارانش 
می گویند با توجه به زمان طوالنی پرداخت پول خرید این هواپیماها، هیچ چیز 
مانند آن نمی توانست برای دهه ها پیوند اقتصادی ایران و غرب را حفظ کند، 
پیوندی که می تواند پشتوانه ای قوی برای روابط سیاسی باشد. دولت همچنین 
می گوید پول خرید این هواپیماها از محل فروش بلیت ها تامین خواهد شــد.   
با این حال موضوع دیگری که مورد انتقاد منتقدان بوده است، شیوه استقبال 
از ایرباس تازه وارد است. به گمان آن ها حضور این تعداد از مسئوالن بلند پایه 
در مراسم استقبال و عکس یادگاری با ایرباس، ذوق زدگی نا به جا بوده است.

شکست تحریم، پیروزی مردم ایران
کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و مسعود پزشکیان در مراسم 
رونمایی از ورود هواپیمای ایرباس شرکت کردند. کاظم جاللی عصر پنجشنبه 
در مراسم ورود هواپیمای ایرباس گفت: امروز برای ورود یک هواپیما به اینجا 
نیامده ایم بلکه موفقیتی برای ملت فهمیده و بزرگ ایران رقم خورده که نشان 
از تاریخ موفق و پیروز ما دارد. وی ادامه داد: حضور ما برای جشــن به کرســی 

نشاندن حقانیت ملت ایران است. 
رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: کسانی بودند که تا دیروز ما را تحریم 
می کردند؛ اما تحریمی که صنعت هوایی نماد آن بود، امروز با شکســت مواجه 

شدند زیرا ایران بزرگ قابل حذف از مجامع بین المللی نیست. 

جاللی ادامه داد: باید برای برخورد و تجلیل از چنین اتفاقاتی انصاف داشــته 
باشیم. در تاریخ ایران پیروزی هایی کمتر از این جشن گرفته شده، این پیروزی 
نیز متعلق به مردم اســت بنابراین امید اســت پس از این جمهوری اســالمی 
ایران به جایگاه اصلی خود بازگردد. همچنین مسعود پزشکیان در این مراسم 
گفت: دســتاورد بزرگی رقم خورده زیرا حیله  و حقه های دشــمنان را شکست 
داده؛ دشمنانی که تالش کردند ارتباط ما را با جهانیان قطع کنند و این اتفاقی 
است که ما باید آن را باور داشته باشیم که امیدوارم این راه ادامه داشته باشد.

پزشــکیان خاطرنشان کرد: ورود هواپیمای ایرباس به نوعی تحول در صنعت 
هواپیمایی نیســت بلکه نگرش و نگاهی اســت که باید در مورد آن اندیشــید، 

نگرشی که به موجب برجام و مذاکرات 1+5 رقم خورد.

مشکلی به نام »محرمانه«
اما جواد کریمی قدوســی نماینده مردم مشــهد و از منتقدان سرسخت برجام 
انتقــادات خود را متوجه نحوه اجرایی شــدن قرارداد خرید این هواپیماها کرد. 
وی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه خرید هواپیما از ایرباس و 
بوئینگ دارای شبهه و مسائل نامعلوم است، اظهار داشت: متاسفانه اطالعات 
دقیقی از سوی وزارت راه و وزیر مربوطه در خصوص این قراردادها به نمایندگان 

داده نشده و این مسائل محرمانه عنوان می شود.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به سئوال خود از وزیر راه در خصوص قراردادهای 
خرید هواپیما، ضمانت اجرایی، ضمانت پشتیبانی، بازگشت تحریم ها و اقدامات 
خصمانه دولت آمریکا و خزانه داری این کشــور، گفت: با توجه به خصومت و 
دشمنی آمریکا با کشورمان که با بی ارزش دانستن جان هموطنانمان در حوادث 
هواپیمایی یه دنبال لطمه زدن به نظام و مردم جمهوری اسالمی هستند،بیان 
داشــت: آنها هر زمانی کــه بخواهند با وضع قوانین دلخــواه، به دنبال ضربه 
زدن به منافع جمهوری اسالمی ایران هستند و بارها این امر زا ثابت کرده اند.
کریمی قدوســی با بیان اینکه ســهام دار شــرکت های هواپیمایی مطرح دنیا 
آمریکای ها هســتند و آنها هرگونه تحریم و قوانین  جدید آمریکا علیه ایران را 
مطمئنــا اعمال خواهند کرد، افزود: با این اوضــاع مطمئنا هیچ اعتمادی به 
قول و قرار های طرف آمریکای نیســت و آنها با وضع قانون توســط اوفک این 

مسئله را نشان داده اند.
وی با اشار به حاکم بودن نظام سلطه در جهان و فرمان پذیر بودن کشورهای 
اروپای از آمریــکا ،ادامه داد: این نوع خرید هواپیما از طرف های غربی با این 

هزینه ها به هیچ عنوان به صالح کشــور نیســت و باعث بار مالی برای دولت 
های بعدی می شود.

هجمه شریعتمداری، بذرپاش و قالیباف علیه دولت
امــروز اما صفحه اول روزنامه های منتقد دولت از جمله کیهان با تیتر »تحقیر 
ملت به چه قیمت؟«، جوان با تیتر »دولت بال درآورد«، وطن امروز با تیتر »فرود 
تحقیرآمیز« و صبح نو با تیتر »عباس عشــق ایرباس« به انتقاد شــدید از فرود 
ایرباس اختصاص داشــت.  برای مثال کیهان در مطلب خود در این خصوص 
نوشت: اینهمه هیجان زدگی و غش و ضعف برای هواپیمایی که محصول یک 
معامله فسخ شده بین ایرباس و اسپانیاست،کمی زیاده روی و دور از ذهن است!
ایــن روزنامــه افزود: هرکــس کمترین اطالعــی از داده های آماری داشــته 
باشــد و یا هرکس که بعنوان پدر یک یا سرپرســت خانواده دســتی در معیشت 
و اقتصاد خانواده داشــته باشــد ،به خوبی می داند که اوضاع ،به مراتب بیش 
ازآنکه دولتمردان نمایش می دهند آشــفته و نابســامان است و دهها مشکل 
کلیــدی و حیاتی در ســر راه زندگی مــردم وجود دارد که هواپیمــا در پیش آن 

مشکالت،دغدغه ای فانتزی قلمداد می شود.
این مطلب در ادامه اضافه کرد: دولت از هرگونه محصولی در بزرگترین وعده 
و ادعایــش از روز نخســت تا کنون ، یعنــی پرونده هســته ای و موضوع برجام 
خالی و بدون دســتاورد است و از دیگر سو،انتخاباتی در پیش است که پیروزی 
در آن بدون هیچ کارنامه ای برای مردم،ســخت و دشــوار است و نزدیکترین 
یاران دولت هم نســبت به آن امید ندارند. در چنین شرایطی،حرکات نمایشی 
و ســخنان دهان پر کن،تنها کاری است که در فاصله 4 ماه مانده تا انتخابات 

از دست دولتی ها بر می آید.
کیهــان در بخش دیگری از این مطلب تاکید کرد: جا دارد از مســوالن دولتی 
پرســید اگر هدف از این باج دهی آشــکار به فرانســوی ها، شــوآف انتخاباتی 
نیســت،چرا 430 میلیارد تومان پول خرید این هواپیما )که جمع بســیار بسیار 
محدودی از مردم از آن اســتفاده می کنند(را صرف ایجاد اشــتغال نکردید!؟ 
گفتنی اســت برای ایجاد یک شــغل صنعتی حدود 20 تا 25 میلیون تومان و 
برای یک شغل خدماتی حدود 5 تا هشت میلیون تومان پول الزم است. یعنی با 
پول این ایرباس می شد 21500 شغل صنعتی و 86هزار شغل خدماتی درست 
کرد. آیا این تعداد شــغل کم اســت!؟ البته دولت محترم بــه این مهم اهتمام 
دارد و درحال ایجاد اشتغال است،اما برای کارگران و متخصصان فرانسوی!

بگردیم و نزدیک ترین کاندیدا به رهبری را پیدا کنیم
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشــاره به نقش شــورای نگهبان در انتخابات آتی گفت: ما باید بگردیم و نزدیکترین گزینه به رهبری را از نظر ثبات، روحیات، بینش، شــجاعت، بی اعتنایی به دنیا و ســاده 
زیســتی و عدل پیدا کنیم. آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی با اشــاره به نقش شــورای نگهبان در انتخابات آتی گفت: هر کس تایید صالحیت شــود وارد فضای رقابتی می شــود که در آن انتخاب 
میان صالح و اصلح خواهد بود و ما نیز باید بگردیم و اصلح را پیدا کنیم و به او رای دهیم.این یک وظیفه اســت و گام برداشــتن در این مســیر عبادت محسوب می شود. وی ادامه داد: شورای محترم 
نگهبــان حداقــل صالحیت را لحاظ می کند اما ما باید دنبال حداکثر صالحیت باشــیم. ما باید بگردیم و نزدیکترین گزینه به رهبری را از نظر ثبات، روحیات، بینش، شــجاعت، بی اعتنایی به دنیا و 
ســاده زیســتی و عدل پیدا کنیم. موحدی کرمانی افزود: ممکن است افرادی، آدم های خوبی باشــنداما مقبولیت نداشته باشند و رای نیاورند، پس باید همه شرایط را برای رسیدن به گزینه اصلح 
در نظر گرفت. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در پایان تاکید کرد: نمی خواهیم  کســی رییس جمهور شــود که نســبت به پول های غارت شده بیت المال بی تفاوت باشد بلکه می خواهیم کسی 

انتخاب شــود که پول ها را به بیت المال برگرداند و جلوی سوءاستفاده ها و رانت خواری ها را بگیرد.

سیاسی
1395 مــاه  دی   25  شــنبه 

سوژه روز

اعالم موافقت با نامزدی زنان، ترفندی علیه زنان است؟
امروز بار دیگر از عباسعلی کدخدایی درمورد نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری سوال بود. جواب همان بود: 
نام نویســی ایرادی ندارد، اما درمورد تایید صالحیت قولی نمی دهیم. حاال اشــرف بروجردی عضو شورای فرهنگی 
اجتماعی زنان و خانواده در این باره می گوید: اعالم اینکه زنان هم می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند ترفندی است، 
برای این است که بعد ها بگویند در زنان رجل سیاسی وجود ندارد و هنوز به جایی نرسیده اند که بتوانند رییس جمهور 
شــوند.  عضو شــورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا درباره نامزدی زنان در 
دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری گفت: در این مورد باید دو دیدگاه را در نظر گرفت ابتدا خود قانون و ســپس 

برداشت و فهم از آن که بحث دیگری است. او در ادامه تصریح کرد: قانون ثابت است،   همان استنادی که امروز به آن می شود زنان می توانند نامزد 
ریاست جمهوری شوند، در گذشته مانع حضور آنان  برای کاندیداتوری می شد. این عضو شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده ریاست جمهوری 
در پاسخ به این سؤال که چرا تا به حال این رویکرد وجود نداشته است، گفت: خواست های جامعه تغییر کرده و همین امر تصمیم گیران را به این فکر 
انداخته که نیم دیگری از جامعه باید در سرنوشــت سیاســی حضور داشته باشند و از طرفی هم می توان عنوان کرد این خود ترفندی است برای اینکه 
بعد ها بگویند در میان زنان رجل سیاسی وجود ندارد و هنوز به جایی نرسیده اند که بتوانند رئیس جمهور شوند. بروجردی همچنین تاکید کرد: اینکه 
بگویم در این زمان اعالم حضور زنان به جهت تقابل با روحانی است، آدرس غلط دادن و تضعیف جایگاه ریاست جهموری اوست، اما شاید بخواهند 

با او مقابله کنند و به همین منظور خانمی را تایید صالحیت کنند تا بتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود.

واکنش روز

موتور سواری زنان غیرقانونی نیست
رییس اتحادیه سراســری کانون های وکالی ایران در مورد برخورد با زنان موتور ســوار در دزفول گفت: ما شاهد این 
هســتیم که خانم های زیادی بر ترک موتور می نشــینند و بدین طریق از موتور استفاده می کنند چه فرقی بین راکب 
موتور و کسی که بر ترک آن می نشیند است. بهمن کشاورز با اشاره به ماجرای دستگیری برخی از زنان موتورسوار در 
دزفول گفت: موتورســیکلت هم مانند ســایر وســایل نقلیه چیزی بیش از یک وسیله آمد و شد نیست و اگر خانم ها با 

رعایت ضوابطی که برای پوشش و ظاهر آنها مقرر است از موتور سیکلت استفاده کنند، منعی وجود ندارد.
رییس اتحادیه سراســری کانون های وکالی ایران افزود: از اصول 1۹،20،21 قانون اساســی همین معنا مستنبط 

می شود و بطور کلی با وضعی که ترافیک پیدا کرده است گمان می کنم در آینده هیچ وسیله ای به جز دوچرخه و موتورسیکلت قابل استفاده نباشد.
این حقوقدان افزود: نباید خانمی را برای اســتفاده از  موتور ســیکلت مورد تعقیب قرار داد، این مطلب مبهمی اســت باید مقامات محترم انتظامی و 
قضایی که مباشرت در این امر داشته اند، مستند اقدام خود را بیان بفرمایند سپس می توان وارد بحث تفصیلی در این مورد شد. این وکیل دادگستری 
تصریح کرد: خشــونت مصادیق متعدد و گوناگونی دارد، در این مورد اقدام انتظامی، قضایی ممکن اســت با سوءبرداشــت از قانون صورت گرفته 
باشد که طبعا خشونت محسوب نمی شود ولی به عنوان اقدام خالف قانون حسب مورد قابل پیگیری، بررسی و تعقیب است. او افزود: در این ماجرا 
خشــونتی مشــاهده شده به اینصورت که افرادی است به صورت گروهی به دنبال این خانم های موتورسوار حرکت کرده بودند و به نوعی آنها را اذیت 

کردند و شاید همین ازدحام و سر صدای غیرمتعارف توجه ها را به سمت این خانم ها جلب کرده است و ماجرا تا این جا پیشرفته است.
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آمار پرونده های قضایی عدد زشت و نگران کنندهای است

حجت االســالم مصطفی پورمحمدی با اشــاره به اینکه ورودی زندان ها باالســت، تصریح کرد: اگر روی پیشــگیری و بســترها کار کنیم، می توانیم از این مقدار ورودی به زندان جلوگیری کرده و به جمعیت 
کیفری زندان ها نیفزاییم. وزیر دادگســتری با بیان اینکه متاســفانه اعداد برای ما عادی شــده و مردم نیز برایشان اهمیت ندارد، اظهار کرد: این حجم پرونده در سیستم قضایی موضوع بدی است و از مردم 
می خواهیم روی این موضوعات فکر کنند. چرا اینقدر با هم دعوا می کنند؟ چرا اینقدر عصبانی هستند؟ چرا نمی توانیم با هم گفت و گو کنیم؟ وی افزود: دست بلند کردن روی یکدیگر تبدیل به پرونده می 
شود و نگران هستیم، این مسیر به ناکجا آباد می رود.  پورمحمدی تصریح کرد: روحانیون باید بیشتر تالش کرده و نخبگان و ریش سفیدان جامعه برای رفع این مشکالت باید تالش کنند. وزیر دادگستری 

ابراز کرد: مردم استان کرمان نجیب و کریم بوده و هستند و آمار پرونده های قضایی، عدد زشت و بسیار نگران کننده است که باید برای آن چاره جویی کنیم. پورمحمدی افزود: یک مدل را تعقیب 
کرده ایم که یکســری جرائم را تبدیل به تخلف کرده تا بار دســتگاه قضایی را ســبک تر کرده و از سوی دیگر در جامعه اینقدر مجرم معرفی نکنیم. وی بیان کرد: قوه قضاییه پذیرفته آسیب های 

اجتماعی و جرائم را کاهش بدهد که این بحث در مجلس تصویب نشد و مجلس در این زمینه اشتباه کرده که باید آن را اصالح کند.

صداوسیما دعوتش را پس گرفت
برنامــه متــن و حاشــیه دعــوت خــود از 
ســیدعباس عراقچــی معــاون وزیــر امور 
خارجه برای حضور در برنامه امشب را پس 
گرفــت. از معاون وزیر امــور خارجه دعوت 
شــده بود تا امشــب با حضور در این برنامه 
پیرامون کمیسیون برجام که چند روز پیش 

در وین برگزار شــده بود و مســایل مرتبط با برجام صحبت کند اما ســاعتی 
پیش در تماســی تلفنی با عراقچی این برنامه کنســل شد. مسئوالن برنامه 
متن و حاشــیه دعوت از عراقچی  را به ایــن بهانه که او نمی تواند به تنهایی 
مهمان این برنامه باشد و حتما باید یکی از منتقدان برجام نیز در آن حضور 
داشته باشد پس گرفته اند. در هفته های اخیر صداوسیما بارها از سیدعباس 
عراقچــی دعوت کرده بود تا در یکی از برنامه ها حضور یافته و در خصوص 

اخرین تحوالت مرتبط با برجام صحبت کند.

دولت سخت می گیرد
کمیســیون  عضــو  الهوتــی،  مهــرداد 
برنامه،بودجــه و محاســبات مجلس، دلیل 
عدم حذف یارانه پردرآمدها را ســخت گیری 
دولت و عدم اجرای قانون بودجه ۹5 عنوان 
کرد. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای 
اســالمی درباره مالک تشخیص پردرآمدها 

برای حذف یارانه نقدی آنها، اظهار کرد: برای تشــخیص پر درآمدها و اقشار 
برخوردار، دولت با این قضیه سخت برخورد می کند، در حالی که در قانون بودجه 
۹5 ما برای دولت فهرست افرادی که پردرآمد محسوب می شوند را آورده ایم. 
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاســخ به سوالی درباره مخالفت دولت با 
سرکشی از حساب های بانکی افراد برای حذف پردرآمدها به عنوان نقض حریم 
خصوصی، گفت:به نظر من اشکالی ندارد دولت این کار را انجام بدهد و قانون 

نیز این اجازه را به او داده است، ما بعضی از مسائل را خیلی سخت می گیریم.

نگذاریم کینه توزی دشمن مضاعف شود
رحمانی فضلــی وزیر کشــور اظهــار کرد: 
پســابرجام شرایط و تســهیالت مناسبی را 
برای ارتباطات آسان در بازارهای جهانی و 
عرضه محصوالت داخلی در این بازارهای در 
اختیار تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان 
قرار داد تــا بتوانند از ایــن ظرفیت ها برای 

افزایــش تولید و رونق اقتصادی در اســتان و کشــور بهره گیری کنند. وی 
ادامــه داد: برجــام با حمایــت رهبر معظــم انقالب، مقاومــت و پیگیری 
رییس جمهوری و دولت به نتیجه رسید و این مهم به معنای اعتماد به طرف 
مقابل نیســت، بلکه حاصل حمایت، تالش و مقاومت است و می طلبد که 
بقیه راه نیز تداوم داشته باشــد. وزیر کشور خاطرنشان کرد: دشمن هرگاه 
احساس کند مردم از این حمایت و تالششان دست برداشته اند، کینه توزی 

خود را علیه کشور مضاعف می کند. 

دلیل ردصالحیت هاشمی 
رأی 30 میلیونی اش بود

بــرادر و رییس دفتــر آیت الله هاشــمی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درخصوص هجمه هایی 
که علیه هاشــمی بود گفت: البته ریشــه حمله به 
آقای هاشمی و برخورد ها با ایشان به امروز و دیروز 
بر نمی گــردد؛ در ســریال معمای شــاه که پخش 
می شــود مشاهد می کنید آقای هاشمی یکی از آن 
افرادی هســتند که مورد شکنجه و خشونت بسیار 
زیــادی قرار می گیــرد و مطالبــی را علیه او مطرح 
می کننــد. باید به یاد داشــته باشــیم انقالبی مثل 
انقالب ما دوســتان و دشــمنان زیــادی دارد آیت 
الله هاشــمی یکی از استوانه های انقالب هستند، 
ایشــان از ابتدای نهضت تا به امروز حضور داشتند 
و جایگاهی انــکار ناپذیر دارند و طبیعی اســت که 
مورد هجمه قرار بگیرند عده ای دســت به تخریب 

ایشان بزنند.
وی افــزود: زمانی مطرح کردند ایشــان خاک ریز 
اول اســت و اگر می خواهیم امــام را تخریب کنیم 
ابتــدا باید هاشــمی را مورد حمله قــرار دهیم، روز 
دیگــر هم مطــرح کردند اگــر می خواهیم رهبری 
 را مــورد هجمه قرار دهیم باید هاشــمی را تخریب 

کنیم.
محمد هاشــمی تاکید کــرد: متاســفانه باید گفت 
کسانی که در داخل دست به تخریب ایشان می زنند 
از تیپ افراد تند و فاقد اخالق هســتند عده دیگری 
نیز معلوم نیســت از کجا تحریک شــده اند و تازگی 
هم ندارد تا هاشمی این شخصیت موثر و تاثیرگذار 
زنده اســت همیشه مورد هجمه دشمنمان انقالب 

و نظام خواهد بود.
برادر آیــت الله هاشــمی همچنین درمــورد دلیل 
ردصالحیت هاشــمی در ســال ۹2 اظهار کرد: در   
همان ســال همگان بــه خوبی می دانســتند آیت 
الله هاشــمی پیــروز میدان انتخابــات خواهد بود. 
اصولگرایان به خوبی می دانستند ایشان 30 میلیون 
رأی دارد وقتــی رد صالحیــت شــدند جریان تند 
عناوینی مانند کنترل هاشــمی را به کار می بردند، 
آن ها صالح کشــور را در این می دانســتند که آیت 
الله هاشــمی پیروز میدان نباشــد از این جهت هم 

رد صالحیتش کردند.
وی افزود: هنگامی آیت الله هاشمی برای ثبت نام 
حاضر شد، موج جدیدی در آن روز ها به وجود آمد و 
عده ای معتقد بودند که با حضور ایشــان انتخابات 

پرشور تر می شود.
هاشــمی اظهار کرد: زمانی که آیت الله هاشــمی 
ثبت نام کردند موج جدیدی به راه افتاد. همین موج 
هم باعث پیروزی روحانی شد. به خاطر دارم وقتی 
که ایشان رد صالحیت شــدند مردم بسیار ناراحت 
و ســرخورده شدند و مرتب به دفتر ایشان می آمدند 

و ابراز نگرانی می کردند.
او تصریح کرد: ســال ۹2 بــرای اولین بار در تاریخ 
انقالب و انتخابات شاهد بودیم آیت الله هاشمی از 
یــک نفر نام بردند و صراحتًا به مردم معرفی کردند، 
به یــاد ندارم در هیچ زمانی ایشــان این گونه گزینه 
انتخابی خود معرفی کرده باشند در گذشته معیار ها 
رو می گفتنــد و مــا از قرأتشــان متوجه می شــدیم 
منظورشان کیســت، اما در سال ۹2 بر اثر خواسته 
مردم رســمًا اعــالم کردند به روحانــی رأی بدهید 
آن هم به این دلیل کــه در جبهه اصولگرا برخی از 
کاندیدا در درون خودشــان اعــالم کرده می کردند 
هاشمی از ماست؛ ایشان با این اعالم صریح شک 
و شــبهاتی را که وجود داشــت از بیــن بردند. وی 
افزود: قطعا این اعالم حمایت باعث شــد روحانی 

رأی باال بیاورد.

افکار نیوز نوشت: ذوق کودکانه دولتی ها با آمدن هواپیما
یادش بخیر! بچه که بودیم یکی از لذت هایمان دیدن هواپیمای در حال پرواز در آسمان بود! به محض دیدن هواپیما بر فراز آسمان، آن را 

با شوق و ذوق به بقیه نشان می دادیم و داد می زدیم: »هواپیما! هواپیما«. 

 فردا نیوز نوشت: کادوی سال نو روحانی به پلیس بد مذاکرات هسته ای
در طول مذاکرات هسته ای فرانسه به عنوان پلیس بد،  فاجعه آمیز ترین عملکرد را علیه منافع ایران اعمال می کرد ولی در حال حاضر 

بییشترین منافع را از برجام نصیب کشورش کرده است.

 عصر ایران نوشت: آیا دوباره یک رییس جمهور رییس مجمع تشخیص مصلحت می شود؟
اکنون نگاه ها به آیین نامه مجمع اســت که آیا تغییر کرده و غیر رییس جمهوری می تواند رییس مجمع شود یا هاشمی رفسنجانی 

مستثنا بود؟

 خبرآنالی نوشت: فرازوفرودهای رابطه آیت الله هاشمی با جامعه روحانیت مبارز
آیت الله هاشمی گرچه خود روزی در کنار دوستان دوران انقالبش، سنگ بنای تشکیل جامعه روحانیت را گذاشت اما سالهای آخر 

مناسبات سیاسی و تشکیالتی با این تشکل روحانی نیست و در جلسات آن حاضر نمی شد.

عکس روزسایت نگار

همایش غزه نماد 
مقاومت بعد از ظهر امروز 
شنبه با حضور حجت 
السالم سید محمود 
علوی وزیر اطالعات در 
تاالر اندیشه حوزه هنری 
برگزار شد.

خبرنامه
1395 مــاه  دی   25  شــنبه 

هرجا تندروی کردیم به انقالب ضربه زدیم
اگر رهبر انقالب هم در مقام رهبری نبودند مورد هجوم واقع می شدند

نائب رییس مجلس شــورای اسالمی گفت: کسانی که مخالف آزادی بیان و 
حقوق شهروندی هستند، یا اصل والیت فقیه را عماًل مخالف آزادی بیان جلوه 
می دهنــد و یا معتقدند که در انتخابات باید فــرد مورد نظر ولی فقیه رأی بیاورد 

اینها انقالبی نیستند.
علــی مطهری در مورد تعریــف انقالب بودن گفت: اوال این تقســیم مردم به 
انقالبی و غیرانقالبی کار درســتی نیســت. ما باید بگوییم همه مردم انقالبی 
هســتند. این که ســریع خط کشــی کنیم و جامعه را به دو بخش مثاًل ارزشی و 
غیرارزشی یا انقالبی و غیرانقالبی تقسیم کنیم تضعیف انقالب اسالمی است. 
همه کسانی که آرمانهای انقالب مانند استقالل، آزادی بیان، عدالت اجتماعی 

و اخالق و معنویت و اجرای احکام اسالم را قبول دارند انقالبی هستند.

 کسانی که والیت فقیه را مخالف آزادی 
بیان جلوه می دهند انقالبی نیستند

وی در مورد غیرانقالبی ها اظهار کرد: کسانی که مخالف آزادی بیان و حقوق 
شــهروندی هستند و برای منتقد و مخالف حق اظهارنظر قائل نیستند یا اصل 
والیت فقیــه را عماًل مخالــف آزادی بیان جلوه می دهند یا موانعی بر ســر راه 
انتخاب آزاد مردم قــرار می دهند یا معتقدند که در انتخابات باید فرد مورد نظر 
ولی فقیه رأی بیاورد اینها انقالبی نیســتند. در مقابل، کسانی هم که نسبت به 
اجرای احکام اســالم سهل انگار و دچار نوعی خودباختگی در مقابل فرهنگ 
غرب هستند انقالبی نیستند. ما باید همه آرمانهای انقالب اسالمی را که همان 
هدفهای اسالمی است با هم قبول داشته باشیم نه این که برخی را قبول داشته 

باشیم و برخی را رد کنیم.
ایــن نماینده مجلس درخصوص تندروی و نشــبت آن بــا انقالبی گری تاکید 
کــرد: اعتدال و میانه روی از توصیه های اســالم و قرآن اســت. آنچه برای ما 

اصالت دارد اسالم است نه انقالبی گری. لذا قبل از انقالب هم ما صرفًا دنبال 
انقالب نبودیم بلکه دنبال انقالب اسالمی بودیم. یکی از نقاط اختالف برخی 
انقالبیون با شــهید مطهری در زمان رژیم گذشته همین بود که آنها می گفتند 
هدف ما انقالب و سرنگونی شاه است حتی با اتحاد با کمونیستها و مجاهدین 
خلق، ولی ایشان می گفت مهمتر از سرنگونی شاه نظامی است که می خواهد 
بعد از شــاه روی کار بیاید، هدف ما انقالب مطلق نیست بلکه انقالب اسالمی 
اســت و نمی توانیم با کمونیستها و مجاهدین خلق متحد شویم چون هدف ما 

یکی نیست.
وی با تاکید بر اینکه تندروی همیشه بد است اظهار کرد:  از اول انقالب تا امروز 
هم هرجا تندروی کرده ایم به انقالب ضربه زده ایم. از طوالنی کردن تســخیر 
سفارت آمریکا بگیرید تا قتلهای زنجیره ای و توقیف همزمان چندین روزنامه و 
ممانعت از اظهارنظر منتقدان و احکام سنگین قضایی برای منتقدان سیاسی 
و تحریک دشــمن برای وضع تحریمهای اقتصادی و تالش برای اجرا نشدن 
برجام از طریق موشــک پرانی و ایجاد بهانه های حقوق بشری برای دشمن و 
هر معترضی را فتنه گر خواندن، همه اینها به انقالب ما ضربه زده اســت. اینها 
انقالبی گری نیســت، اقداماتی است که از روی کم عقلی یا هواهای نفسانی و 

کسب قدرت به هر وسیله ممکن است.

 در تندروی ها، 
اصولگراها بیشتر از اصالح طلب ها مقصرند

این نماینــده مجلس درخصوص هجمه علیه افراد تصریح کرد: این پدیده که 
همه شخصیتها باید کوبیده شوند مگر ولی فقیه، در واقع بیماری انقالب ماست. 
حتی اگر رهبر انقالب هم در مقام رهبری نبودند مورد هجوم واقع می شــدند. 
قطعًا شهدای بزرگ انقالب هم اگر شهید نمی شدند مورد هجوم واقع می شدند. 

چون برخی معتقدند برای رسیدن به قدرت از هر وسیله ای می شود استفاده کرد. 
در واقع آفتی که امروز انقالب ما دچار آن شده است آفت بی تقوایی و هواپرستی 

و کم شدن خلوص نیت هاست.
وی درخصوص اینکه چه کســانی در تندروی های این سال ها مقصر هستند 
اظهار کرد: بیشــتر، اصول گراها مقصرند و یک ریشه آن برداشت غلط آنها از 
اصل والیت فقیه و مقوله حفظ نظام و حســاس نبودن نســبت به آزادی بیان و 
آزادی منتقد و مخالف و حقوق شــهروندی است. ریشه دیگر آن قدرت پرستی 
اســت کــه برای آنکــه رقیب سیاســی را از میدان بــه در کننــد محدودیتها و 
محکومیتهایــی بــرای او ایجاد می کنند که هرگز برای افــراد گروه خود ایجاد 
نمی کننــد و به اصطــالح رفتار دوگانه با گروه خود و گــروه رقیب دارند و چون 

قوه قضائیه و نیروی نظامی در دست آنهاست دست باال را دارند.
این نماینده مجلس درمورد دلیل نزدیک شدن اصولگارهای معتدل به اصالح 
طلبان اظهار کرد: دلیل نزدیک شــدن این افراد به اصالح طلبان عاقل بودن 
و زنده  بودن وجدان آنهاست، چون هیچ آدم عاقل و باوجدانی نمی تواند درباره 
تندرویهــای ســالهای اخیر قانع شــود. اینها فهمیده اند کــه در خیلی از موارد 
اختالفی، حق با اصالح طلبان است و در سالهای گذشته هم به آنها ظلم شده 
است و این که اصالح طلب را مساوی ضد انقالب و فتنه گر بدانیم یک خطای 
بزرگ اســت. در واقع بســیاری از اصول گرایان در ســالهای اخیر به انحرافات 

فکری و تندرویهای جریان سیاسی خودشان وقوف پیدا کردند.
وی تصریح کرد: اگر نســبت به آسیب هایی که انقالب ما دچار آن شده است 
بی تفاوت باشــیم ممکن است انقالب به دســت تندروها بیفتد اما اگر هوشیار 
باشیم و مردم هم به موقع وارد صحنه شوند و بی تفاوت نباشند انقالب در دست 
افراد عاقل و انقالبیون اصیل خواهد بود. قرآن می گوید: ان الله الیغیر ما بقوم 

حتی یغیروا ما بانفسهم.

اصالح طلبان نگذارند فقدان هاشمی بر آن ها تاثیر بگذارد
عباس عبدی تحلیلگر اصالح طلب درخصوص تاثیر فقدان آیت الله هاشمی 
بــر جریان اصالحات گفــت: اصالح طلبان باید نقش مســتقلی از هر نیروی 
دیگری برای خود تعریف کنند نه آنکه به امید این و آن باشند. این وابستگی ها 
کمکی به حل مشــکالت ایران نمی کند. االن هم به نظرم مشــکلی نخواهند 
داشت. این تصور اشتباهی بود که از آقای هاشمی داشتند ولی اکنون که ایشان 
درگذشته اند بهتر می توانند در راه استقالل و روی پای خود ایستادن فکر کنند. 
به نظرم در صورتی که رفتار درستی پیشه کنند فوت آقای هاشمی هیچ مشکلی 

برای ادامه حضور یا حتی فعال تر شدن آنان نخواهد داشت.
وی افزود: به نظرم این تصور دقیق نیســت که گمان کنیم یك نفر سرمایه ای 
داشــته و با فوتش این ســرمایه را هم با خود می برد مثل کســی که اطالعاتی 
داشــته و با مرگ خود آنها را با خود می برد. این برداشــت در عرصه سیاســت و 

برای نیروی سیاسی در حد فاجعه است.

این فعال اصالح طلب تاکید کرد: مشــکل اصلی این است که سیاست ورزی 
اصالح طلبان در ســال های گذشــته و اکنون نیز ناقص است و شاید همیشه 
چشم امیدشان به اشخاصی از جمله مرحوم هاشمی یا آقای روحانی بوده است. 
بنابراین اگر بر اساس روال گذشته بخواهند عمل کنند قطعا دچار خلل خواهند 

شد ولی اگر قرار باشد این نقص را برطرف کنند پاسخ منفی است.
وی با بیان اینکه بازی اصالح طلبان دو رکن اصلی دارد اظهار کرد: اول التزام 
به سیاست های اصالح طلبانه، دوم وضعیت موازنه قوای نیروهای اجتماعی 
و سیاســی. درگذشــت آقای هاشمی از یك ســو بر رکن دوم اثرگذار است. اگر 
اصالح طلبان نتوانند مجموعه ظرفیت بالقوه سیاســی را از آِن خود کنند طبعا 
موازنه قوا بیش از گذشته به ضررشان خواهد شد. از سوی دیگر بر شیوه و ابزار 
اصالح طلبی که تعامل و گفت وگو باشد اثر منفی خواهد گذاشت زیرا بخشی از 
ظرفیت این شــیوه که آقای هاشمی بود از میان رفته است. بنابراین در اولویت 

آنان است که این ظرفیت را به نحوی بازسازی کنند.
عبدی تصریح کرد: تمام حرفم این اســت که به عنوان یك جریان سیاســی 
نبایــد چنیــن وابســتگی هایی تعیین کننده نهایی وضعیت آنان باشــد. بنده 
درصــدد کم رنگ کــردن نقش شــخصیت ها نیســتم ولی بخشــی از این 
پررنگی محصول وابســتگی ذهنی ما و کنشــگران بــه تعیین کنندگی نقش 

اشخاص است.
او همچنین اظهار کرد: آقای هاشــمی موجودیتی تاریخی دارد همچنان که 
دیگران همچنین اند؛ لذا نمی توان به راحتی کسی را جانشین یا شبیه به دیگری 
کرد به ویژه آقای هاشــمی که شــرایط کامال متفاوتی با دیگران داشته است. 
اصوال قرار نیســت که چنین مشــابهتی هم باشــد زیرا هر کس در دوره زمانی 
خودش نقشــی را ایفا می کند و تمام می شود. ذهنیت درستی نیست که دنبال 
چنین مشابهت ها و جانشینی ها بود. باید هر کس و گروهی نقش و بازی خود را 
ایفا کند. کوشش هر فردی برای ایفای مصنوعی نقش دیگران موجب می شود 
که هم نقش خودش را فراموش کند و هم ناتوان در اجرای نقش دیگری باشد.



4

رصدخانه

بدون ایران هرگز!
ایران در مذاکرات »آستانه« درباره سوریه شرکت می کند

در شرایطی که طی یکی دو هفته اخیر و در پی تصویب قطعنامه آتش بس 
ســوریه در شــورای امنیت ســازمان ملل، همچنان درباره حضور ایران 
در مذاکرات صلح ســوریه ابهام وجود داشــت، مجموعه ای از دیدارها و 
رایزنی های دیپلماتیک طی روزهای گذشته، ابهامات را در این زمینه تا حد 
زیادی برطرف کرده و انتظار می رود نمایندگان جمهوری اسالمی ایران نیز 
در مذاکرات »آستانه« قزاقستان حضور داشته باشند. این در حالی است 
که از روز گذشته تاکنون، مباحثی درباره دعوت از آمریکا برای شرکت در 
این مذاکرات نیز مطرح شــده و به گفتــه برخی منابع، این احتمال وجود 
دارد که نمایندگانی از دولت جدید آمریکا که از 20 ژانویه به رهبری دونالد 

ترامپ تشکیل می شود، در مذاکرات حضور داشته باشند. 
روز گذشــته، حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور 
خارجه که پس از دیدار با دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در 
بروکســل و دیدار ها و گفت و گوهایی در ژنو، بامداد جمعه وارد مسکو شده 
بود، با میخائیل باگدانف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه 
و آفریقا و معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و در اجالس سه جانبه معاونان 
وزرای امور خارجه ایران، روســیه و ترکیه شرکت کرد. جابری انصاری در 
نشســت های دوجانبه و سه جانبه با معاونان وزرای خارجه روسیه و ترکیه 
پیرامون ترتیبات برگزاری اجالس آستانه بحث و تبادل نظر به عمل آورد. 
این دیدار ها در پی نشســت وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در 30 آذر 
ماه در مسکو، برگزار می شود. در این نشست که در دقایق نخست خود با 
حضور و سخنان ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه برگزار شد، معاون 
عربــی و آفریقای وزارت امور خارجه و آقایــان باگدانف و اونال، معاونان 
وزارت امور خارجه روســیه و ترکیه، ترتیبات مربوط به اجالس آســتانه را 

مورد بحث و بررسی قرار دادند.
دیدار روز گذشته در شرایطی انجام گرفت که ویتالی چورکین، نماینده دائم 
روسیه در سازمان ملل متحد در 15 دی ماه در جمع خبرنگاران به سواالتی 
درباره دعوت از نمایندگان ایران، عربستان و سازمان ملل برای حضور در 
مذاکرات آستانه گفته بود که درباره حضور نمایندگان ایران و عربستان در 

مذاکــرات، ابهام وجود دارد. در عین حال، رایزنی های دیپلماتیک ایران 
و ســفرهای منطقه ای بین ایران، روسیه و سوریه در جریان بود تا به گفته 
مقامات طرفین، »برای نشســت قزاقستان هماهنگی های الزم حاصل 
شــود« که مهترین آن ها سفر علی مملوک رئیس نهاد امنیت ملی و ولید 
معلم وزیر خارجه سوری به ایران بود که در 12 دیماه انجام گرفت و آن ها 
با مقامات ارشد کشورمان دیدار و گفت وگو کردند. در همین حال، شاهد 
دعوت از برخی کشــور ها مانند عربســتان، قطر و آمریکا برای حضور در 
نشست بودیم و نیز قرار بر این شد تا استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیر 

کل سازمان ملل در امور سوریه نیز در این اجالس حاضر باشد.
روز جمعه 24 دی ماه ابراهیم کالین، ســخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 

از حضور آمریکا در نشســت قزاقســتان خبر داد ولی گفت که سطح این 
حضور هنوز مشخص نشده است. مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
نیــز گفته بود روســیه با حضور آمریکا در مذاکرات آســتانه موافقت کرده 
است. این در حالی بود که مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
کنفرانس مطبوعاتی خود در   همان روز در پاســخ به سوالی گفت: »آنطور 
که من اطالع دارم، ما تاکنون دعوتنامه رســمی برای شرکت در نشست 
آســتانه را دریافت نکرده ایم، اما فرایند ویژه اجرای این طرح ادامه دارد و 
درباره آن با ترکیه و روســیه در تماس هســتیم«. این ابهام باعث شده بود 
تا بســیاری به این نتیجه برسند که باز هم روسیه در ماجرایی منطقه ای از 
ایران اســتفاده کرده ولی تهران را در بزنگاه کنار گذاشــته و قصد دارد به 

همراه ترکیه از تحوالت ســوریه بهره برداری کند و سکوت و ابهام داخلی 
نیز به این موضوع دامن می زد. روند ادامه داشت تا دیدار روز گذشته حسین 
جابری انصاری، میخائیل بوگدانف و اونال معاونان وزارت خارجه ایران، 
روســیه و ترکیه که در مســکو انجام گرفت. معاون وزیر خارجه کشورمان 
در صفحه اینستاگرام خود در این زمینه نوشت اجالس آستانه قرار است 
در بیســت و سوم ژانویه به میزبانی دولت قزاقستان و با حضور نمایندگان 
دولت و معارضه ســوریه و »با نظارت سه کشــور ایران، ترکیه و روسیه« و 
مشارکت نماینده سازمان ملل متحد برگزار شود. خبرگزاری »تسنیم« در 
این زمینه اشاره می کند که نگاهی به روند تحوالت از روز اول دی ماه که 
آتش بس در ســوریه آغاز شــد تا روز گذشته 24 دی ماه نشان می دهد که 
حضور ایران حداقل در فضای رســانه ای مبهم بوده و در بهترین حالت، 
این حضور بنا بر مالحظاتی اعالم نشد؛ اما روز گذشته معاون وزیر خارجه 
در یکی از آخرین جلســات هماهنگی برای نشست آستانه حضور یافته و 
نتیجه آن را کمک ســه کشور برای برگزاری اجالسی موفق خواند. با این 
اوصاف به نظر می رســد تا کنون حضور ایران، روســیه و ترکیه در نشست 
قزاقستان )که قرار است بیســت و چهارم ژانویه مصادف با چهارم بهمن 
ماه( آن هم به عنوان ناظر بر مذاکرات سوری- سوری و مشارکت نماینده 
ســازمان ملل در امور ســوریه قطعی شده و از عربســتان، قطر و آمریکا 

نیز برای حضوری مشابه سه کشور یاد شده دعوت به عمل آمده است.
گفتنی اســت توافق برای برگزاری مذاکرات سوری- سوری در آستانه در 
نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو حاصل شد 
که در بیانیه پایانی آن وزرای امور خارجه پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان 
را برای میزبانی نشستی سوری-سوری مورد توجه قرار دادند. همینطور 
ایران، روسیه و ترکیه بر عزم خود برای مبارزه مشترک با داعش و النصره 
و تفکیک میان آن ها و گروه های معارض مسلح تأکید کردند. در بند پنجم 
این بیانیه آمده بود که، ایران، روسیه و ترکیه آمادگی خود را برای تسهیل 
و ایفــای نقش به  عنوان ضامنین موافقت نامه ای که با مذاکره بین دولت 

سوریه و معارضین در آینده حاصل خواهد شد، ابراز می کنند. 

عربستان در پی مذاکره با ایران پس از شکست در سوریه و یمن
پایگاه تحلیلی رای الیوم در واکنش به اظهارات اخیر کویت مبنی بر اینکه پیامی از کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس برای ایران دارد، تأکید کرد ریاض بعد از شکســت در سوریه و یمن به گفت وگو با ایران روی آورده است. 
این روزنامه اشاره می کند که ناگهان و بدون مقدمه چینی، خالد جار الله، وزیر خارجه کویت روز پنجشنبه گذشته اعالم کرد که کشورش به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حامل پیامی جدید برای مسئوالن 
ارشــد ایرانی اســت.جار الله گفت که این پیام دیدگاه کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس در خصوص اختالفات موجود میان ایران و این کشور ها را بازگو می کند و به همین دلیل کویت تماس هایی را با تهران آغاز کرده تا در 
خصوص ســاز و کار آغاز گفت وگو در این باره با ایران هماهنگ کند.  پایگاه تحلیلی رای الیوم، گزارش داد هنوز مضمون این پیام مشــخص نیســت که امری طبیعی به نظر می رســد اما کامال روشــن است که میلی از سوی کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس برای گفت وگو با ایران وجود دارد. به همین دلیل کویت مأمور شده که مسیر این گفت وگو ها را هموار کند و از تنش موجود بین برخی کشورهای عضو شواری همکاری خلیج به ویژه عربستان و ایران 
بکاهد. رای الیوم نوشــته که ایران و عربســتان در ســوریه و عراق و یمن درگیر جنگ هایی نیابتی علیه یکدیگر هستند و خودداری حجاج ایرانی از سفر به عربستان برای مراسم حج سال گذشته و مسأله ادعای امارات بر مالکیت جزایر 

سه گانه ایرانی تنش میان این کشور ها را افزایش داده است. 

شکسته شدن شیشه کلیسای جامع در اثر باد تند در فرانسه

 گیر افتادن کامیون در برف 
در غرب آلمان

پریدن از گوداب آب در لندن

بادکنک با تصویر ادوارد اسنودن، کارمند 
سابق آژانس امنیت ملی آمریکا

 تصویب گام به گام اصالحات 
قانون اساسی ترکیه

روز گذشته، پارلمان ترکیه، تعدادی اصالحیه بر قانون اساسی این 
کشور را به تصویب رساند که به رئیس جمهور اجازه صدور فرامین 
اجرایی و همچنین عضویت در یک حزب سیاسی را می دهد. بر 
اساس اخبار منتشره، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه توانست 
با جلب حمایت حزب جنبش ملی گرا، این اصالحات را که مدنظر 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشــور بود، به تصویب 
برســاند. با این حال، احزاب اپوزیسیون حاضر در پارلمان، ابراز 
نگرانی کرده اند که این تمرکزگرایی قدرت در دست رئیس جمهور، 

به شکل گیری اقتدارگرایی در ترکیه منجر شود. 

 نگرانی از عملی نشدن کامل 
توافق »اوپک«

نمایندگان اوپک می گویند، علی رغم اینکه عربستان تولید خود 
را بیش از آنچه در توافق آمده بود، کاهش داده، اما بعید است که 
اوپک بتواند هدف کاهش خود را به طور کامل دنبال کند و به آن 
ســقف تولیدی که مد نظر دارد برسد. با اینحال اگر کاهش تولید 
به 80 درصد از آنچه قرار بود برسد، خوب است و حتی اگر توافق 
50 درصد عملی شود، باز هم قابل قبول است. یکی از نمایندگان 
اوپک گفت: »عمل به تعهدات 100 درصد نخواهد بود؛ هیچ وقت 
نبوده است«. او همچنین اضافه کرد که در مقایسه با توافق های 
قبلی، عملی شدن 50 تا 60 درصدی توافق، می تواند خوب باشد. 

  روزهای »البغدادی« 
به شماره افتاده است

وزیر دفــاع آمریکا در اظهاراتی تاکید کرد: رهبر داعش دائما در 
حال تغییر مکان است و روز هایش به شمارش افتاده است. اشتون 
کار تر، وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری پی بی اس در 
پاسخ به این سوال که »آیا آمریکا می داند ابوبکر البغدادی، رهبر 
داعش کجا است« گفت: اگر دقیقا می دانستم که رهبر داعش 
کجاست اواًل به شــما چیزی نمی گفتم و دیگر آنکه او نیز مدت 
زیادی در آنجا نمی ماند. ابوبکر البغدادی دائمًا در حال تغییر مکان 
اســت. وی افزود: من از چیزی که می گویم اطمینان دارم، اما 

اطالعات بیشتری نیز نمی توانم در اختیارتان بگذارم.

 اوباما تحریم ها علیه روسیه را 
تمدید کرد

بــاراک اوباما کــه آخریــن روزهای حضــور خود در قــدرت را 
می گذراند، تحریم های آمریکا علیه روســیه را که از ماه مارس 
٢٠١4 میالدی وضع شــده اســت، برای یکســال دیگر تمدید 
کرد. این تحریم ها در پی تنش سیاسی میان روسیه و اوکراین و 
تصمیم مســکو به ضمیمه کردن منطقه کریمه به خاک روسیه 
اتخاذ شده و شامل شرکت های روسی و اشخاص حقیقی در این 
کشور است. اوباما همچنین در واپسین روزهای فعالیت سیاسی 
خود گفت: این تحریم ها پاسخی به تهدیدهای فوق العاده و غیر 

عادی برای امنیت ملی کشور از جانب روسیه است.

بین الملل
1395 مــاه  دی   25  شــنبه 


