
رهگیری یک پرواز در منطقه »پرواز ممنوع«
برای دومین بار در یک ماه اخیر روز گذشته یک پرنده ناشناس وارد منطقه پرواز ممنوع پایتخت شد، 
موضوعی که این بار با واکنش جدی تر پدافند هوایی را در بر داشت و با شلیک های ممتد توپ های 23 میلی 
متری ضد هوایی، این شی پرنده که دقیقا مشخص نشد، »پهپاد« بوده یا »کوادکوپتر« از منطقه پرواز ممنوع 
خارج می شود. به گزارش »تابناک«، برای بررسی بیشتر این مساله که دیروز و امروز بخش مهمی از اخبار 
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 چون دوست، 
دشمن است ...

ادعاهای جدید وزیر خارجه عربستان علیه ایران
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز گذشته در پاریس و در مصاحبه با گزارشگران 
خارجی نسبت به حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و تالش وی برای احیای تأثیر ایاالت متحده در 

سراسر جهان و همچنین سخنان وی برای احاطه کردن و محدود سازی ایران و مبارزه با داعش ابراز 
خوشبینی کرد. وزیر خارجه سعودی گفت: ما نسبت به رئیس جمهور جدید آمریکا خوش بین بوده و 
آماده همکاری در همه حوزه های مشترک که دغدغه های هر دو کشور محسوب می شود، هستیم. 

وی اظهار داشته: ما به همه سخنان و وعده های دونالد ترامپ نگاه می کنیم؛ تالش برای بازپروری نقش 
آمریکا در جهان که از آن استقبال می کنیم، مبارزه با داعش و محدودسازی ایران که قطعاً با استقبال ما 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3همراه خواهد بود. وی گفته منافع بزرگترین صادر کننده نفت در دنیا ... صفحه 4

تقریبــًا روزی نیســت کــه دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهــور منتخب آمریکا، بــا اظهارات 
و موضع گیری هــای خــاص و اغلب عجیب 
و غریب خود، ســبب برانگیخته شدن بحث 
و جنجال نشــود. اما شــاید اظهــارات روز 
گذشــته وی درباره متحدان اروپایی آمریکا و 
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هاشمی اســتاندار تهران گفت: در 
انتخابــات 94  به فرمانداران تاکید 
کردم، تعیین اعضای هیئت اجرایی 

انتخابات در  ...

فاطمه سعیدی عضو هیأت رئیسه 
فراکســیون امید با بیــان این که 
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کمال سجادی ســخنگوی جبهه 
پیــروان گفت: کاندیــدای نهایی 
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 هیچ نهاد و مقامی 
حق ورود به انتخابات را له 

یا علیه کاندیداها ندارد 
معــاون سیاســی اســتانداری تهران گفــت: هیچ 
دســتگاهی از ســوی حاکمیت حق ورود در عرصه 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری در امر انتخابات را 
ندارد و فقط هیات های اجرائی و نظارت بر حســب 
قانون وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

شــهاب الدین چاوشــی صبح امروز طی سخنانی 
در مراســم آغاز به کار ستاد انتخابات استان تهران 
که در محل ســاختمان اســتانداری برگزار شد، با 
بیــان اینکه موضع مــا موضع قانــون و حمایت از 
حضور گســترده مردم برای برگزاری یک انتخابات 
با شــکوه و در طراز جمهوری اسالمی ایران است، 
تأکید کرد: به هیچ کــس اجازه تخریب و اقدامات 
فرا قانونــی نخواهیــم داد. چارچوب ارتبــاط ما را 
در انتخابــات پایبندی به موازین شــرع و قانون، و 

حاکمیت اخالق و امانتداری تشکیل خواهد داد.
وی افزود: حق الناس کــه صراحتًا قرآن و ائمه ما 
را به رعایــت آن فرا خوانده انــد و رهبری انقالب، 
انتخابــات را مصداقی بّین از آن معرفی نموده اند، 
مورد توجه جدی کلیه دست اندرکاران امر انتخابات 

خواهد بود.
معــاون سیاســی اســتانداری تهران ادامــه داد: 
هیچ نهاد و مقامی طبــق قانون حق ورود به بحث 
انتخابــات را له یــا علیه کاندیداها نــدارد و هرگونه 
موضــع گیری تحریــک آمیز و شــبهه ایجادکردن 
خیانتی بــزرگ در جهت لطمه بــه اعتماد عمومی 

مردم شناخته می شود.
وی با اشــاره به اینکه جمهوری اســالمی همواره 
امانتدار آراء مردم بوده اســت، گفــت: نباید اجازه 
دهیم با تشکیک های بی جهت، انتخاباتی که می 
تواند نماد شکوه و همبستگی یک ملت بزرگ باشد 
در معرض آسیب قرار گیرد. انتخابات گذشته نمونه 
ای کامــل از همراهی و همدلی مردم و مســئوالن 
برگــزاری انتخابــات بــود و هیات هــای اجرائی و 
نظــارت در نهایت همدلی بر نتیجه انتخابات مردم 

صحه گذاشتند.
وی همچنین خطاب به فرمانداران و بخشــداران 
اظهــار کــرد: توصیه می کنــم که فرمانــداران و 
بخشــداران در انتخــاب هیــات هــای اجرائــی و 
معتمدین از  موجــه ترین و امین ترین افراد منطقه 
خــود اســتفاده نماینــد و باورهای مردم را نســبت 
به ســالمت انتخابــات بیش از پیــش تقویت کنند 
و اذهــان جامعــه را برای امــر خطیــر انتخابات و 
اســتفاده از حق قانونی شــان در تعیین سرنوشت 

شان آماده نمایند.
معاون سیاسی استانداری تهران تصریح کرد: هیچ 
دســتگاهی از ســوی حاکمیت حق ورود در عرصه 
تصمیــم ســازی و تصمیم گیری در امــر انتخابات 
را نداردو فقط هیات های اجرائی و نظارت حســب 
قانون وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارند و 
بقیه دســتگاه ها در اجرای قانون باید کمک کار و 

یاور هیات های مذکور باشند.
چاوشــی در پایان گفت: فضای عادالنه و یکسان 
بــرای همــه کاندیداهــا و طرفداران شــان در امر 
انتخابات از ســوی مجریان انتخابات فراهم است 
اما به هیچ کاندیدا و هواداری اجازه خدشه دار کردن 
قوانین را بــه بهانــه رای آوری نخواهیم داد. همه 
بایــد به قانون تمکین کنند و روش های اخالقی را 
گاهی  در جامعه دینی پاس بدارند. چراکه ســطح آ
وشــعور مردم بگونه ای باال رفتــه که به راحتی می 
تواننــد اخالق مداری را از بی اخالقی و جوســازی 

های غیرمنصفانه تشخیص دهند.

منتقدان عینک بزنند
رئیس جمهور: بحث ردصالحیت من شایعه است

حجت االســالم و المســلمین حســن روحانــی در نهمیــن نشســت خبری 
رئیس جمهور با رســانه های داخلی و خارجی که به مناســبت سالگرد اجرای 
برجام عصر امروز در سالن شــهید بهشتی ساختمان ریاست جمهوری برگزار 
شد، با اشــاره به خدمات شایان توجه آیت الله هاشمی نسبت به انقالب، نظام 
و کشــور اظهار کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی با صبر، متانت، بیان آرام در 
مسائل مهم سیاسی، روش اعتدالی، عقالنیت، خرد، حوصله  و سعه صدرشان 
و همچنین سکوتشان در هر جا که برای نظام الزم دیدند به ما نشان دادند که 

بهترین روش برای اداره کشور و تعامل با افکار مختلف کدام است.
رئیس جمهور در ادامه نشســت خبری خود با بیان اینکه ما رشد ۷.۴ درصدی 
داشــته ایم، گفت: در منطقه چنین رشدی را نمی شناسیم و در حال حاضر در 
ســطح جهان هم با توجه به شرایط رکود اقتصادی نمونه های خیلی زیادی از 
این رشــد وجود ندارد. البته باید از مردم و کارآفرینان تشــکر کنیم که توانستیم 

در اشتغال قدم بزرگی برداریم گرچه تا مقصد نهایی و مطلوب فاصله داریم.
روحانی اضافه کرد: اینکه در طول یک ســال بیش از ۷۰۰ هزار شغل خالص 
درکشور ایجاد شده نظایر زیادی ندارد و تنها ۶ کشور هستند که در این سال ها 
باالی ۶۰۰ هزار شــغل به طور متوســط ایجاد کرده اند. البته برای کشور ما به 

خاطر انباشت مسایل گذشته نیاز به اشتغال بیشتر است.

هیچ وقت عجوالنه کاری نکردیم و نخواهیم کرد
حجت االسالم والمسلمین روحانی در ادامه نشست خبری با بیان اینکه توافق 
بزرگی که با شش کشور جهان انجام شد آثار جهانی دارد، اظهار کرد: طبیعی 
است در این توافق بزرگ برخی مشکالت پیش بیاید اما در برابر بدعهدی ها با 

قدرت ایستادگی می کنیم.
وی تاکید کرد: مردم مطمئن باشند مقتدرانه عمل کردیم و عمل خواهیم کرد 
اما عجوالنه کاری نکردیم و نخواهیم کرد چرا که برای ما منافع ملی اصل است.
رئیس جمهــور در پاســخ به ســوال خبرنگار روزنامه شــهروند مبنــی بر اینکه 
دســتاوردهای برجام برای حاشیه نشینان و فقرای جامعه چیست و پاسخ شما 
به نقدهایی که دســتاوردهای برجام را لوکس عنوان می کنند چه خواهد بود؟ 

گفت: برجام متعلق به همه ملت از جمله اقشار مستضعف جامعه است.
وی افزود:  اگر برجام بیســت و هفت دی ماه ســال گذشــته اجرا نمی شــد و 
تحریم ها نیز به حالت قبلی باقی می ماند و تصاعدی پیشــرفت نمی کرد درآمد 
نفتی امســال ما به حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان می رســید اما با اجرای برجام 
تا پایان این ســال درآمد نفتی ما حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر 
این پول را نداشتیم حقوق اقشار مختلف جامعه را از کجا باید تامین می کردیم.

رئیس جمهــور با بیان اینکه آنهایی کــه نقد می کنند، لوکس نقد می کنند و نقد 
لوکس خیلی جایگاه ندارد، خاطر نشــان کرد: کســانی که نقد می کنند باید به 

مردم بگویند اگر برجام نبود چه می شد؟
وی به دســتاوردهای برجام برای حاشــیه نشینان اشــاره کرد و گفت:  حاشیه 
نشینان را بیمه کردیم و 11 میلیون نفر حاشیه نشین که بسیاری از آن ها بیمه 
نداشــتند امروز تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند و بهداشــت و درمان به آن ها 
خدمــات می دهد پس برجام و آثــار آن متعلق به همه مردم اســت و موضوع 

برجام یک موضوع ملی است.

بین ما و شورای نگهبان دعوا راه نیندازید
روحانی در ادامه این نشســت در پاســخ به ســوال خبرنگار ایلنا مبنی بر وجود 
زمزمه هایی برای رد صالحیت رئیس جمهوری در انتخابات 9۶، اظهار کرد: 
ما را با شــورای نگهبان دعوا نیاندازید. روابط ما با شورای نگهبان خوب بوده و 
خوب اســت. اینها شایعات است و انتخابات یک فرآیندی دارد که تا رسیدن به 
آن نیز فرصت فراوانی باقی مانده است. امروز باید برای خدمت به نظام و جامعه 

کمربندهایمان را محکم کنیم.
وی در بخش دیگری از این نشســت با اشــاره ســخنان برخــی درمورد رونق 
اقتصــادی اظهار کــرد: به آنهایی که می گویند در کشــور رکــود وجود دارد و 
می گویند ما چیزی در راســتای رونق اقتصادی نمی بینیم می گویم که عینکی 
برای خود تهیه کنید یــا خود را درمان کنید. حداقل بروید و وضعیت صنعت را 
در ســال گذشــته و از جمله در ذوب آهن ببینید و با امروز مقایســه کنید. البته 
من نمی گویم که در همه جا توفیق حاصل شده است چرا که هنوز بخش های 
غیرفعال در اقتصاد ما بسیار است و ما نیز نمی توانیم تسهیالت را به طور کامل 

در اختیار همه بخش ها قرار دهیم.

متاسفم که موارد حقوق شهروندی عملیاتی نمی شود
رئیس دولت یازدهم در پاســخ به ســوال خبرنگار روزنامه ابتکار در مورد منشور 
حقوق شــهروندی و ضمانت اجرایی آن و همچنین عدم تحقق برخی مفاد آن 
از جمله جلوگیری از حضور محمد خاتمی در مراسم آیت الله هاشمی به عنوان 
یک حق شهروندی گفت:  اینکه در مقام عمل برخی از موارد حقوق شهروندی 

امروز هنوز عملیاتی نمی شود، متاسف هستم.
رئیس جمهــور تصریح کرد: به عنــوان رئیس جمهور همواره مســائل حقوق 
شــهروندی را دنبال می کنم و با وزیر دادگســتری که پیوند بین قوه قضاییه و 
مجریه هستند به طور کتبی و شفاهی همواره این موارد را به طور منظم دنبال 

می کنم. رئیس دولت تدبیر و امید اظهار کرد: برخی مسائل وجود دارد که حل 
آن زمان بر اســت اما ما همه تالشــمان را می کنیم وحتی می خواهیم برخی 
از امور همین امشــب اجرا شــود و نه فردا اما در عین حال تالش و توان ما در 
حدی اســت که نیازمند به کمک دیگران هستیم و در برخی موارد نیز نیازمند 
به اجماع نظام هســتیم و من بســیار به آینده امیدوار هســتم که همه تالش 

هایمان به ثمر بنشیند.

گاهی صداوسیما سخنان من را خالصه می کند!
رئیس جمهور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه 
رسالت که نه تنها تحریم ها برداشته نشد بلکه ISA هم اعمال شد پس چطور 
اسناد برجام را امضا کردید،  گفت:  فکر می کردم می خواهید بگویید تحریم ها 
بیشتر هم شده است. مقصود ما از آنچه که در برجام آمده تحریم های هسته ای 

است و راجع به بقیه تحریم ها مذاکره نکردیم.
وی تاکید کرد: پس تحریم ها برداشــته شــده اما اینکه آمریکا بدعهدی کرده 
درســت است. درباره ISA بیان شــما رسا نبود چرا که این تحریم جدید نیست 
و اجرا هم نشــده بلکه تمدید یک تحریم است که البته اگر اجرا می شد از نظر 

ما نقض برجام است.
وی با اشاره به سخنرانی خود در 1۶ آذر یادآور شد:  گاهی صدا و سیما جمالت 
ما را خالصه می کند و معنا دقیق مشخص نمی شود. من در آن سخنرانی گفتم 
اگر آمریکایی ها تمدید ISA را بالاثر نکنند این نقض فاحش برجام اســت که 

صدا و سیما برای خالصه کردن، فقط این بخش آخرش را پخش کرد.
روحانی همچنین بیان کرد: ما در برابر آن تخلف اقدام کردیم و من دستوراتی 
را به وزیر امور خارجه و رئیس ســازمان انرژی اتمی دادم که یکی اجرا شــده و 
دیگری در حال اجرا اســت. قدم ها نســبت به ISA برداشته شده است البته 
ممکن است در آینده بدعهدی هایی را شاهد باشیم. این توافق چارچوبی داشته 

و مکانیزمی دارد که اگر کسی تخلف کرد طبق آن عمل شود.
رئیس دولت یازدهم افزود:  برجام چیزی نیست که یکی که انتخاب شده بگوید 
از آن خوشم نمی آید. روحانی در ادامه تصریح کرد: بعضی ها شب که می خوابند 
منتظرنــد صبح برجام به هم بخورد. ایــن خواب ها چه خاصیتی دارد؟ هی هر 
روز مقاله می نویســند که پایه برجام سست شده است. عده ای در طول این ده، 
بیســت ســال بوده اند که هر چه پیش بینی کرده اند بر عکس شده ولی باز هم 
پیــش بینی می کنند و من نمی دانم ایــن پیش بینی ها چه خاصیتی دارد اما به 
هر حال در برجام حواســمان باید جمع باشــد و جمع خواهد بود و بهتر است به 

جای این بحث ها از فضای ایجاد شده استفاده کنیم.

از نامزدی تندروها حمایت کنیم تا به کارهای غیرقانونی روی نیاورند
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصالحات درباره  احتمال حضور سعید جلیلی نیز افزود:  از حضور وی باید استقبال کرد زیرا این جریانات به خاطر روحیه افراطی گری که دارند اگر در انتخابات شرکت نکنند 
به حرکت های غیرقانونی روی می آورند باید فضای باز برای گفت و گو با آنها ایجاد کرد و مانع حضور آنها نشــد، اما متاســفانه من رقیبی برای روحانی نمی بینم و حتی مصباح یزدی هم از جلیلی حمایت نمی کند. 
رمضان زاده در تحلیل خود از جریان اصولگرا با اشــاره به این که من اردوگاهی به اســم اصولگرایی نمی شناســم که وجود خارجی داشــته باشــد تصریح کرد:  آنهایی که ادعای اصولگرایی دارند بگویند چه کسی 
اصولگراســت و اصولگرا یعنی چه؟ ما  در تعریف جریان اصالحات می گوییم ما طرفدار قانون اساســی، اصالح تدریجی امور، رفتارهای مدنی و آرامش در جامعه هستیم. آنها بگویند اصولگرا یعنی چه؟ آیا ناطق 
اصولگرا اســت یا قالیباف؟ موحدی کرمانی یا جلیلی؟  میر ســلیم یا مصباح یزدی؟ مرحوم عســگر اوالدی و مهدوی کنی تا چه میزان مورد اقبال اصولگرایان بوده اند؟ وی افزود: این مشــکل پیش آمده که وقتی 
یک جمعی برخی نهادهای قدرت را دراختیار دارند می خواهند جناح بندی درست کنند که این کار باید تعطیل شود. من متالشی شدن جبهه اصولگرایی را برای روند توسعه دموکراسی در کشور مضر 

می دانم ما باید دعا کنیم یک جبهه قوی و متشکل از اصولگرایی شکل  بگیرد تا آنها مانع حرکت های افراطی شود. 

سیاسی
سه شــنبه 28 دی مــاه 1395

سوژه روز

بیش از 110 کیلو فضای جدید غنی سازی ایجاد شده است
چهارمین گزارش ســه ماهه اجرای برجام از ســوی وزارت امور خارجه کشورمان دوشنبه شب به کمیسیون سیاست 
خارجی و امنیت ملی مجلس ارایه شــد. بر اســاس گــزارش وزارت خارجه که مربوط به فعالیت های انجام شــده در 
چارچوب برجام است در رابطه را فعالیت های راکتور آب سنگین اراک و بازطراحی راکتور اعالم شده است که "طراحی 
پایه راکتور بازطراحی شــده توســط متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران تکمیل شده است". هم چنین این گزارش 
می افزاید که "مذاکره با چین برای انعقاد قرارداد بازطراحی مفهمومی به مراحل پایانی رســیده اســت و مذاکره بر سر 
تعیین نوع ســوخت راکتور ادامه دارد. این گزارش اعالم می کند کــه عالوه بر صادرات مازاد بر 1۳۰ تن از دخایر آب 

سنگین ایران، صادرات محصوالت جانبی آب سنگین آغاز شده است. گزارش وزارت خارجه تایید می کند که تعهدات مربوط به بال دیگر فردو طبق 
پاراگراف های ۴۷-2 و ۴8-2 که یک سال زمان برای اجرای این تعهد فرصت بود در موعد مقرر انجام شده است. اقدامات مربوط به بال مورد اشاره 
در فردو مبتنی بر جمع آوری کلیه زیرســاخت  ســانتریفیوژها در این بال است. هم چنین این گزارش تایید می کند که 1۳۰ تن اورانیوم طبیعی در ازای 
۳8 تن آب ســنگینی که به روســیه فروخته شد،  خریداری شده است و مجوز این خرید از سوی کانال خرید برجام صادر شده است. ایران پیش از این 
در چارچوب برجام بیش از 2۰۰ تن مواد از قزاقستان وارد کرده بود. این گزارش با اشاره به اختالف نظر ایران و 1+5 بر سر محاسبه رسوبات اورانیوم 
غنی شده اعالم کرده است که "بر اساس دو مصوبه کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 1+5 نسبت به شرایط عدم محاسبه میزان صفحات سوخت 
پرتو داده شده و نیز رسوبات موجود در کارخانه تولید سوخت غنی شده اصفهان )EUPP( در زمره ۳۰۰ کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران توافق شد. 

واکنش روز

اینکه هر کار دولت شائبه انتخاباتی پیدا می کند، منطقی نیست
سید شهاب الدین چاوشی رئیس ستاد انتخابات استان تهران درخصوص حاشیه های مطرح شده نسبت به بخشنامه 
19 ماده ای و اینکه برخی این بخشــنامه را انتخاباتی قلمداد می کنند، اظهارداشــت: وزارت کشور یک روندی دارد، 
دولت هم کارهای جاری و روتینی دارد و این ها را که نمی شود متوقف کرد، هر دستوری و تصمیمی در رابطه با کارهای 
دولت ممکن اســت از ســوی مخالفین شائبه انتخاباتی داشته باشــد این ها منطقی نیست، دولتی که مستقر است و 
وظایف قانونی خود را باید انجام دهد و طبق آن دســتورالعمل و بخشــنامه ای می فرستد چیز روشن و بدیهی است و 
وزارت کشــور هم در این رابطه توضیح داده اســت. وی تاکید کرد: ما در رابطه با برقراری ارتباط با مردم و پاسخگویی 

به خواســته و ابهامات مردم وظیفه داریم و این وظیفه برای دیروز هم نیســت از گذشــته داشته ایم، اکنون تاکید کرده اند که برای انجام این وظایف 
وقت کافی گذاشته شود، برخی غفلت می کنند که با آنها تاکید شده وقت بگذارند مردم وقتی شبهی دارند باید توضیح داده شود مسئولیت ما اقتضا 
می کند که پاسخگوی مردم باشیم و اینکار، چه بخشنامه باشد و چه نباشد جز وظایف ذاتی ما است. گفتنی است وزارت کشور در آستانه دهه فجر با 
ابالغیه ای خطاب به زیرمجموعه های استانی خود، دستوری مبنی بر »اطالع رسانی و تعامل مستقیم با مردم« صادر کرده است و همین موضوع 
باعث شد برخی آن را مصداق ورود زودهنگام به انتخابات تلقی کردند. پیش از این نیز علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور در این خصوص 
گفته بود: من قطعا می گویم که این موضوع انتخاباتی نیست. وزارت کشور تنها کارش انتخابات نیست و وظایف دیگری هم دارد. وی افزود: تهیه 

این ابالغیه در حوزه معاونت سیاسی نبود. 
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چگونگی تعیین جانشین آیت اهلل هاشمی 

سید احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان تعیین جانشین آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان را منوط به هماهنگی این مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور جهت برگزاری 
انتخابات میاندوره ای دانســت. آیت الله ســیداحمد خاتمی در جمع خبرنگاران گفت: وزارت کشــور با فوت نمایندگان مجلس خبرگان باید نســبت به برگزاری انتخاب اقدام کند اما ابتدا خبرگان باید 
موافقت خود را با زمان انتخابات میان دوره ای اعالم کنند؛ شــورای نگهبان نیز وظیفه خود را انجام می دهد و ســپس وزارت کشــور نظر خود را اعالم می  کند. وی گفت:جلسه  هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان در بهمن ماه برگزار می شود که احتماال1۴ بهمن این جلسه تشکیل خواهد شد که نسبت به این موضوع نیز بحث خواهد شد؛ جایگزین مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی ما تعیین 
نمی شــود، بلکه زمان برگزاری انتخابات به شــورای نگهبان و وزارت کشور از ســوی هیئت رئیسه پیشنهاد می شود و سپس مردم نیز به انتخاب می پردازند که این مساله از افتخارات نظام محسوب 

می شود. ایسنا این خبر را منتشر کرد.

توبیخ و تذکر به فرمانداران
هاشمی استاندار تهران گفت: در انتخابات 
9۴  به فرمانداران تاکید کردم، تعیین اعضای 
هیئت اجرایی انتخابات در استان تهران بر 
اســاس قانون باشد و هیچ توصیه و فشاری 
را قبول نکنند؛ در حال حاضر هم تاکیدم به 
فرمانداران همین است که تحت فشار هیچ 

کســی قرار نگیرند. اســتاندار تهران افزود: امیدوارم روزی حزب به معنای 
واقعی در کشــور شکل بگیرد، شوراها می خواهند مناطق کشور را آباد کنند 
و نفر دوم کشور هم قرار است در سال آینده مشخص شود. وی تاکید کرد: 
فرمانداران موظف هســتند خودشان نقش اصلی را ایفا کنند در انتخابات و 
کار را به جانشــینان خود بســپارد، اگر االن دو سه فرماندار در جلسه حضور 
ندارند باید به آنها تذکر داده شود تا بدانند که با کسی در امر برگزاری انتخابات 
شوخی نداریم و فرمانداران حتمًا باید در چنین جلساتی حضور داشته باشند.

جریان اصالحات قائم به فرد نیست
فاطمــه ســعیدی عضــو هیــأت رئیســه 
فراکســیون امید بــا بیان این کــه »جریان 
اصالحات قائم به افراد نیست و این خواست 
و اراده جامعه اســت که سیاستمداران را به 
دنبال خود می کشاند« اظهار کرد: آیت الله 
هاشــمی نیز در طول سال های حیات خود 

همواره تالش می کردند از این خواســت عمومی جدا نشوند. نماینده مردم 
تهران در مجلس درباره آینده اصالحات گفت: خوشبختانه شخصیت های 
بزرگ و مدبری در این جریان حضور دارند که به پشتوانه پایگاه اجتماعی این 
جریان می توانند با تدبیر خود هدایتگری کنند. وی تاکید کرد: خالء وجود 
آیت الله هاشمی موضوعی نیست که به این سادگی بتوان آن را جبران کرد 
اما در باور ما مرگ حق اســت و هر لحظه ممکن است سراغ هر کسی بیاید 

بنابراین باید برای عبور از این ضربه جبران ناپذیر تدبیر کرد.

کاندیدای پیروان، کاندیدای ائتالف است
کمال ســجادی ســخنگوی جبهه پیروان 
گفــت: کاندیــدای نهایــی جبهــه پیروان 
برای انتخابات ریاســت جمهــوری همان 
کاندیــدای ائتالف اصولگرایان اســت. وی 
گفت: ما اســامی مورد نظر خود را به احزاب 
و تشکل های عضو جبهه پیروان ارائه دادیم 

تا از میان این افراد، 21 نفر مشــخص شــوند و سپس این لیست به شورای 
مرکزی جبهه پیروان و ستاد انتخابات شورای شهر فرستاده شود.البته این 
اسامی تنها پیشــنهادات جبهه پیروان برای انتخابات شوراهای سال آینده 
است و قطعا در این زمینه با سایر اصولگرایان نیز مذاکره می کنیم تا در نهایت 
به یک فهرست واحد برای انتخابات شورای شهر در تهران برسیم. سخنگوی 
جبهه پیروان گفت ما فعال کاندیدای مشــخصی را معرفی نمی کنیم و صرفا 
در حال بررسی صالحیت افرادی هستیم که در مظان کاندیداتوری هستند.

 برخی فرصت 
حاللیت طلبیدن از هاشمی 

را پیدا نکردند
امام جمعه بیرجند گفت: دوستان دل رحم می گویند 
اگر می خواهی در این شهر زندگی کنی، تفسیری که 
آیت الله هاشــمی در زندان نوشته است را بردار. یک 
آقایی که ســرتاپای وجودش دو ریال نمی ارزد به این 

عالم فحش می دهد، آیا تو پیرو والیتی؟
صحبت های امام جمعه بیرجند در مراسم بزرگداشت 
آیت الله هاشــمی رفسنجانی با واکنش اصولگرایان 
تندرو مواجه شــد. این افراد که مراســم بزرگداشت 
آیت اللــه هاشــمی را نیمــه کاره رها کــرده بودند در 
روزهای گذشــته مطالبــی علیه حجت االســالم و 

المسلمین علی رضایی منتشر کردند.
حجت االسالم و المسلمین علی رضایی امام جمعه 
بیرجند در مراســم ترحیــم آیت الله هاشــمی گفته 
بود: مقام معظم رهبــری عنایت خاصی به آیت الله 
رفســنجانی داشــتند و به گفته ســردار ســلیمانی 
مصیبت اصلی به مقام معظم رهبری وارد شده است. 
بی بی ســی، بلندگوی استعمار و دشمن ایران اعالم 
کرد که 2.5 میلیون نفر و دوســتان تخمین زدند که 

۴ میلیون نفر در این تشییع جنازه حضور داشتند.
وی گفــت: این روزها فضای مجازی و رســانه ها پر 
از وجدان خفته و محصورشــده ای اســت که برخی 
تندروهــای بی منطــق و نفهــم ایجاد کــرده بودند 
و نمی توانســتند حرف دلشــان را بزننــد؛ این روزها 
همه منفجر شــدند، همه حرف زدنــد، همه گریه و 
ابراز احساســات کردند.در شــهر ما، مِن بچه طلبه 
جــرأت نداریم تفســیری کــه کار کردیــم در تابلوی 
دفترمــان بگذاریم؛ وقتی می گذاریم دوســتان دل 
رحــم می گویند اگر می خواهی در این شــهر زندگی 
کنی، تفســیری که آیت الله هاشمی در زندان نوشته 
اســت را بردار. یک آقایی که ســرتاپای وجودش دو 
ریال نمی ارزد به این عالم فحش می دهد، آیا تو پیرو 
والیتی؟ ببین ولی می گوید "خناســان چنین کردند، 
من دو رفیق 5۰ و چند ســاله داشــتم، یکی آیت الله 

واعظ طبسی و یکی هاشمی رفسنجانی".

 کاش آنقدر شهامت داشته باشیم 
که دلقک نباشیم

امام جمعــه بیرجند گفت: حوزه ما هم گم اســت و 
نمی داند باید چکار کند و تا همین امروز خون به دل 
رهبــر معظم انقالب کرده اســت. آن قدر حرف زدند 
مثل اینکه ایشان طرفدار سرمایه داری است؛ کسی 
که اولین دغدغه اش نه تنهــا محرومین ایران بلکه 
جهان بود؛ حتی اگر آیت الله رفســنجانی را معصوم 
می دانی، اصال یک آدمی باشد که به اندازه گناه های 
انسان ها شمرده شود گناه دارد بس است، اما خیانت 
چرا؟ حقایق را ندیدنــد و ظلم کردند، چرا؟ این همه 
خدمت را ندیدند چرا؟ رضایی یادآور شد: محضر آقای 
رفســنجانی در دومین دوره اصالحات رسیده بودم 
گفتند آقا چرا شــما به مسائل کم ورود پیدا می کنید؟ 
ایشــان فرمود "من روی آفریقا خیلی سرمایه گذاری 
کردم؛ سال ها اســتکبار جهانی دارد گنج های آن را 

می برد و مردم را به نابودی می کشد.
وی اظهار کرد: آن هایی که فرصت حاللیت طلبیدن 
از هاشمی را نداشتید و رفتید در کور ده های بیرجند 
بی هیچ مناسبتی شیخ اکبر را بدترین حرف ها زدید 
حــاال بیایید جــواب دهید. در دهــات بیرجند به چه 
مناسبت؟ انتخاباتی است؟ می خواهد کاندیدا شوید؟ 
برای این که پشت به بزرگان کنند تا تو را ببینند، مردم 
این قدر نادان نیســتند؟کاش آنقدر شهامت داشته 
باشــیم که دلقک نباشــیم، خودمان باشیم و برای 

خودمان زندگی کنیم نه برای حرف این و آن.

افکار نیوز نوشت: آیا مرحوم هاشمی از هرگونه خطا و لغزشی مصون بود؟!
رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی شوکی بود که به پیکره مردم و مسووالن وارد شد، از سویی مسووالن پس از رحلت وی هر کدام به 

شکلی فقدان آیت الله را تسلیت گفتند و مردم نیز حمایت خود از نظام و انقالب را نشان دادند و به شکلی با شکوه هاشمی را تشییع کردند.

 الف نوشت: گمانه زنی ها درباره گزینه های احتمالی ریاست مجمع تشخیص
این روزها گزینه هایی همچون هاشمی شاهرودی، روحانی، صادق الریجانی، ناطق نوری، رئیسی، علی اکبر والیتی، حداد عادل، 

احمدی نژاد و محسن رضایی به عنوان محتمل ترین گزینه ها مطرح می باشند.

 تدبیر و امید نوشت: هجمه ها  علیه مرحوم آیت الله  ها شمی به سمت ناطق نوری تغییر مسیر داد
اکنون اصولگرایان و رسانه های شان که دیگر آیت الله ها شمی را سد راه خود نمی بینند در هراس از جانشین معنوی او لباس رزم برتن 

کرده و توپخانه حمالت شان را علیه ناطق نوری نشانه گرفته اند .

 عصر ایران نوشت: آمدن ترامپ، رفتن هاشمی و مصائب روحانی
شاید روحانی در آغاز دولتش با خود گفته است، خدا رو شکر وقتی به قدرت رسیدم که هاشمی هست. او هست و در برابر مخالفان از من 

حمایت خواهد کرد.

عکس روزسایت نگار

دیدار نخست وزیر 
سوریه با شمخانی
»عماد خمیس« نخست 
وزیر سوریه روز سه شنبه 
با علی شمخانی نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی 
دیدار و پیرامون آخرین 
تحوالت منطقه و سوریه 
و همکاری های فیمابین 
در زمینه های سیاسی و 
اقتصادی گفت وگو کرد.

خبرنامه
سه شــنبه 28 دی مــاه 1395

رهگیری یک پرواز در منطقه »پرواز ممنوع«
ابهام درمورد ریزپرنده ای که روز گذشته دیده شد

برای دومین بار در یک ماه اخیر روز گذشته یک پرنده ناشناس وارد منطقه پرواز 
ممنوع پایتخت شــد، موضوعی که این بــار با واکنش جدی تر پدافند هوایی را 
در بر داشــت و با شلیک های ممتد توپ های 2۳ میلی متری ضد هوایی، این 
شی پرنده که دقیقا مشخص نشد، »پهپاد« بوده یا »کوادکوپتر« از منطقه پرواز 

ممنوع خارج می شود.
به گزارش »تابناک«، برای بررســی بیشتر این مســاله که دیروز و امروز بخش 
مهمی از اخبار رسانه های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داد، باید ابتدا 
به وظایف و عملکرد قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء که مسئولیت حفاظت 
و حراســت از آسمان کشور را بر عهده دارد بپردازیم. این قرارگاه پس از دستور 
فرماندهی کل قوا با انشــعاب از نیروی هوایی به عنوان چهارمین نیروی ارتش 
جمهوری اسالمی در کنار نیروهای سه گانه زمینی، دریایی و هوایی معرفی شد.

قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء  چیست؟
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء به عنوان یکی از نیروهای چهارگانه ارتش در 
بهمن 1۳8۷ به دستور رهبر معظم انقالب تشکیل شد. به گفته سرتیپ خلبان 
امیر احمد میقانی که به عنوان اولین فرمانده این نیرو معرفی شــد و پس از دو 
سال جای خود را به امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی داد، »تمام سامانه های متعلق 
به پدافند هوایی کشــور از جمله رادارها، دســتگاه های جمع آوری اطالعات، 
آتشبارهای موشکی با بردهای بلند، متوسط و کوتاه و سامانه های توپخانه ای 

پدافندی تحت کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا خواهد بود.«
طبق توضیحاتی که در ســایت اطالع رســانی این قرارگاه درج شــده، اهداف 
تشــکیل آن اینگونه تشریح شده اســت: »با توجه به تغییر اســتراتژي نبرد در 
سال هاي پایاني دهه نود میالدي واهمیت یافتن نبردهاي هوایي و همچنین 
افزایــش حجم تهدیدات علیه نظام مقدس ج .ا.ا و در اولویت قرارگرفتن پدافند 
هوائي برابر تدابیر فرماندهي معظم کل قوا طي فرماني قرارگاه پدافند هوائي با 
ماموریت دفاع از هوا و فضاي کشوردر مقابل هر گونه تهدید هوائي وبا بهره گیري 
از تمامي ظرفیت هاي پدافند هوائي نیرو هاي مسلح کشور در دهم شهریور ماه 
1۳8۷با ســاختاري متفاوت سازماندهي و تقویت گردید بعدها این روز به عنوان 
روز پدافند هوایي شــناخته شد. البته باید دانست که پیش از این براساس تدابیر 
واوامر فرماندهي کل قوا مقام معظم رهبري در سال 1۳۷1 قرارگاه پدافند هوایي 
خاتم االنبیاء)ص( مسئولیت هماهنگي فعالیت هاي پدافند هوایي ارتش وسپاه 
را عهده دار شــده بود. قرارگاه پدافند هوایي خاتم االنبیاء)ص( که در ســاختار 
سازماني قبلي هدایت وکنترل عملیاتي یگان هاي پدافند هوایي نیروهاي مسلح 
را بعهده داشت ، در ساختار تشکیالتي جدید با تحویل گرفتن کامل یگان هاي 
پدافند هوایي نیروي هوایي واعمال فرماندهي کامل بر یگان هاي مذکور، با در 
اختیار گرفتن فرماندهي اطالعات وشناسایي، شبکه راداري، موشکي وتوپخانه 
اي ودیده باني وســامانه هاي پشــتیباني رزمي و عمومي یگان هاي مذکور ،از 
 ADOC -SOC -CRC -CP( طریق سامانه فرماندهي وکنترل پدافند هوایي
( مســئولیت کنترل عملیات هوایي کشور را بعهده داشته وکلیه جنگ افزارها و 
یگان هاي پدافند هوایي ســپاه وارتش نیز کمافي سابق تحت فرامین عملیاتي 

قرارگاه پدافند هوایي پدافند هوایي عمل خواهند نمود.«

مشارکت قرارگاه خاتم االنبیاء در چهار عملیات
از ســال تشــکیل این نیرو تا کنون، قــرارگاه پدافند هوایی خاتــم االنبیاء در ۴ 
عملیــات مهم و کلیدی مشــارکت کــرده و یا آن را انجام داده اســت. به زمین 
نشاندن پهپاد آمریکایی، به زمین نشاندن هواپیمای حامل عبدالمالک ریگی، 
شکار پهپاد اسرائیلی هرمس در نطنز و به زمین نشاندن هواپیمای مسافربری 
حامل نظامیان ناتو از مهمترین اقدامات و عملیات هایی بوده است که قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیاء در آن مشارکت داشته و یا آن ها را انجام داده است. 
این اقدامات باید شناسایی و اخطار به پرنده های بدون سرنشین و هواپیماهای 
جنگنده ای که وارد حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران شده اند؛ از جمله پرنده 
های آمریکایی به خصوص در مناطقی مانند خلیج فارس را هم باید اضافه کرد.
چنــد هفته پیش هم پدافند هوایی منطقه پرواز ممنوع تهران یک کوادکوپتر را 
مورد هدف قرار داده و ساقط کرد، در خصوص این ریز پرنده نیز ابتدا گفته شد 
که مربوط به صدا و سیما بوده و پس از آن نیز گفته شد که به برخی مستندسازان 
تعلق داشــته است؛ مساله ای که رسانه ملی آن را رد کرد و البته مشخص هم 
نشــد که در نهایت کواد کوپتر ســاقط شــده متعلق به چه ســازمان یا نهاد و یا 

اشخاصی بوده است.

ابهام درمورد ریزپرنده ای که روز گذشته دیده شد
در ارتباط با ریز پرنده ای که روز گذشته در منطقه پرواز ممنوع تهران به پرواز در 
آمد و البته خیلی سریع هم توسط سیستم های شناسایی و پدافندی شناسایی 
شده و مورد هدف قرار گرفت، شرایط مثل مورد قبلی بود؛ یعنی اظهار نظرهای 
متفاوتــی پیرامون اینکه ابتدا این ریز پرنده پهپاد بوده یا کوادکوپتر مطرح شــد 
و شــایعات زیادی هم درباره هدف قرارگرفتن، محل بلند شــدن و فرود آمدن 
این ریز پرنده و ... از ســوی برخی مســئوالن مورد اشاره قرار گرفت، موضوعی 

که نشــان دهنده این بود در چنین شرایطی بیشتر نیاز به وحدت رویه در اتخاذ 
مواضع داریم.

مســائل مختلفی نظیر محل بلند شدن و فرود آمدن این پرنده بدون سرنشین، 
هدف قرار گرفتن آن در میدان حر و یا حوالی ورامین، بلنده شــدن و رهگیری 
این ریز پرنده توسط جنگنده های ارتش جمهوری اسالمی، شلیک شدن توپ 
های 2۳ میلی متــری ضد هوایی از ۶ منطقه پدافندی تهران، پهپاد بودن و یا 
کوادکوپتر بودن این پرنده بدون سرنشــین، گشت زنی جنگنده های ایرانی بر 
فراز آســمان تهران تا پاسی از شــب و ... همه از مسائلی بود که در شبکه های 
اجتماعی به صورت اخبار غیرموثق دســت به دست شد و البته متاسفانه عدم 
اتخاذ رویه واحد از سوی مسئوالنی که در این خصوص صحبت کردند، به این 

شایعه ها دامن زد.
البته برخی کارشناســان هــم معتقد بودند که نباید برای هــدف قراردادن این 
ریزپرنده در آســمان تهران آن هم در نقاط مرکزی شهر، اقدام به شلیک توپ 
هــای 2۳ میلی متری ضد هوایی می شــد، بلکه بهتر بود با اســتفاده از امواج 
رادیویــی و همچنین سیســتم جنگال که توانایی های پدافنــد در این حوزه به 
اثبات رســیده اســت، اقدام به نشــاندن این پرنده بدون سرنشین می کردیم و 
سپس تحقیقات پیرامون وابستگی و مالکیت این پرنده و دالیل پرواز آن بر فراز 

منطقه پرواز ممنوع را آغاز می کردیم.
در هرحال به نظر نمی رســد که آنچه به عنوان اطالعات مســئوالن ذیربط در 
خصــوص پرواز این ریز پرنده بــر فراز منطقه پرواز ممنوع روز گذشــته بر روی 
خروجی رســانه ها قرار گرفت، تمام اطالعات پیرامون این مساله باشد، بلکه 
حتما دســتگاه های اطالعاتی و نظامی اقدامات الزم را در ارتباط با این مساله 
بررسی کرده و در حال پیگیری آن هستند که امید می رود با تکمیل تحقیقات 

اخبار ویژه ای در این خصوص به اطالع مردم برسد.
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رصدخانه

چون دوست، دشمن است ...
واکنش کشورهای اروپایی به اظهارات جدید ترامپ علیه آلمان و ناتو

تقریبًا روزی نیســت که دونالد ترامپ، رئیس جمهــور منتخب آمریکا، با 
اظهارات و موضع گیری های خاص و اغلب عجیب و غریب خود، ســبب 
برانگیخته شدن بحث و جنجال نشود. اما شاید اظهارات روز گذشته وی 
درباره متحــدان اروپایی آمریکا و واکنش های صورت گرفته به آن، یکی 
از جدی ترین جنجال های وی در حوزه سیاســت خارجی باشــد. هرچند 
انتقــاد ترامپ از مواضع و سیاســت های ناتو تازگی نــدارد، اما این جمله 
وی که پیمان ناتو اهمیت خود را از دســت داده، واکنش متحدان غربی 
آمریکا را برانگیخته است. بسیاری از سیاستمداران بلندپایه اروپا خواستار 
حفظ آرامش شــده اند؛ در راس آن ها، صدراعظم آلمان، آنگال مرکل. اما 
انتقادهای ترامپ از سیاست های ناتو و سیاست پناهندگی دولت مرکل، 

باعث سردرگمی بسیاری در اروپا شده است.
»دویچه وله« در گزارشــی در این زمینه اشاره می کند که زیگمار گابریل، 
وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان انتقادهای ترامپ در مورد سیاست 
پناهجوپذیری دولت آلمان رد کرد و گفت که خطاهای سیاسی آمریکا در 
خاورمیانه و در بحران ســوریه علت اصلی بحران پناهجویی بوده است. 
ناتــو نیز تمام تالش خود را به کار برده اســت تا بــرای اظهارات جنجالی 
اخیر دونالد ترامپ درباره این پیمان، اهمیت فوق العاده ای قائل نشــود. 
سخنگوی دبیرکل ناتو، ینس استولتنبرگ در بروکسل گفته است که به رغم 
این اظهارات، دبیرکل ناتو مطمئن است که دولت آمریکا به تعهدات خود 
در برابــر ناتو و متحــدان غربی اش پایبند خواهد ماند.گفته می شــود که 
اســتولتنبرگ و ترامپ درباره تغییر خط مشی ناتو برای مقابله بهتر با خطر 
تروریسم با یکدیگر گفت وگو و مذاکره کرده اند. استولتنبرگ نیز همچون 
ترامپ بر این باور اســت که کشــورهای عضو پیمــان دفاعی آتالنتیک 
شمالی، ناتو، باید برای تامین امنیت خود هزینه  بیشتری پرداخت کنند.

وزیرخارجه آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر در واکنش به سخنان ترامپ در 
مصاحبه خود با روزنامه آلمانی »بیلد« گفته بود که ســخنان ترامپ درباره 
اتحادیه اروپا و ناتو به نگرانی وســیع متحدان غربی آمریکا در سطح اروپا 
دامن زده اســت. اظهارات ترامپ در مورد اتحادیه اروپا و ناتو بر نشســت 

وزیران امورخارجه کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل سایه انداخته 
است. ترامپ از جمله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اقدامی هوشمندانه 
ارزیابی کرده بود و از فروپاشــی اتحادیه اروپا سخن گفته بود. اشتاین مایر 
گفته اســت که ســخنان ترامپ در تناقض آشکار با ســخنان وزیر دفاع 
پیشــنهادی او، ژنرال جیمز ماتیــس قرار دارد. وزیر امــور خارجه آلمان 
گفته اســت که »ما باید ببینیم که نتایج این ســخنان بر سیاســت آمریکا 

چه خواهد بود«. 
دونالد ترامپ در مورد این موضوع که ناتو اهمیت خود را از دست داده است 
دو دلیــل در مصاحبه خود با روزنامه آلمانی بیلد آورده اســت؛ یکی اینکه 
پیمان دفاعی آتالنتیک شــمالی، پیمانی اســت که در گذشته ای نسبتًا 
دور شکل گرفته اســت و دیگر اینکه این پیمان آن گونه که باید و شاید به 
موضوع تروریســم توجهی نکرده است. ترامپ بار دیگر تأکید کرده است 
که کشــورهای اروپایی عضو ناتو برای تأمین مالی هزینه های ناتو بودجه 

ناچیزی در نظر گرفته اند. رئیس جمهور جدید آمریکا در کارزار انتخاباتی 
خود نیز بارها گفته بود که آمریکا نمی بایست بار دفاع از امنیت کشورهای 
دیگر را بر دوش کشــد و اگر کشــورهای عضو ناتو مایل به دفاع از امنیت 
خود هستند، باید نقش بیشتری در تأمین هزینه های این پیمان ایفا کنند. 
ترامپ همچنین پیش بینی کرده بود که اتحادیه اروپا در آینده ای نه چندان 
دور فرو بپاشد و از سیاست های پناهندگی صدراعظم آلمان، آنگال مرکل 

به مثابه یک اشتباه فاجعه بار یاد کرده بود.
آنگال مــرکل از اعالم موضع صریح در برابر اظهــارات ترامپ خودداری 
کرده اســت. تنها گفته شد که مرکل با دقت تمام مصاحبه او را با نشریات 
اروپایی مطالعه کرده اســت. از ســوی دیگر، اشتفان زایبرت، سخنگوی 
دولت نیز عنوان کرده که سیاســت آلمان و صدراعظم این کشور در قبال 
مسائلی چون سیاست پناهندگی، اتحادیه اروپا و پیمان دفاعی آتالنتیک 
شــمالی، ناتو، سیاستی روشن است و همگان با مواضع مرکل درباره این 

موارد آشنا هســتند. صدراعظم آلمان گفته بود که ما نمی بایست آرامش 
خود را از دست دهیم و باید توجه خود را بیش از پیش معطوف به همکاری 
با کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بکنیم. سخنگوی دولت آلمان در عین 
حال افزود که در حال حاضر باید منتظر شــروع رسمی کار دونالد ترامپ 
ماند و آنگاه بر اســاس مواضع دولــت جدید آمریکا، زمینه های همکاری 

تنگاتنگ با دولت ترامپ شکل گیرد.
در همیــن حال، جان کری، وزیر امور خارجه کنونی آمریکا در مصاحبه با 
شبکه سی ان ان، این سخنان ترامپ را »بی مورد« دانسته و گفته دخالت 
بــه این صورت مســتقیم در امور داخلــی دیگر کشــورها از وظایف یک 
رئیس جمهوری نیست. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سیاست پناهجوپذیری 
مرکل را مورد ســتایش قرار داد و گفت: »مــن فکر می کنم او )مرکل( در 
این زمینه به طرز فوق ا لعاده ای شــجاعانه عمل کرد«. فرانســوا اوالند، 
رئیس جمهوری فرانسه نیز نسبت به سخنان ترامپ واکنش نشان داد. او 
در مراسمی برای سفیر جدید آمریکا در فرانسه در این زمینه گفت: »اروپا 
برای آنکه بداند چکار باید بکند به نصیحت از بیرون نیازی ندارد«. اوالند 
به طور مســتقیم از ترامپ نامی نبرد، اما درباره روابط اروپا و آمریکا گفت 
که این روابط باید بر ارزش هایی مانند احترام، دموکراسی، آزادی، برابری، 

کرامت انسانی و نیز حمایت دوجانبه در شرایط اضطراری مبتنی باشد.
گفتنی اســت ترامپ تا کنون اظهارات جنجالی بسیاری داشته است که 
خیلی از آن ها با یکدیگر در تناقض هستند. مثاًل ترامپ در مصاحبه خود 
با روزنامه »بیلد« مدعی شــده بود که باید برای واردات خودروهای آلمانی 
عوارض گمرکی تعیین شــود. ترامپ در مصاحبه خود گفته بود آلمانی ها 
می توانند خودرو برای بازار آمریکا بسازند، ولی باید برای هر خودروی آلمانی 
۳5 درصد مالیات پیش بینی شود. این در حالی است که مختصات بازرگانی 
خارجی آمریکا چیزی نیست که توسط یک نفر تعریف و تعیین شده باشد. 
بســیاری از موازین مربوط به سیاســت بازرگانی کشورهای جهان توسط 
ســازمان تجارت جهانی تعیین شده است. بنابراین ممکن نیست که یک 

کشور به طور یک جانبه این موازین را از اعتبار ساقط کند.

ادعاهای جدید وزیر خارجه عربستان علیه ایران
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز گذشته در پاریس و در مصاحبه با گزارشگران خارجی نسبت به حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و تالش وی برای احیای تأثیر ایاالت متحده در سراسر جهان و همچنین سخنان 
وی برای احاطه کردن و محدود سازی ایران و مبارزه با داعش ابراز خوشبینی کرد. وزیر خارجه سعودی گفت: ما نسبت به رئیس جمهور جدید آمریکا خوش بین بوده و آماده همکاری در همه حوزه های مشترک که دغدغه های هر دو 
کشور محسوب می شود، هستیم. وی اظهار داشته: ما به همه سخنان و وعده های دونالد ترامپ نگاه می کنیم؛ تالش برای بازپروری نقش آمریکا در جهان که از آن استقبال می کنیم، مبارزه با داعش و محدودسازی ایران که قطعًا 
با اســتقبال ما همراه خواهد بود. وی گفته منافع بزرگترین صادر کننده نفت در دنیا در حوزه ژئوپولتیک )ســوریه، عراق، یمن و ایران( و انرژی همگام و مطابق با منافع ایاالت متحده اســت. عادل الجبیر در خصوص پرسشــی در مورد 
روابط ایران و عربســتان و این که آیا احتمال تنش زدایی در روابط بین این دو وجود دارد یا نه، ایران را متهم به ایجاد بی ثباتی در منطقه کرده اســت. وی گفته: روابط ما با ایران پر تنش اســت و این مســئله ناشی از سیاست های خصمانه و 
تهاجمی ایران می باشــد. همزیســتی با ایران در صلح و هماهنگی بســیار شگفت انگیز است اما یک دست صدا ندارد و برای این مسئله همراهی دو کشور الزم است. نمی توان انتظار داشت که ما مورد تهاجم و تخریب قرار بگیریم و آن 

طرف دیگر صورتمان را نیز برای ایران جلو بیاوریم. ما تالش خود را برای تنش زدایی با ایران کرده ایم، اما فایده ای نداشته است.

شورش در زندان ناتال برزیل

 اوباما و تیم قهرمان بیس بال 
در کاخ سفید

مرد بی خانمان در پاریس

 جنگل برفی
 نزدیک بلمونت

 تالش کنگره برای جلوگیری از 
فروش بوئینگ به ایران

طرحی در کنگره آمریکا ارائه شده که ممکن است قراردادهای 
میان ایرباس و بوئینگ برای فروش هواپیماهای مسافربری به 
ایران را محدود کند. پیتر روسکام، نماینده جمهوری خواه کنگره 
طرحی را برای آغاز تحقیقات از سوی مدیر اطالعات ملی دولت 
ترامپ درباره ایران ایر و ســایر شرکتهای هواپیمایی ایران ارائه 
کرد. اگر این تحقیقات نشان دهد ایران ایر یا سایر شرکت های 
هواپیمایــی ایرانــی از نهادهای تحت تحریم یا ســازمان های 
تروریســتی خارجی حمایت کرده اند، این شرکت هواپیمایی به 

فهرست تحریم های آمریکا افزوده می شود.

  داعش آب حلب را 
قطع کرد

بعد از 25 روز از قطعی آب دمشــق، اکنون بحران و جنگ آب به 
شــهر حلب رسیده و داعش از دوشنبه آب این شهر را قطع کرده 
است. ساکنان شهر حلب می گویند نظام سوریه وجود مشکل در 
نیروگاه های پمپاژ آب را بهانه می کند، اما به نظر می رسد داعش 
آب را با هدف فشار آوردن بر نظام سوریه که اکنون وارد نبردهایی 
با داعش در تدمر و دیرالزور شده، قطع کرده است. دیده بان حقوق 
بشر ســوریه اعالم کرده که آبی که از رود فرات بعد از گذشتن از 
نیروگاه پمپاژ و تصفیه آب »الخفسه« به شهر حلب می رسید، قطع 

شده است. نیروگاه الخفسه تحت کنترل داعش است.

 تکذیب خبر 
استعفای بارزانی

مشــاور مطبوعاتی رئیس اقلیم کردســتان عراق اخبار منتشر 
شده مبنی بر تصمیم بارزانی برای کناره گیری از قدرت را تکذیب 
کرد. بختیار شــاهی، مشاور مطبوعاتی رئیس اقلیم کردستان 
عراق ضمن تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر تصمیم مسعود 
بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق برای استعفا و کناره گیری 
از قدرت گفت: این اخبار بی اعتبار و عاری از صحت است. کفاح 
محمود، سخنگوی دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق نیز که 
خبر استعفای بارزانی به نقل از وی منتشر شده بود، تأکید کرد 

که اظهاراتش تحریف شده اند.

  جزئیاتی از طرح سازمان ملل 
برای حل بحران در یمن

فرســتاده ســازمان ملل به یمن در راستای تالش هایش برای 
احیای روند صلح با رئیس جمهور مســتعفی این کشور در شهر 
عدن دیدار کرد. اسماعیل ولد شیخ احمد، فرستاده سازمان ملل 
به یمن در دیدار با عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی 
یمن و عبدالملک المخالفی، وزیر خارجه دولت مستعفی درباره 
طرح صلح با آن ها بحث و تبادل نظر کرد. منصور هادی در این 
دیدار بر پیشنهادات و مالحظاتی که طی سفر قبلی اش به عدن 
ارائه کرده بود، تأکید کرد. اما برخی منابع می گویند شیخ احمد 

طرح صلح سازمان ملل را اصالح کرده است.

بین الملل
سه شــنبه 28 دی مــاه 1395


