
ساالنه6هزارتهرانیدراثرآلودگیجانمیدهند
امروز 29 دی در تقویم ایران روز ملی هوای پاک بود. روزی که با شاخص 123 هوای پایتخت بیشتر به شوخی 
می مانست تا تاریخی برای گرامی داشت. روز ملی هوای پاک هم همچون دیگر مناسبت ها به انبوه نشست 
ها و سخنرانی ها گذشت. باز هم مسئوالن از نهادهای مختلف از فاجعه آلودگی هوا در تهران و دیگر کالن 
شهرها گفتند و هر یک دیگری را مقصر خواندند. آن ها باز هم آمار دادند، آمارهایی دقیق و مبسوط از میزان 

صفحه۳مرگ و میر مردم ایران در اثر آلودگی و از تعداد موتورسیکلت ها و ماشین های دودزا ...
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شایعهکاندیداتوری»دستجردی«باچههدفیمنتشرمیشود؟آمریکا،آرییانه؟

اصالحطلباندرپیمعرفیکاندیدابرایاصولگرایان
در ماه گذشته، مسأله کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری آینده چندین و چند بار مورد توجه رسانه 
ها قرار گرفت و برخی از اعضای شورای نگهبان در واکنش به این خبر نظریات خود را ابراز کردند؛ موضوعی 

که با محوریت »رجل سیاسی محسوب شدن زنان« از سوی برخی گروه ها به ویژه اصالح طلبان مطرح 
می شد و هدف آن هم باز شدن زمینه کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری بود. به گزارش 

»تابناک«؛ در واکنش به این موضوع، مواضعی از سوی اعضای شورای نگهبان در پیش گرفته شد. »نجات 
اهلل ابراهیمیان« در گفت و گویی با »تابناک« در تعریف رجل سیاسی برای گنجاندن حضور زنان در 

صفحه۳صفحه۳صفحه۳انتخابات ریاست جمهوری ابراز تردید می کند و می گوید ... صفحه۴

در حالی که چند روزی بیشتر تا زمان برگزاری 
مذاکرات صلح ســوریه در پایتخت قزاقستان 
باقــی نمانده، موضوع حضــور یا عدم حضور 
آمریــکا در ایــن مذاکرات، بــه بحثی جدی 
و تعیین کننــده تبدیل شــده اســت. از هفته 
گذشــته، زمزمه هایی دربــاره حضور آمریکا 
در این مذاکرات به گوش می رســید و اکنون 
آنچه مشــخص است، این است که قرار است 

صفحه2نمایندگان دونالد ترامپ ...

کمال الدیــن شــهریاری عضــو 
کمیســیون عمران مجلس با اشاره 

به در دستور کار ...

امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد 
جانشــین فرمانده قرارگاه پدافند 

هوایی خاتم  ...

دبیر شــورای نگهبــان از حضور 
پرشور مردم در مراســم تشییع و 

ختم رئیس فقید  ...

بررسی استیضاح 
آخوندی بعد از 

تعطیالت

آمریکا می خواست 
با اف ۱۸ملوانانش 

را آزاد کند

حضور این 
جمعیت پیش 

بینی نشده بود

از عربستان خیلی گله داریم
صفحه2

محمدجواد ظریف:

1395 مــاه  دی   29 چهارشــنبه 
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محمدجواد ظریف: از 
عربستان خیلی گله داریم

وزیرخارجهایراندراجالسداووسگفتکهبهرغم
اختالفاتسیاســی،درهایایرانحتیبرایروابط

اقتصادیباآمریکاهمبازاست.
محمدجوادظریفدرنشستیدراجالسداووسکه
باموضوعآیندهسیاستخارجیایرانبرگزارمیشد،
بهموضوعسوریهاشارهکردوگفت:همهبایداینرا
درککنندکهموضوعســوریهراهحلنظامیندارد.
ایرانبهثباتوآرامشدرمنطقهعالقمنداست.

ویدرخصوصمذاکراتآســتانهگفــت:بدترین
کاریکهمیشودانجامداداحساسرقابتاست.من
فکرمیکنمکهتمامتالشهای،نهتنهاکشورهای
حاضردرآســتانهبلکهطرفهاییماننداتحادیهاروپا
میتواننــدمکملهمباشــندونــهدررقابتباهم.
نشســتآســتانهنمیخواهدجایگزینتالشهای

سازمانمللشود.
وزیرخارجهکشورماندرپاسخبهسوالیدربارهاینکه
ارزیابیاشازسیاســتدولتجدیدآمریکاچیست،
گفت:باتوجهبهاینکهقریببه40ســالاســتکه
سیاســتآمریکارارصدکردهام،معتقدمکهقبلاز
اینکهقضاوتکنیــم،بایدمنتظــربمانیم.ماحتی
دیدهایمکهدولتاوباماهمدراجرایبخشمربوط
بهخودشدرتوافقخیلیپیشــقدمنبودهاســت.ما
بایدمنتظرباشیموببینیمکهترامپدردورهریاست

جمهوریچهکارخواهدکرد.
ظریفدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهآیاتغییریدر
ائتالفجهانیمیبینیدیانه؟،گفت:ماهیتمحیط
جهانیتغییرکردهاست.نهتنهاشرکتهاوطرفهای
حاضردراینجا)داووس(موثرهستند،بلکهبازیگران
غیردولتیهمموثرهســتند.مــانمیتوانیمامنیت
داشتهباشیم،مادامیکهبقیهدچارناامنیهستند.
وزیرخارجهایرانادامهداد:مامشتاقبهتوسعهروابط
بااتحادیهاروپا،غربآسیا،ژاپن،کرهجنوبیهستیم.
مــاباچینشــراکتچندجانبهداریــم.درحالیکهبا
آمریکااختالفاتسیاســیداریم،امادرهایایران
حتیدرزمینهروابطاقتصادیباآمریکاهمبازاست.
ایرانوعربســتاننمونهموفقیتآمیزهمکاریدر

لبناندارند
ویادامــهداد:آنچهایران،روســیهوترکیهرابرای
یافتنپایانیبرایفاجعهدرسوریهدورهمجمعکرد،
ایناستکهتروریسمحدومرزنمیشناسد.مابایدبا
همهمکاریکنیم.هیچکسنمیتواندباحمایتاز

افراطیگیریحتیسودمقطعیببرد.
ظریفدربارهچالشبینایرانوعربستانگفت:من
دلیلینمیبینیمکهایرانوعربستانسیاستهای
خصمانهعلیههمداشتهباشند.میتوانیمبرایثبات
درآیندهمنطقههمکاریکنیم.ایرانوعربستانقادر
بودندتاموانعدرانتخابریاستجمهوریدرلبنانرا
برطرفکنند.درخصوصلبنانماتوانستیمبهیک
راهحلبرسیم.ایرانوعربستاننمونهموفقیتآمیز
)همــکاری(درلبناندارند.بازیحاصلجمعصفر
نتیجهمنفیدارد.بهقیمتنفتهماگرنگاهکنید،
میبینیدکههمهمتضررشدند،اماماهمچنینقادر

بودیمکهبازارنفتراباثباتکنیم.
ویدرپایانگفت:مابسیارگلهداریم؛لفاظیهای
زیادیراازعربستاندیدهایم.بایدبهواقعیتمنطقه
نگاهکنیموببینیموبفهمیمکهبرچهاساسیمنطقه

درمسیراشتباهیحرکتمیکند.
وزیرامورخارجهکشــورمانگفــتکهایرانتاکنون

هیچتماسیبادولتجدیدآمریکانداشتهاست.
ظریف،درپاســخبهخبرگزاریاسپوتنیکمبنیبر
اینکهآیاتهرانتاکنونتماســیبادولتآتیآمریکا

داشتهاست،پاسخداد:خیر.

اصالح طلبان در پی معرفی کاندیدا برای اصولگرایان
شایعه کاندیداتوری »دستجردی« با چه هدفی منتشر می شود؟

درماهگذشته،مســألهکاندیداتوریزناندرانتخاباتریاستجمهوریآینده
چندینوچندبارموردتوجهرســانههاقرارگرفتوبرخیازاعضایشــورای
نگهبــاندرواکنشبهاینخبــرنظریاتخودراابرازکردنــد؛موضوعیکهبا
محوریت»رجلسیاســیمحسوبشدنزنان«ازسویبرخیگروههابهویژه
اصالحطلبانمطرحمیشدوهدفآنهمبازشدنزمینهکاندیداتوریزنان

درانتخاباتریاستجمهوریبود.
بــهگزارش»تابناک«؛درواکنشبهاینموضوع،مواضعیازســویاعضای
شــوراینگهباندرپیشگرفتهشد.»نجاتاللهابراهیمیان«درگفتوگویی
با»تابناک«درتعریفرجلسیاســیبرایگنجاندنحضورزناندرانتخابات
ریاســتجمهــوریابرازتردیدمیکنــدومیگوید:»تاآنجایــیکهتاریخچه
قانونگذاریاساســیایرانرانگاهکردهام،شایدخیلیآساننباشدکهبهزنان
اجازهدهیمبتوانندکاندیداشوند.البتهتاکنوندرشوراینگهباناظهارنظری
نکردهایم،ولیبهعنوانیکحقوقدانسختمیدانمکهبتوانرجلسیاسی

رابهمعنایشخصیتسیاسیتلقیکنیم«.
درهمانروزها»عباســعلیکدخدایی«سخنگویشوراینگهبانهمخبراز
مجازبودنکاندیداتوریزنانمیدهد،ولیاحرازصالحیتزنانبرایریاست
جمهوریرامحلتردیددانســتهوگفتهاســت،»زنانحتمامیتوانندثبتنام
کنند،ولیبحثرجلسیاسیدرشوراینگهبانهنوزبهنتیجهنهایینرسیده

استوبهمحضاینکهبهنتیجهبرسیمآنرااعالمخواهیمکرد.«
امادراینمیان،مدتیاســتکهشــایعهایازطرفاردوگاهاصالحطلباندر
حالانتشاراستکهبهنظرمیرسد،هدفیجزبازیسیاسیبرایمطرحشدن
زناندرانتخاباتریاستجمهوریوهمچنینتحتتأثیرقراردادناقدامات

جبههمردمینیروهایانقالبنمیتواندداشتهباشد.

شوراینگهبانهنوزمسئلهرجلسیاسیراروشننکردهاست
اصالحطلبانواعتدالیونکهباوجودوعدهووعیدهایفراواندربارهاستفاده
اززناندرباالترینسطوحدولتدرموعدهایپیشازانتخاباتهایمختلف
صحبــتمیکردندبعدازرویکارآمــدندولتروحانیحتییکوزارتخانهرا

بــراییکوزیرزناختصاصندادندوتنهاوزیرزنتاریخجمهوریاســالمی
همچنانمربوطبهوزیربهداشــتودرماندولتقبلمیشــودکهبهاندازه

گروههایمدعیحضورزناندرسطوحباالیقدرتنبود.
اماآنچهبایدبهآنتوجهشود،ایناستکهازطرفاصولگرایانوبهویژهجبهه
مردمینیروهایانقالبهنوزصحبتــیازمعرفیکاندیداتااینمقطعزمانی
نشــدهوهمهتالشهابرایایجادوحفظانسجامنیروهایانقالبدردرون
جبههایمتحداست.بهنظرمیآید،هیأتمؤسسانجبههنیروهایمردمی
انقالبباتاسیساینجبههاصوالبرنامهایبرایمعرفیکاندیداازدرونخود
مؤسســاننداشــتهوندارندوطبقمواضعیکهدرنشستهاومصاحبههای
مطبوعاتیکهداشتهاند،هدفاصلیراایجادهمگراییبیننیروهایانقالب

اسالمیوحضورتأثیرگذاردرانتخاباتقراردادهاند.
انتخاب»مرضیهوحیددســتجردی«بهعنوانســخنگوییاینجبهههرچند
کاریارزشــمندوتوجهبهتوانمندیزنانواستفادهازآنبهعنوانزبانگویای
جبههایفراگیراســت،لزومابهمعنیمطرحکردنچهرهایسیاســیبرای
کاندیداتورینیســت،زیراباتوجهبهظرفیتهایسیاســیکشورواظهارات
برخیازاعضایشــوراینگهبانهنــوزوضعیتحضورزنانبهعنوانرئیس

جمهوردرساختارقدرتدرکشورمانمشخصنشدهاست.

اصالحطلبانچراازنامزدیدستجردیاستقبالکردند؟
برخیچهرههایاصالحطلبازجمله»پروانهسلحشــوری«ازمطرحشدن
شــایعهکاندیداتوریوحیددســتجردیاســتقبالکردهومدعیشــدهاست
کهاصولگرایــانقصدمعرفی»مرضیهوحیددســتجردی«رابهعنواننامزد
انتخاباتریاســتجمهــوریدارندوازاینحضوراســتقبالکردهاســت.به
اعتقاداواصولگرایانگزینهقدرتمندیندارند،لذاســعیآنانایناســتکهبا
راهاندازیجبههمردمینیروهایانقالباســالمیاقداماتانتخاباتیخودرا

ساماندهیکنند.
اوهمچنینگفتهاست:»فارغازمسایلجناحی،خانمدستجردیکهنخستین
زنوزیردرجمهوریاسالمیبودهوسابقهمدیریتیقابلقبولیدارد،میتواند

واردرقابتانتخاباتیشوند،هرچندیکسیاستمداراصولگراست،امامواضع
خوبیدرحوزهزنانداشــتهودرمباحثسیاسینیزایستادگیبسیارخوبیدر

مقابلاحمدینژادداشتهاست.«
روشناستکهایناستقبالجزبازیانتخاباتیوایجادجورسانهایبهقصد
مشــوشکردناردوگاهاصولگرایانازطرفیوباالبردنســطحتوقعمردم
ازشــوراینگهبانبرایاحرازصالحیتیککاندیــدایزنجهتتصدی
پستریاســتجمهورینیســت.احتماالهدفازمطرحکردنخانموحید
دســتجردیبهعنوانکاندیدایاصولگرایانازطرفاصالحطلبانعالوه
بــرایجادچنددســتگیدربیناصولگرایانقراردادنآنــاندرموقعیتیکه
مجبورشوندبیشازیککاندیدامعرفیکنند.یعنیعالوهبریککاندیدای
مــردکاندیــدایزنیبهناموحیددســتجردیراهممعرفــیکنندتامثالدر
مقابــلافکارعمومــیبتوانندخودراازاتهاممخالــفحضورزناندرعرصه

هایمدیریتیکالنمبریکنند.
اینرابایدبهیادداشــتهباشــیمکهارتقایموقعیتزناندرســاختارمدیریتی
کشــورمسألهاینیســتکهیکشبهوصرفاباترســیمنقشههایانتخاباتی
بهآندســتیافت.درتاریخانقالباسالمیدردولتهایمختلفتنهایک
زنتوانستهاستبرمسندوزارتبنشیندودرالیههایمیانیمدیریتاجرایی
کشــورازجملهاستانداریهاوفرمانداریهاهنوزحضورزنانبهآنشکلجا
نیفتادهاســت.بــرایمطرحکردنزنانبرایتصدیمســندرئیسجمهوری
مســیریطوالنیدرپیشاســتونیازمندرفعموانعیکهیکیازآنهاروشن
شدنمسألهرجلیتسیاسیاستوموانعدیگرکهبهتوانمندسازیزنانونوع

نگاهمردمومسئوالنبهآنبازمیگردد.
جبههمردمینیروهایانقالباســالمیتاکنونواکنشیبهاینشایعهنشان
ندادهومشــخصاســتاینجبههوســخنگویآنهمچناندرحالتدارک
جلبحمایتهایمردمیونیروهایسیاســیمختلفانقالباسالمیبرای
همگرایــیواتحادبیشازپیشنیروهاســتواصلیتریــنراهبردآنایجاد
ائتالفیهمهگیرواجماعگســتردهبرایمعرفیکاندیداییکهتوانباالییدر

پیروزیبررقبایخوددرانتخاباتآتیراداشتهباشد.

در مقابل زیاده خواهی دشمنان دست روی دست نمی گذاریم
ســرداردریــادارپاســدارعلــیفــدویفرماندهنیــرویدریاییســپاهاظهارکرد:اســاسمأموریتورســالتانبیــاواولیایالهیانســانســازی،تربیتانســانوفراهمســاختنزمینههایعبودیــتوبندگیخدااســت.وی
افــزود:ازآنجــاکــهفلســفهوجودیســپاهحرکتدرهمانســمتوســوییاســتکــهانبیاواولیــایالهیدرپــیآنبودنــد،توجهبهمقولــهتعلیــموتربیتبرایمــانیزیکاصلبســیارمهمواساســیاســت.ویافزود:
مــاضمــنپیگیــریروزافــزوناینرونــدخدمتگــزاری،لحظــهایازوظیفهتأمینامنیــتملیومقابلــهباتهدیــداتدرحــوزهمأموریتیوارتقایقــدرتدفاعــیوبازدارندگــیدربرابرجبههمســتکبرانجهانــیغافلنبوده
وهیــچفرصتــیرابــرایافزایــشتوانمنــدیهــایخــودازدســتندادهایــم.فرماندهنیــرویدریاییســپاهتأکیدکــرد:ماقــدرتدفاعیخــودرادرحدوانــدازهایکــهبرایدفعبــزرگترینتهدیــدات،پاســخیفراخورو
محکمداشــتهباشــد،شــکلوســازماندادهایم.فدویبااشــارهبهحماســهدســتگیریتفنگــدارانمتجاوزآمریکاییدرســالگذشــتهگفت:مادرموضــوعامنیتودفاعازانقالباســالمیبــدونتردیددربرابــرزورگویی،
تعــدیوزیــادهخواهــیجبهــهدشــمنانبیتردیــددســترویدســتنخواهیمگذاشــتوقطعارفتــارهیچزورگــویمتجــاوزوزیادهخواهــیدرخصومــتورزیوکینهورزینســبتبــهملتانقالبــیوانقالباســالمیرا

بیپاسخنمیگذاریم.

سیاسی
چهارشــنبه 29 دی مــاه 1395

واکنشروز

قدرت نمایی با صنعت موشکی را باید در زمان مناسب انجام دهیم
نایبرییسمجلسدرصفحهاینســتاگرامشتوضیحیدربارهاظهاراتشدربارهرزمایشموشکیوبرجامارائهداده
اســت.درپیحاشــیههایایجادشدهدربارهســخنانعلیمطهریدربارهرزمایشموشکیویدراینستاگرامخود
نوشــت:مندرمصاحبهایکهباســایتعصرایرانداشتم"تالشبرایاجرانشدنبرجامازطریقموشکپرانی"را
یکیازمصادیقتندرویدانســتهبودم.گرچهمقصودروشــناستامابرخیازظّنخودبهآنپرداختند.بدیهیاست
کهاینسخنبهمعنیانکارضرورتتقویتصنایعموشکینیستواصل"واعّدوالهممااستطعتممنقوهومنرباط
الخیلترهبونبهعدّوالله"یکاصلثابتوتغییرناپذیراستامامهماجرایدرستآنوقدرتنماییبهموقعماست.

مطهریتاکیدکرد:اگردرحالعبورازگردنهسختماههایاولاجرایبرجامهستیماینقدرتنماییراباآنجملهمنقوشرویموشکبهبعد
موکولکنیم،همچنانکهدرســالهایگذشتهبهتربودمسئلههولوکاست-کهمعتقدیمباهدفاشغالفلسطینبزرگنماییشده-بهشکلدیگری
ودرجایخودمطرحمیشــد.ویبابیاناینکهســیرهپیامبراســالمهماینموضوعراتاییدمیکندتصریحکرد:ایشــاندردورهمدینهگاهیبادو
گروهمخالفپیمانصلحمیبســتوبهمصافگروهســوممیرفت.نوعبرخوردایشانبادشمننیزبرایماالگوونمونهاست.رسولاکرمهیچگاه
دشــمنشکســتخوردهراتحقیرنکردآنچنانکهماسرنشــینانقایقآمریکاییراکهبهاشتباهواردآبهایماشدهوبهاسارتدرآمدهوخودراباخته
بودندنهیکبارودوبار-کهطبیعیاســت-بلکهبارهاوبارهاازتلویزیوننمایشدادیم.علتآناینبودکهپیغمبراســالمبهدنبالهدایتانســانها

بودنهانتقامگیری.

پیگیریروز

شکایت رئیس جمهور اصالحات از نقدی و شریعتمداری
رئیسجمهوراصالحاتازســردارنقدیوحسینشریعتمداریشکایتکرد.وکیلرییسدولتاصالحاتجزئیاتی
ازشــکایتهایموکلخودعلیهبرخیازمســئوالنراتشریحکرد.ســیدمحمدانجامدرگفتوگوباخبرنگارایلنادر
موردشکایتحجتاالسالمسیدمحمدخاتمیازسردارنقدیرییسسابقسازمانبسیجگفت:چندیپیشسردار
نقدیدرمصاحبهایباروزنامهشــرقاعالممیکندکهآقایخاتمیبرایپیشــبردکارهایخودازپادشــاهعربستان
پولدریافتمیکند.اوادامهداد:ایناقدامســردارنقدیکهنوعیتوهینوتشــویشاذهانعمومیاستازاینرو
حدوددوهفتهپیششــکایتیدرشعبهچهارمدادسرایفرهنگورسانهبهثبترسید.وکیلرییسدولتاصالحات

درپاســخبهاینســوالکهآیاتاکنونسردارنقدیدردادسراحاضرشدهاســت،اظهارکرد:بهدلیلدرجهنظامیسردارنقدی،دادسراطبققانون
بایداحضاریهرابهســتادکلنیروهایمســلحارســالوآنستاداحضاریهرابهدستفردبرساند.اینپروسهکمیزمانبراستوبههمیندلیلهنوز
ســردارنقدیدردادســراحاضرنشدهاست.انجامدرموردشکایتســیدمحمدخاتمیازحسینشریعتمدارینیزگفت:پسازانتخاباتسال۸۸،
آقایشــریعتمداریدربرنامه"دیروز،امروز،فردا"ازارتباطموکلباجورجســورسســخنگفت.درآنزمانبهوکالتازآقایخاتمیشکایتیرادر
دادســرامطرحوپروندهبهشــعبهنهمدادسرایکارکناندولتارجاعشــد.اوادامهداد:درآنزماناقایشریعتمداریاحضارودرجلسهبازپرسی
تفهیماتهامنیزشد.آقایشریعتمداریدرآنجلسهمدعیشدکهدیداررییسدولتاصالحاتباجورجسورسمسئلهواضحیاستومثلاینکه

اکنونکهآفتابدرآسماناستبگوییمشباست.
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حجــتاالســالممصطفــیپورمحمــدیبــهتغییــرنقشوزیردادگســتریبهعنــوانرابطمیانقوایســهگانهدرســالهایپسازپیروزیانقالباســالمیاشــارهکــردوگفت:ایــنارتباطتعریفنشــدهبــودوازآنبهعنوان
مســئولیتکلیــهروابــطمیــانســهقوهیادمیشــدوتلقیعمومــیمبنیبــرتظلمخواهیایــنوزارتخانهدرکلکشــوراســت.پورمحمدیفقدانحــققانونیمجلــسبهمنظورنظــارتوســئوالازعملکردوزیردادگســتریرا
موجــبتصویــباختیــاراتقانونــیبرایوزیــرعنوانکردوگفت:مســائلبینالملــلقوهقضاییــهازجملهتوافقنامههــاوقراردادهاکــهجزواختیــاراتدولتورئیسجمهوراســت،بهوزیردادگســتریمحولشــد.اوبااعالم
اینکــهدرچنــددهــهگذشــتهوزرایدادگســتریدرصحنعلنیمجلسپاســخگونبودهاند،افزود:ظرفیکماهگذشــتهســهباردرمجلسحاضروپاســخگوبودهاموچندســئوالدیگرنیــزدرنوبتقرارداردکــهبایددرصحن
مجلــسپاســخگویآنهاباشــم؛پاســخگوییبهنمایندگانمجلسدرذاتاقدامیشایســتهاســتولــیبایددرحدوداختیاراتباشــد.پورمحمدیبــاتاکیدبراینکهنبایدبرتعددمســئولیتهادروزارتدادگســتریالزامداشــته
باشــیم،ادامهداد:قوهقضاییهمســئولیتدادرســیوقضاییراعهدهداراســتووجودیکتشــکیالتباعنوانیبزرگ،ســابقهمســئولیتگســتردهواســممشــترک،ایجاددغدغهمیکند.بندهمعتقدمدرشــرایطکنونینیازمند

وزارتدادگسترینیستیم.

بررسی استیضاح آخوندی بعد از تعطیالت
کمالالدینشــهریاریعضوکمیســیون
عمرانمجلسبااشــارهبهدردســتورکار
بــودناســتیضاحعبــاسآخونــدیوزیر
راهوشهرســازیدرکمیســیونمتبوعش
اظهارداشــت:بــاتوجــهبــهتعطیالتدو
هفتهایمجلسوسرکشــینمایندگانبه

حوزههایانتخابیخودجلسهبررسیاستیضاحبهتعویقافتاد.ویافزود:
تاکنونپیامکیمبنیبرتاریخدقیقبرگزاریجلســهبررســیاستیضاحبه
اعضاارســالنشدهاستاماقطعاجلسهبررسیاستیضاحآخوندیوزیرراه
وشهرســازیپسازتعطیالتدوهفتهاینمایندگانتشکیلخواهدشد.
گفتنیاستنمایندگانودرخواستکنندگاناستیضاحعباسآخوندیوزیر
راهوشهرســازی،چندیپیشدرجریانبررسیالیحهبرنامهششمتوسعه

طینامهایخواستاربرگزاریجلسهبررسیاستیضاحآخوندیشدند.

آمریکا می خواست با اف 1۸ملوانانش را آزاد کند
امیرســرتیپعلیرضاصباحیفردجانشین
فرمانــدهقــرارگاهپدافنــدهوایــیخاتــم
االنبیاء)ص(ضمنبیاناقداماتشاخص
قــرارگاهپدافندهواییازجملهدســتگیری
عبدالمالــکریگیبزرگترینشــرورایران،
همچنیننشاندنهواپیمایایسافدربندر

عباسوبحثدستگیریملوانانآمریکاییکهباهواپیماهایاف۱۸خودبه
زورمیخواستندملوانانشانراآزادکنندوبااخطارسامانههایپدافندیمجبور
بهعقبنشینیشدند،نقشمنطقهپدافندهواییجنوبشرقرادرمجموعه
شبکهیکپارچهپدافندهواییکشوربسیارحساسوخطیردانست.جانشین
فرماندهقرارگاهپدافندهواییبااشارهبهبیاناتمقاممعظمرهبریدرخصوص
اهمیتاستقاللپدافندوپیشرفتآنبهتشریحنقشارشمندپدافندهوایی

درموفقیتهایحاصلشدهدرهشتسالجنگتحمیلیپرداخت.

حضور این جمعیت پیش بینی نشده بود
دبیرشــوراینگهبانازحضورپرشورمردم
درمراسمتشــییعوختمرئیسفقیدمجمع
تشــخیصمصلحتنظامتجلیلکرد.آیت
اللهجنتیگفت:حادثهدرگذشتایشان،قابل
پیشبینینبودوناگهانیرخداد.بااینحال
مردمتشییعبسیارباشکوهیبرگزارکردندکه

حضوراینجمعیتهمپیشبینینشدهبود.رئیسمجلسخبرگانرهبری،
رئیسفقیدمجمعتشخیصمصلحتنظامراعنصریکلیدیدرنظاماسالمی
توصیفکردوگفت:ایشــاندرطولنظاماسالمیمسئولیتهایحساسی
راعهدهداربودوبااســتعدادخوبیکهداشــتآخرینمسئولیترادرمجمع
تشخیصمصلحتنظامبهخوبیعهدهداربود.آیتاللهجنتیهمچنینبااشاره
بهتصویببرنامهششمتوسعهدرمجلسشورایاسالمی،یادآورشد:بررسی
اینبرنامهکارسنگینومهمیاستونظراتمختلفیدربارهآنمطرحاست.

 اگر روی والیت فقیه 
تاکید می کنیم باید روی 

حقوق مردم هم تاکید کنیم
حجتاالسالموالمسلمینسیدحسنخمینیتاکید
کرد::هرچهازافرادنسلاولانقالبازمیانمامی
رونددستماازکسانیکهمیتوانندمفسرانصادقی
باشندکوتاهمیشود؛چونکسانیکهزندگیوحضور
ایشانرادرککردهاندبهترمیتوانندبگوینددرفضای
فکریایشانچهمیگذشتهاست.بهترینکسانیکه
میتواننددراینراهکمککنندکسانیهستندکهدر
حلقهاولیهاطرافامامبودند؛گروهدومهمکســانی
هستندکهدراینعرصهتالشمیکنند.بنابراین،ما
احتیاجبهامامشناسانیداریمکهبهصورتپایهایدر
اندیشهایشانتحقیقوتحصیلمیکنند.ویدرمورد
آفاتمطرحکردنامامتصریحکرد:هیچوقتدراین
جامعهکســیبهجنگامامنمیرود؛بهخاطراینکه
ریشهدرقلوباکثریتجامعهدارداماامامراتحریف
میکننــد.تحریفامامنگاهکاریکاتوریاســت.در
کاریکاتورتناســبهابرهممیریزد.مامتأسفانهدر
اســالمهمهمینطورهســتیم؛نگاهامامبهاسالم
کاریکاتورینبود،امامابعضابهامامنگاهکاریکاتوری
داریمکهتصویربهدستآمده،ظاهرشاماماستاما
باطنشامامنیست.ســیدحسنخمینیگفت:اگر
رویوالیتفقیهکهازارکاناندیشــهاماماستتأکید
میکنیمبایــدرویحقوقمردمهمتأکیدکنیم،اگر
رویحقوقمردمتأکیدمیکنیمبایددرچهارچوبدین
باشد،اگربهارزشهایظاهریتوجهمیکنیمبایدبه
درونهــمتوجهکنیم،اگررویمبانیاخالقیتأکید
میکنیمبایدبهارزشهایظاهریهمتوجهکنیم.

امنیتبدونعدالت
یکجریانازدسترفتهاست

ویتأکیدکرد:جریانمتحجربههماناندازهمنفور
استکهاستکبارمنفوراست.اگربهحقوقالهیتوجه
ویژهمیکنیمبایدبهحقوقمردمهمتوجهکنیم؛همان
وقتقانوناساسیامامبهفرمانهشتمادهایهم
توجهدارد.مبارزهبامقدسمآبیمبارزهباولنگاریهم
هست.اگرامامبهحقوقزنانتوجهداردبایدحواسمان
باشدکهنبایدباعفافوحجابوحقوقالهیدرتضاد
باشد.اماممیگویدنبایددورکشورحصاربکشیمودر

عینحالمیگفتنبایددرجهانذوبشویم.
یادگاراماماظهارداشــت:امنیتبدونعدالتیک
جریانازدســترفتهاستوعدالتهمبدونامنیت
محققنمیشود.مراقبباشیمامامیکهمعرفیمی
کنیمخــدایناکرده»کاریکاتوریازامام«نباشــدو

نسبتهایاجزاءایناندیشهبرهمنریزد.
ویدرپایانتأکیدکرد:صدهاســالدرمأذنههانام
پیامبر)ص(رابردندووقتیتناســبدرآنرعایتشد
انقالباسالمیپدیدآمد،وقتینامسیدالشهدا)ع(
جایخودشقرارمیگیردحسینفهمیدهدرمیآید،
اگرامامزمان)ع(درستجایخودشقرارگیردازآن
انقالبودرغیراینصورتجمودوانظالمپدیدمی
آیدیعنیاگردرستجایخودشقرارندهیمکارکرد

عکسپیدامیکند.

نسیمآنالیننوشت:چالشهایسیاسی-اجتماعِیپیشِرویچهارمدعیجانشینیهاشمی
هاشمیرفسنجانیسیاستمدارپیچیده،َحَکموریشسفیدکارگزارانواصالحاتبودکهحاالمدعیانجانشینیسیاسیویبا

محدودیتهایجدیبرایایفاینقشدرجایگاههاشمیروبروهستند.

الفنوشت:متلکپرانی
ایشانطیسهسالگذشتههموارهازادبیاتمتلک،تکهاندازی،تمسخرکردنوتحقیرنمودناستفادهکردهاند.درمصاحبهدیروزهم

برخیجمالترابیاننمودندکهواقعًاجایتاسفوتاثردارد.

خبرآنالیننوشت:شوکاصولگراهابهانتخابات٩٦
درروزهاییکهاصولگرایانهنوزبرسرکاندیدایواحدداشتنیاباچندکاندیدابهمصافروحانیرفتنبهتوافقنرسیدندبرخیزمزمههااز
احتمالمعرفییککاندیدایمتفاوتازسویایناردوگاهخبرمیدهد،کاندیداییکههنوزمشخصنیسترجلسیاسیهستیانه.

فرارونوشت:چرا"حسنروحانی"رادوستندارند؟
وقتیحوادثســالهایگذشتهرامرورمیکنیممیتوانگفتهمهبحرانآفرینیهایعلیهدولتازسویپایگاهاصولگراییطراحی

شدهاست.

عکسروزسایتنگار

حجتاالسالم
حسنروحانی،پساز
جلسههیاتدولتاز
محصوالتتولیدیسه
شرکتدانشبنیاندر
زمینهموتورسیکلتو
خودروبرقیبازدیدکرد.

خبرنامه
چهارشــنبه 29 دی مــاه 1395

ساالنه 6 هزار تهرانی در اثر آلودگی جان می دهند
تهران در حالت کمای زیست محیطی به سر می برد و نیاز به احیا دارد

امروز29دیدرتقویمایرانروزملیهوایپاکبود.روزیکهباشاخص۱23
هوایپایتختبیشــتربهشوخیمیمانستتاتاریخیبرایگرامیداشت.روز
ملیهوایپاکهمهمچوندیگرمناسبتهابهانبوهنشستهاوسخنرانی
هاگذشت.بازهممسئوالنازنهادهایمختلفازفاجعهآلودگیهوادرتهران
ودیگرکالنشــهرهاگفتندوهریکدیگریرامقصرخواندند.آنهابازهم
آمــاردادند،آمارهاییدقیقومبســوطازمیزانمــرگومیرمردمایراندراثر

آلودگیوازتعدادموتورسیکلتهاوماشینهایدودزا!

انگشتاتهامبهسویشهرداری
محمدحقانیرئیسکمیتهمحیطزیستشورایاسالمیشهرتهراندرنشست
بررســینقشراهکارهایدستگاههایدولتیونهادهایعمومیدرکاهش
آلودگیهواکهبهمناســبتروزملیهوایپاکدردانشگاهتهرانبرگزارشد،

اظهارکرد:آلودگیهوایتهراندرسال5۸00نفرتلفاتدارد.
ویبابیاناینکهبایداینسوالمطرحشودکهچقدرازمسائلهوابهشهرداری
مرتبطاســت،گفت:بایدتاکیدکنمکه۱00درصدمســائلهوابهشهرداری
مرتبطاستامابهخاطرنبودمدیریتیکپارچهشهریدرشرایطفعلیاینامر
محققنشدهاســت.رئیسکمیتهمحیطزیستشورایاسالمیشهرتهران
اظهارکرد:نمیخواهمبگویمشــهرتهرانازدســترفتهاستاماتهراندر
حالتکمایزیســتمحیطیبهســرمیبردونیازبهاحیادارد.مدیرانبایددر
مسئولیتهاییقراربگیرندکهبتواننداینجسمروبهموتتهرانرااحیاکنند.

تهرانقابلاحیاستوظرفیتهایحیاتیباالییدارد.
حقانیبابیناینکهآلودگیهوایتهراندروضعیتیحادقرارداردولیراهکار
دارد،اظهارکرد:شهریکهنهآب،نههواونهزمینپاکداردوفضاهایسبز
رابرایساختمانخرابمیکنندنمیتواندشعار»آسمانآبیزمینپاک«راسر
دهد.حقانیبابیناینکــهآلودگیهوایتهراندروضعیتیحادقرارداردولی
راهکاردارد،اظهارکرد:شهریکهنهآب،نههواونهزمینپاکداردوفضاهای
سبزرابرایساختمانخرابمیکنندنمیتواندشعار»آسمانآبیزمینپاک«
راســردهد.بایدقانونرامحورقراردهیم.درســال79قانونکاهشآلودگی
هوادردورهریاستخانمابتکاردرسازمانحفاظتمحیطزیستتصویبشد
اماتنهاســهسالاجراییشد.درنتیجهاینقانونجایگزینی400هزارخودرو

وحذفسربازبنزینصورتگرفتولیبعدبهبوتهفراموشیسپردهشد.
حقانیبااشارهبهاینکهتنهاراهکارحلآلودگیتهرانتوقفساختوسازهای
بیرویهوعدمتغییرکاربریاراضیاست،گفت:درشرایطحاضرفضاهایسبز
تهراننابودوبهجایآنساختوسازودرآمدناپایدارایجادمیشود.همچنین
7000اتوبوسکه3000تایآنکربنسیاهودودهتولیدمیکنندبدونهیچ
مقاومتیدرتهرانترددمیکنندو۱۸0هزارماشینسنگینکه4000تایآن

برایشهرداریاستبدونمعاینهفنیاجازهتردددرتهراندارند.
ویبااشــارهبهاینکهدومیلیونموتورسیکلتدرتهرانترددمیکنند،گفت:
دربنزیناینموتورســیکلتهاروغنمخلوطمیشودکهآلودگیآنهاپنجبرابر
خودروییورو2اســت.بنابراینتنهاراهحلرفــعآلودگیهواوترافیکتهران

توسعهمترواست.

موتورسیکلتهایکاربراتوریچگونهمجوزمیگیرند؟
مدیرعاملشرکتکنترلکیفیتهوایتهراندرروزملیهوایپاکازتصویب
مصوبهضدمحیطزیستیدرماهجاریدرموردنصبفیلترهایدودهواجرایی
نشدنمصوبهسال9۱مبنیبرممنوعیتترددخودروهایدیزلیباعمرباالی
20ســالانتقادکرد.وحیدحسینیدرایننشستبااشارهبهاینکهنتایجآنالیز
شــیمیایینشانمیدهددرماههایآبان،آذرودیمنابعآلودگی،انسانساز
هستندگفت:روشناستکهاینآلودگیهادرداخلمرزهای22گانهتهران
تولیدشــدهاســت.منابعآلودگیدرماههایمردادوتیرباماههایآبان،آذرو
دیمتفاوتاســت.اواخربهاروتابســتانطوفانهایریزگردداریمکهباعث
ایجادگردوغبارکوتاهمدتوچندروزهدرتهرانمیشود.ذراتآلودگیناشی
ازگردوغباردرتهرانازلحاظسایزدرشتترازذراتناشیازآلودگیاحتراقی
هستند،امااینذراتکمخطرترازذراتیهستندکهدرفصلپاییزوزمستاندر
اثرفعالیتهایانســانیتولیدمیشود.حسینیبااشارهبهاینکهآلودگیفصل
پاییزوزمستانداراییکترکیبفنیبسیارخطرناکاست،افزود:عمقنفوذ
اینآلودگیبهریهبســیاربیشتراســتوترکیبشیمیاییآنبسیارخطرناکتر
اســت.۱5درصدجــرمذراتیکهدرماههایآبــان،آذرودیتنفسمیکنیم
کربنســیاهاست.بهطورکلیازجرمذراتمعلق2.5میکرون۱5درصدآن
کربنسیاه،نصفآنکربنآلی،۱0درصدعناصرخاکومقداریسولفاتو
نیتراتاســت.ویبابیاناینکهمنابعآلودگیدرپاییزوزمستانناشیازمنابع
احتراقیاســت،گفت:بایدبینطوفانهایگردوغباروآلودگیناشــیازآن
باآلودگیناشــیازمنابعاحتراقیدرفصلهایپاییزوزمســتانتفاوتقائل
شــویم.آلودگیماههایآبان،آذرودیدارایترکیبســمیبسیارخطرناک
برایســالمتمردماست.روشناســتکهخودروهایفرسوده،خودروهای
دیزلیوموتورســیکلتهامنابعآلودگیدرایندورهازسالهستند.مدیرعامل
شــرکتکنترلکیفیتهوایتهرانبااشارهبهترددیکمیلیونموتورسیکلت
درتهران،اظهارکرد:تعدادزیادیازاینموتورسیکلتهاکاربراتوریهستند
کهضمناستفادهازسوختاضافیآلودگیبسیاریتولیدمیکنندونمیدانم
چطوراینموتورســیکلتهاطیســالیانگذشــتهمجوزمحیطزیستگرفته

است؟وحاالمیگویندبااینوسیلهمقابلهکنیم.

1۳0هزارخودروهایسنگیندرتهرانترددمیکنند
حســینیباتاکیدبراینکهاســتانداردهایجهانیشناختهشــدهاستگفت:
کافیستازایناستانداردهایجهانیتبعیتکنیمواستانداردهارادرحدکاغذ
نبینیم.درکشــورمابرگهکاغذاستانداردرامیتوانخرید.حسینیتاکیدکرد:
خودروسازاندرهیچجایدنیانسبتبهمسئولیتاجتماعیارزشیقائلنیستند.
آنهابهفکرکسبماکزیممسوداقتصادیهستند.بنابراینارگانهایدولتیباید
ازاینبخشمراقبتکنند.ویاظهارکرد:ازمهرماهسالجاریپالکگذاری
موتورسیکلتهایکاربراتوریمتوقفشدهاستاماخدامیداندموتورسیکلت
انژکتوریکهقراراســتواردبازارکشــورشوددارایچهکیفیتیاست.طبیعی
استقیمتواقعیموتورسیکلتانژکتوریبسیارباالترازموتورکاربراتوریباشد.
حسینیدرادامهبابیاناینکهاستانداردخودروهایسواریکهیورو4استاگر
واقعیباشداستانداردخوبیاست،افزود:استاندارددیزلیورو3استکهاصال
خوبنیستبنابرایناستاندارددیزلدرکشورماکامالرهاشدهدرحالیکهاین
دســتگاههاآالیندههایخامراواردهوامیکنند.دوددیزلســرطانزاستدر
حالیکهدرکشــورمابههیچوجهموردتوجهجدیقــرارنمیگیرد.ویافزود:
ســهسالگذشــتهقانونیدرموردضرورتنصبفیلتردودهرویدیزلهاینو
تصویبشد.اماوزارتصنعتباسردمداریچنددیزلسازوخودروسازخارجی
بااینمصوبهمقابلهکردند.۱9دیماهامســالیکمصوبهضدمحیطزیستی
تصویبشد،مبنیبراینکهخودروهایدیزلفیلترداربشوندویادرصورتداشتن
استانداردجدیدبدونفیلترهممیتوانندواردبازارشوند.بااینمصوبه،مصوبه
اولملغیشد.درحقیقتدقیقادرماهیکهبااوجآلودگیهوادستوپنجهنرم
میکنیمچنینمصوبهضدمحیطزیستیتصویبمیشود.مدیرعاملشرکت
کنتــرلکیفیتهوایتهرانگفت:اتوبوسهــاوکامیونهادرجادههامعاینه
فنیمیشوندودفترچهمیگیرندامابعداز20سالفعالیتدرجادههاواردشهر
میشــوندوفعالیتخودرادربخشهایمختلفشهریآغازمیکند.درسال
۱39۱طبقمصوبهدولتتردددیزلهایباالی20سالدرشهرممنوعاست
امادرحالحاضردرشهرتهرانشاهدتردددیزلهاییهستیمکهسالهاست
عمرشــانبهپایانرسیدهاســت.۱30هزارخودروهایسنگیندرتهرانتردد

میکنندکهحدود50هزارتایآنهاباالی20سالعمردارند.
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رصدخانه

آمریکا، آری یا نه؟
پررنگ شدن احتمال حضور آمریکا در مذاکرات »آستانه« به رغم مخالفت ایران

درحالیکهچندروزیبیشــترتازمانبرگزاریمذاکراتصلحسوریهدر
پایتختقزاقستانباقینمانده،موضوعحضوریاعدمحضورآمریکادراین
مذاکرات،بهبحثیجدیوتعیینکنندهتبدیلشدهاست.ازهفتهگذشته،
زمزمههایــیدربارهحضورآمریکادراینمذاکراتبهگوشمیرســیدو
اکنونآنچهمشــخصاست،ایناستکهقراراســتنمایندگاندونالد
ترامپ،رئیسجمهوربعدیآمریکا،دراینمذاکراتحضوریابند؛مسأله
ایکهبهشدتمیتواندبرروندمذاکراتوخروجیآنتأثیرگذرباشد.این
درحالیاستکهمطرحشــدنحضورایاالتمتحدهدرمذاکراتصلح
سوریه،میتواندبهعنوانیکفاکتوراساسیدرتغییرآرایشسیاسیاین
مذاکراتعملکند.اینمسألهکهازچندیپیشبهشکلیضمنیمطرح
شدهبود،اکنونبانزدیکشدنبهزمانبرگزاریمذاکراتدرقزاقستان،
بهتدریججنبهایجدیتربهخودگرفتهاســتوروسیهوترکیه،ازحضور

ایاالتمتحدهدراینمذاکراتسخنبهمیانآوردهاند.
محمدجوادظریف،وزیرامورخارجهایران،شــامگاهسهشنبهمخالفت
ایرانباشرکتآمریکادرنشســتآستانهرااعالمکردوگفت:»مخالف
حضورآمریکادرنشستآستانههستیمودعوتیازآنهانکردهایم«.موضع
ظریفبهروشــنیدرتقابلباموضعروسیهوترکیهاستکهپیشترعنوان
شــدهبودکهازدولتآتیآمریکابرایشــرکتدرمذاکراتصلحسوریه
دعوتکردهاند.همزمانباظریف،علیشــمخانی،دبیرشــورایعالی
امنیــتملیایراننیزتأکیدکردکهبهدلیــلمخالفتایران،»هیچگونه
دعوتمشــترکی«ازسویسهکشــورمبتکرمذاکرات)روسیه،ترکیهو
ایران(برایحضورآمریکادرمذاکراتصلحسوریهنشدهاستو»آمریکا
درمدیریتوجمعبندینتایجاجالسآســتانهنقشــینخواهدداشت«.
شمخانیضمنتأکیدبرحضور»پررنگوفعال«ایراندرنشستآستانه
گفت:»بهطورقطعآمریکادرفرآیندگفتوگوهاوجمعبندینتایجاجالس
آســتانهنقشینخواهدداشتواحتمالدعوتکشورمیزبانازآمریکابه

عنوانناظردراجالسوجوددارد«.
روز۱3ژانویه»واشنگتنپست«گزارشدادهبودکهدعوتازدولتدونالد

ترامپبرایشــرکتدرمذاکراتآستانه،اواخرماهدسامبرسالگذشته
میالدیدریکگفتوگویتلفنیازســویســرگئیکیســلیاک،سفیر
روســیهدرآمریکا،بامایکلفلینمطرحشدهاســت.فلیننامزدترامپ
برایپســتمشاورامنیتملیریاستجمهوریآمریکاست.مارکتونر،
معاونسخنگویوزارتخارجهآمریکانیزگفتهبودکهدولتاوباما»دعوتی
رسمی«برایشرکتدرنشستآستانهدریافتنکردهاست.اودرعینحال
افزودهبودکهاگرچنیندعوتنامهایبهدستدولتکنونیآمریکابرسد
»حتمًابهدولتبعدیتوصیهخواهدکردکهدرآنمذاکراتشرکتکند«.
مولودچاووشاوغلو،وزیــرامورخارجهترکیهنیزهمانزماناعالمکرده
بودکهازدولتآمریکابرایشــرکتدرمذاکراتســوریهدعوتبهعمل
آمدهاســت.اندکزمانیپسازاظهــاراتوزیرخارجهایراندرمخالفت
باحضورآمریکادرنشســتآستانه،جانکربی،سخنگویوزارتخارجه

ایاالتمتحده،دولتآتیاینکشوررابهشرکتدرمذاکراتصلحسوریه
درپایتختقزاقستانترغیبکرد.کربیهمچنینگفت،ازگزارشهایی
دربارهدعوتازدولتترامپبرایشرکتدرنشستآستانهمطلعاست،
اماهمزمانتأکیدکردکــهتصمیمگیریدراینموردبرعهدهدولتآتی

آمریکاست.
کاماًلروشــناستکهترکیهوروســیه،ازورودآمریکابهمذاکراتصلح
سوریهاســتقبالمیکنند.برخالفایرانکهاینمسألهراچندانبهنفع
مذاکراتندانســتهوروزگذشتهنیزمحمدجوادظریف،وزیرامورخارجه
کشــورمانبیانکردهاستکهایران،آمریکارابهمذاکراتدعوتنکرده
ومخالفحضورشدرمذاکراتاست.دالیلروسیهوترکیهبرایحضور
آمریکااماکاماًلمشخصاســت.والدیمیرپوتین،مذاکراتآستانهرابه
عنواننخســتینقدمدرراهآزمونآیندهروابطمیانروســیهوآمریکای

ترامپدرنظرداردوباتوجهبههماهنگیهایلفظیکهایندودرسخنان
خودپیرامونمســائلبینالمللیدارند،مذاکراتصلحســوریهمیتواند
شروعیمناسببراییکروابطهماهنگوهارمونیدرسیاستخارجی

روسیهوآمریکاباشد.
کاماًلمشــخصاستکهروسیهتابهاینجاآنچهازسوریهمیخواسته،به
دستآوردهاســت:تثبیتقدرتخودبهعنوانبازیگرتأثیرگذاروقدرت
برتردرســوریهوخاورمیانه،تثبیتحضورخوددرمناطقاستراتژیکدر
الذقیهوطرطوسوهمچنینمحدودکردنقدرتمانورتروریستهای
داعشکهبخشهاییازآندرقفقازشمالیمیتوانستدردسرهایجدی
برایروسهافراهمآورد.ازاینپس،کافیاست،روسیهبامحدودکردن
هزینههایخوددرسوریه-کهنمودآنرادرکاهشتعدادنظامیانحاضر
دراینکشــورمیبینیم-تنهانقشپدرخوانــدهومیانجیرادرمذاکرات
سوریهبازیکردهوتالشکندتاتوازنالزممیانبازیگراندرگیر-ترکیه
کهثباتوضعیتفعلیبه وایران-برایرسیدنبهنتیجهمطلوبخودـ
ایجادکند.ازسویدیگر،ترکیهکهدر نفعمنافعبلندمدتروسیهاستـ
پیشکســتهایاخیررویزمیندرسوریهومحدودشدنقدرتمانور
معارضــانموردحمایتخودتنبهشــرکتدرمذاکراتصلحوهمراهی
باروســیهوایراندادهاست،بهشــدتازحضورآمریکادراینمذاکرات

استقبالمیکند.
قطعًاحضورآمریکامیتواندمنجربهتضعیفمواضعایرانودولتسوریه
دراینمذاکراتشودکهعماًلباتوجهبهقدرتچانهزنیباالیآمریکاییها
بــاروسهابرخروجیمذاکراتتأثیرجدیخواهدداشــت.هیچبعیدبه
نظرنمیرســدکهدولتروســیهدراینمذاکراتدستایاالتمتحدهرا
برایچیدماندلخواهبازگذاشــتهتابتواندصحنهمذاکراتدرســوریهرا
بــهبرگیبرندهبرایآیندهروابطخودبادونالدترامپتبدیلســازد.دراین
شرایطوباتوجهبهنزدیکیمواضعترکیهوآمریکاوازسویدیگرباتوجه
بهاحتمالهمراهیروسهاباآمریکا،قدرتمانورایراندراینمذاکرات

بسیارمحدودخواهدبود.

عربستان به دنبال پایگاه نظامی در شاخ آفریقا
جیبوتیدرحالنهاییکردنقراردادباعربستانسعودیبرایساختیکپایگاهنظامیاینکشوردرشاخآفریقاست.جیبوتیبهعنوانیککشورمسلمانکهازلحاظموقعیتاستراتژیکیدرنزدیکیدریایسرخوخلیجعدنواقع
شده،پیشازاینمیزبانتأسیساتوپایگاههاینظامیآمریکاوفرانسهبودهاست.محمودعلییوسف،وزیرامورخارجهجیبوتیدرگفتوگوبافایننشیالتایمزاعالمکردهاست:»نخستینپایگاهچیندرخارجازمرزهایاینکشور
نیزهماکنوندرحالســاختواحداثاســتوطیســالجاریافتتاحخواهدشــد«.ویافزود:»عربستانسعودیسالگذشتهیکتوافقامنیتیرابادولتجیبوتیمنعقدکردوطیماهجاریدرچارچوبتدارکاتبرایساختاین
پایگاهیکتوافقهمکاریقضاییرادرپیشگرفت.مابهزودییکتوافقنامههمکارینظامیرادرریاضامضاخواهیمکردکهبهدلیلبعدنظامیومحرمانهبودناینموضوعمننمیتوانمجزئیاتبیشتریازآنراارائهکنمامازمانی
کهاینتوافقنامهمنعقدشود،خواهیددید«.وزیرخارجهجیبوتیماهگذشتهبااستقبالازحضورنظامیعربستاندرخاککشورشاعالمکردکهکشورشبهصورتاولیهبااینمسئلهموافقتکردهوامیدواراستبهزودیتوافقیدر
اینزمینهباعربســتانامضاشــودومعتقداســتکهحضورنظامیعربســتاندرخاکجیبوتیبههیچوجهدخالتدرامورداخلیاینکشوربهشمارنمیرود.ویهمچنینتأکیدکردهبودکهکشورشجزءاولینکشورهاییبودهکهاز

عربستاندرقطعروابطدیپلماتیکخودباایرانپیرویکردهوضمنتأکیدبراینکهآمریکا،اتحادیهاروپا،ایتالیاوژاپندراینکشورپایگاهنظامیدارنداعالمکردکهجیبوتییککشورمستقلوآزاداست.

تشویقتیمفوتبالمالیدرجامملتهایآفریقا

رئیسجمهورچیندرمجمعاقتصادی
داووس

شیردریاییدرحالبوسیدنشاهزادهموناکودرسیرک

تزئیناتسالنویچینی
باچاشنیآلودگیدرپکن

ویدئویداعش
ازخیابانهایاستانبول

داعشویدیوییراازیکیازاعضایشکهصورتخودراپوشانده
ودرخیابانهایاستانبولمیچرخد،منتشروتهدیدکردهکه
حمالتبیشــتریدرترکیهانجاممیدهــد.دراینویدیویک
شبهنظامیداعشیسیاهپوش،صورتخودشراپوشاندهودر
خیابانهایاستانبولراهمیرود.صداییکهرویاینتصاویر
شنیدهمیشــود،هشدارمیدهدکهترکیه»هدفجهاد«قرار
میگیردو»نبردیآتشین«درکشوریبهراهمیافتدکهقربانی
دههاحملهداعشیهادرسالهایاخیرشدهاست.اینتصاویر

روزدوشنبهمنتشرشد.

دعوتفیسبوکیدونالدترامپ
ازمردم

نهــاچنــدروزماندهبهمراســمتحلیفدونالــدترامپ،رییس
جمهــوریمنتخبآمریــکاویدرفیسبــوکتبلیغاتیبهراه
انداختهوازمردمآمریکاخواستهتادرمراسمتحلیفششرکت
کنند.براســاسنظرســنجیواشنگتنپســتوشبکهخبری
ای.بی.ســینیوزتنها40درصدازآمریکاییهانســبتبهاین
غولصنعتامالکومستغالتنظرمثبتدارندواینمیزان
2۱درصدازمحبوبیــتباراکاوباما،رئیسجمهوریدرحال
کنارهگیریآمریکاکمتراست.ترامپدرویدئوییآوردهاست:

ازشمامیخواهمتادرروزتحلیفدرمراسمشرکتکنید.

کشفگوردهایدستهجمعی
درحومهدمشق

مقاماتســوریازکشــفچندگــوردســتهجمعیدرحومه
دمشــقخبردادند.حســیننوفــل،رئیسپزشــکیقانونی
ســوریهبهخبرگزاریاســپوتنیکگفت:هزارانجسدوجود
داردکهگروههایتروریســتیآنهاراسوزانده،شکنجهداده
وبررویصورتشاناسیدپاشــیدهاندوبرایهمینماطرحی
برایشناختنهویتایناجسادداریم.اینپروندهبرایمردم
بسیارمهماســتچراکهتعدادزیادیدرنتیجهجنگمفقود
شدهانداولویتکنونیمایافتنهویتاجسادمتعلقبهشهدای

ارتشاست.

تمدیدمجوزاقامتادوارداسنودن
درروسیه

سخنگویوزارتخارجهروسیهازتمدیدمجوزسکونتادوارد
اســنودنافشــاگربرنامههایاطالعاتیوجاسوسیآمریکا
خبرداد.ماریازاخارواسخنگویوزارتخارجهروسیهباانتشار
مطلبــیدرفیسبوکتاکیدکرد:بهادوارداســنودنپیمانکار
ســابقاطالعاتیآمریکاایناجازهدادهشدهاستتاچندسال
دیگردرروســیهسکونتداشــتهباشــد.ویدرادامهافزود:
سکونتاسنودندرروسیهبهمدتچندسالدیگرتمدیدشده
است.اسنودندرآمریکابهاتهاماتمختلفیازجملهخیانتبه
کشوروافشایاطالعاتواسرارطبقهبندیشده،متهمشده.
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