
نه بیگانه پرستیم نه بیگانه هراس
صبح امروز دوشنبه ۱۱ بهمن در آستانه آغاز دهه فجر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به همراه 
اعضای هیأت دولت با حضور در مرقد مطهر امام خمینی )ره( با آرمان ایشان تجدید بیعت کردند. در این 
مراسم که با حضور سید حسن خمینی برگزار شد، رئیس جمهور و نواده امام سخنرانی کردند. رئیس جمهور 
در این مراسم گفت: دولت خود را متعهد به امام خمینی )ره( می داند و پیرو مسیر و گفتمان امام خمینی )ره( و 

صفحه ۲رهبری است. حجت السالم والمسلمین حسن روحانی صبح امروز در مراسم تجدید  ...
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درخواست عزل وزیر میلیاردر 
ویژه خوار

مسعود پزشکیان:

با اصالح رفتارهایمان جلوی مهاجرت نخبگان را بگیریم
نایب رئیس مجلس شورای اســامی با اشاره به تصمیم اخیر ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از 
جمله ایران به آمریکا گفت که این تصمیم فرصتی برای جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور خواهد بود. مسعود 
پزشکیان اظهار کرد: حضور ترامپ در رأس حاکمیت آمریکا فرصتی برای ما است که از مواضع و ارزش های 
خود با قدرت دفاع کنیم. ضمن اینکه این فرصتی برای جذب ایرانیان، دانشمندان و نخبگان کشور است که 
به طریقی دلخوری پیدا کرده بودند و در داخل دچار مشــکات شده بودند و البته قدری از این تقصیر متوجه 
ماست. نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه ایرانیان با غیرت و همیت خود در مقابل آمریکایی ها 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3سر خم نمی کنند، اضافه کرد: ما در عین حال باید به دنبال رفع ایرادات باشیم و ... صفحه 3

احمــد توکلی رئیس هیات مدیــره دیده بان 
شــفافیت و عدالــت در نامه ای به اســحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار 
عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. توکلی 
در این نامه با بیــان اینکه نعمت زاده در تنازع 
بین اهداف شخصی و اهداف عمومی، اولی را 

صفحه ۲ترجیح داده است، درخصوص او  ...

همایون هاشمی نماینده مجلس از 
پیگیری طرح تحقیق و تفحص از 

صندوق بازنشستگی ...

اســداهلل بادامچیــان نایب رئیس 
شــورای مرکزی حزب موتلفه با 

اشاره به ...

شــهربانو امانــی عضو شــورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 

اظهار کرد ...

تحقیق و تفحص 
از صندوق 

بازنشستگی

به نامزد هماهنگ  
با رهبری رای 

دهید

اصالح طلبان 
از 84 درس 

گرفتند

وداع باشـکوه
بدرقه  ۱6 آتش نشان شهید حادثه ساختمان پالسکو با حضور گسترده  مردم و مسئوالن برگزار شد

1395 مــاه  بهمــن   11 دوشــنبه 
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 دولت واکنشی قاطع 
 به تصمیم آمریکا 

نشان دهد
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به تصمیم اخیر رئیس 
جمهور جدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع 
برخی از کشورهای اسالمی به این کشور، با توجه 
به خــوی آمریکایی ها این اقــدام را دور از انتظار 
ندانســت امــا در عین حال از دولت کشــورمان و 
سایر کشــورهای اسالمی خواســت که نسبت به 
این تصمیم واکنش قاطع و متناسبی نشان دهند.
آیــت الله آملــی الریجانی در جلســه مســئوالن 
عالی قضایی گفــت: نفوذ و تاثیرگذاری جمهوری 
اســالمی نه با اتکا به قدرت نظامی و لشکرکشــی 
بلکــه ناشــی از قدرت ایمــان و گفتمــان انقالب 
اســالمی اســت که امروز کشورهای ســلطه را به 

هراس افکنده است.
رئیس قوه قضاییــه اظهار کرد: اگر چه جمهوری 
اســالمی در پرتو ارزش های الهی توانسته قدرت 
دفاعی و نظامی خود را نیز ارتقا بخشد اما معتقدیم 
آن چه این کشور را بیمه کرده، سالح نیست بلکه 
حضور مردم و اقتدار ناشی از ایمان به وعده های 

الهی است.
آملی الریجانی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به تصمیــم رییس جمهــور جدید آمریکا 
مبنی بر صدور دســتور ممنوعیت ورود مسلمانان 
به این کشــور، چنین اقدامی را رفتاری نامتعادل، 
غیرانســانی و خالف موازین حقوق بشــر توصیف 
کرد و گفت: از خوی آمریکایی ها چنین تصمیمی 
بعید نبود. ســردمداران آمریکا معمواًل به اقدامات 
ســلطه جویانه خود رنــگ و لعاب حقوق بشــری 
می دادند، اما امروز چهره خود را آشــکارتر نشان 

می دهند.
رییس قــوه قضاییه افزود: اینکــه رئیس جمهور 
آمریکا به یکباره دستور ممنوعیت سفر مسلمانان 
به این کشــور را صادر می کند و به نحوی اســالم 
هراســی را توســعه می دهــد، برخــالف موازین 

اخالقی و انسانی است.
وی از دولــت، رئیــس جمهــور و بویژه دســتگاه 
دیپلماســی کشــورمان خواســت که بــا عبرت از 
تجربیاتی نظیر تجربه »مهم و تلخ برجام«، به این 
رفتار نامتعادل، غیرمنطقی و غیر انســانی آمریکا 

واکنش قاطع، مناســب و متناسب نشان دهند.
رئیــس قــوه قضاییه با بیــان اینکــه تصمیم اخیر 
ترامپ در کنار سایر سیاســت های آمریکا تجربه 
مهمی اســت بــرای آن که جمهوری اســالمی و 
مردم ما هّم خویش را برای دســتیابی به پیروزی، 
معطوف بــه درون نمایند، تصریح کرد: این اقدام 
بــار دیگر ثابــت کرد که همــه موظفیم بــا فعلیت 
بخشــیدن به اســتعدادهای فراوان درون کشور 
و کثرت امکانات خدادادی، راه پیشــرفت را طی 
 کنیم و از آمریکا یــا انگلیس خبیث هیچ انتظاری 

باشیم. نداشته 
رئیس قــوه قضاییه خطاب به ترامپ گفت: شــما 
همان کســی هســتید که در جریــان رقابت های 
انتخاباتــی به رقیب خود صراحتًا گفتید که داعش 
را او پدید آورده است. حاال چگونه است که انتقام 

پدید آمدن داعش را از مســلمانان می گیرید؟
آملــی الریجانی با بیان اینکه جمهوری اســالمی 
همواره در طول سال های اخیر در صف اول مبارزه 
با تروریســم بوده است، اظهار کرد: پاسخ قاطع و 
قوی ایران و ســایر کشورهای اســالمی نسبت به 
تصمیــم اخیر رئیس جمهــور آمریکا بــه آنها می 
فهماند که دیگر نمــی توانند با قلدرمآبی بر جهان 

سلطه داشته باشند.

نه بیگانه پرستیم نه بیگانه هراس
رئیس جمهور در مرقد امام راحل: چهل سالگی نظام یعنی گذار از هیجان به اعتدال

صبح امروز دوشــنبه ۱۱ بهمن در آســتانه آغاز دهه فجر حسن روحانی رئیس 
جمهور کشــورمان به همراه اعضای هیأت دولت با حضور در مرقد مطهر امام 
خمینی )ره( با آرمان ایشــان تجدید بیعت کردند. در این مراســم که با حضور 

سید حسن خمینی برگزار شد، رئیس جمهور و نواده امام سخنرانی کردند.
رئیس جمهور در این مراســم گفت: دولت خــود را متعهد به امام خمینی )ره( 
می داند و پیرو مسیر و گفتمان امام خمینی )ره( و رهبری است. حجت السالم 
والمسلمین حســن روحانی صبح امروز در مراسم تجدید پیمان اعضای هیت 
دولت با آرما ن های امام خمینی )ره( در محل حرم ایشــان اظهار کرد: دولت 
در آســتانه دهه فجر وظیفه خود می دانســت یکبار دیگر با آرمان امام خمینی 

)ره( بیعت کند.
وی درادامه به اشاره به اینکه 38 سال پیش امام خمینی )ره( با تصمیم شجاعانه 
از تبعید به کشور بازگشت و بذری که ۱5 سال پیش در خاک این سرزمین کاشته 
بود به ثمر نشست، افزود :امام خمینی )ره( نه به مسیر مسلحانه برای پیروزی 
در انقــالب معتقد بود  و نه به خمودگی و خاموشــی های مرتجعانه؛ را ه مبارزه  

فرهنگی  و مردمی  شیوه امام)ره( بود.

نباید به گفتمان امام )ره( به صورت گزینشی نگاه کنیم
روحانی در ادامه با بیان اینکه چهل ســالگی به معنای بلوغ و پختگی یک فرد 
یا نظام اســت و به معنای گذر از دوران حرکت های هیجانی به سمت اعتدال 
است اظهار کرد: ما خوشحالیم که جمهوری اسالمی ایران و حکومت اسالمی 
در طول سالیان گذشته با مجاهدت و عزم راستینی که در مسیر انقالب و امام 
)ره( بوده اند امروز به اوج بلوغ و کارآزمودگی خود رســیده اســت. البته ما همه 
نیازمنــد راه امام )ره( و گفتمان امام )ره( هســتیم. گفتمــان امام )ره( اتصال 

انقالب اسالمی به نظام جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس دولت تدبیر و امید همچنین خاطرنشان کرد: گفتمان امام )ره( و پیگیری 
و پیشبرد آرمان های بزرگ انقالب همچون آزادی و استقالل در متن جمهوری 
اســالمی ایران قرار دارد. ما نباید به گفتمان امام )ره( به صورت گزینشی نگاه 
کنیم. همه کالم، راه و مســیر امام )ره( امروز هدایتگر ماست، اگر با صداقت 
و درســتی بــه آن گفتمان نگاه کنیم. مــا باید گفتمان امــام )ره( را به گونه ای 
تفســیر کنیم که مایه استحکام بیشتر نظام شــده و کارآمدی دولت جمهوری 
اسالمی ایران را بیشتر کند. ما باید گفتمان امام )ره( را به گونه ای تبیین کنیم 

که بتوانیم چتر انقالب را بر سر معتقدین و عالقه مندان به انقالب بگسترانیم 
و همه عاشقان آزادی و استقالل در سراسر جهان را جذب این گفتمان کنیم.

استقالل به معنی انزوا نیست
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: راه امام )ره( راه آزادی بود و بهترین تجلی 
آزادی هم انتخابات اســت. ما در ماه های آینده در یک آزمایش بزرگ تاریخی 
قرار می گیریم و مردم در آغاز ســال 96 پای صندوق انتخابات حماسه دیگری 

را می افرینند.
روحانــی با بیان اینکه راه امام )ره( راه اســتقالل اســت و اســتقالل هم نه به 
معنای انزوا، بلکه به معنای عدم اســتیالی دیگران بر سرنوشت کشور است،  
گفت: ما نه بیگانه پرستیم نه بیگانه هراس. ما تافته جدابافته نیستیم. ما تار و 
پود گمشــده در نقش جهان نیسیتم. ما مسلمان، انقالبی و ایرانی هستیم و با 
همه شــباهت ها  و تفاوت ها با ســایر مردم جهان باید از تعامل سازنده با جهان 
به نفع منافع ملی خود در ســایه رهنمودهای رهبری استفاده کنیم. رهبری با 
حق الناس خواندن رأی مردم حماســه ســال 92 را آفرید و با نرمش قهرمانانه 

راه را برای مذاکرات سرنوشت ساز آماده کرد.
وی افزود: مــا امــروز می دانیم در همه پیچ و خم های انقالب در مســیر نظام 
بــا رهبری رهبر معظــم انقالب که خلف صالح امام )ره( هســتند می توانیم از 
مشــکالت به خوبی عبور کنیم. آنچه مهم اســت آرمان هــا، اصول و اهداف 
ماســت. روش ها آنگاه مقدس اســت که به ارزش های مقدس منتهی شود، و 

اال روش ها قابل تغییر است.
روحانی در ادامه گفت: ما امسال در شرایطی به حرم امام خمینی )ره( شرفیاب 
شدیم که یکی از یاران نزدیک امام )ره( در میان ما نیست و داغ او بر دل انقالب 
و مردم ما است. در روزهای گذشته قلب میلیون ها انسان برای او تپید که اکنون 
آرام  در کنار امام )ره( خفته اســت. امام )ره( مرد بزرگی بود و شاگردان بزرگ، 
متعهد و انقالبی تربیت کرد. خوشــحالیم که یکی از شاگردان بزرگ امام )ره( 
یعنی رهبر انقالب پرچم انقالب را به دوش دارند و ما می توانیم با هدایت های 

ایشان مسیر انقالب را تا پیروزی نهایی دنبال کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: در این ایام ما باید به خانواده بزرگ امام )ره( که سهم 
بزرگی در انقالب داشتند هم تبریک بگوییم. این روزها روز امام )ره( و روز عزت 
و عــزم ملی اســت. امام )ره( هم مظهر همین عزت و عــزم ملی همه ایرانیان 

اســت. امام )ره( متعلق به قشــر خاصی نیست و از آن همه مسلمانان جهان و 
ایران اســت. ما به خاندان امام )ره( احترام می گذاریم مخصوصًا به یادگار امام 
)ره( که عالمی فرهیخته و مدرس حوزه علمیه قم هستند. وجود حجت االسالم 
والمســلمین سیدحسن خمینی برای انقالب، کشور و همه مغتنم است. امید 

داریم بتوانیم مسیر امام )ره( را ادامه دهیم.

 گام به گام دستمان از شاگردان طبقه اول امام )ره( 
خالی می شود

در این مراسم همچنین یادگار امام )ره( گفت: گام به گام دستمان از شاگردان 
طبقه اول امام )ره( خالی می شــود. حجت االســالم والمســلمین سیدحسن 
خمینی صبح امروز در مراســم تجدید بیعت اعضای هیأت دولت با آرمان های 
امام )ره( در حرم مطهر ایشان، اظهار کرد: امسال دو تن از بزرگترین صحابی 
امــام )ره( و رهبران اصلی نهضــت یعنی آیت الله موســوی اردبیلی و آیت الله 
هاشــمی رخ در نقاب خاک کشــیدند. البته این مسیری اســت که جبر تاریخ 
حاکم می کند و خداوند ســایه دیگر شــاگردان امام )ره( به ویژه رهبر انقالب 

را مستدام دارد.
وی در ادامه افزود: هرچه زمان جلو می رود باید این انقالب در دستان نسل های 
جدیــد قرار گیرد. ما هم باید آرمان ها و ارزش های انقالب را تکرار کنیم و دائمًا 
آنها را یادآور شــویم تا خون پاک شــهدا در آینده به ثمرات بهتری منجر شــود. 
دینداری و پاسداری از ارزش های دینی، دفاع از مظلوم و ایستادگی مقابل ظلم، 
اجحاف و حق کشی، استقالل طلبی، توانمندی مردم و فقرزدایی، از بین بردن 
تبعیض، زندگی بهتر برای آحاد مردم و آزادی از ارزش های انقالب هستند که 
بایــد بر آن تأکید کرد. امروز متصدیان جامعــه موظف اند کارآمدی ارزش های 

دین را به همگان نشان دهند.
یادگار  امام )ره( با اشــاره به اینکه دوره نســل های دوم و سوم انقالب در پیش 
است، تصریح کرد: وظیفه نسل اول این است که این ارزش ها را به نسل های 
بعدی منتقل کنند. رهبر انقالب با تأکید بر این ارزش ها توانســته اند این نهال 
برومند گفتمان امام )ره( را در جامعه بیش از زمان گذشته بارور کنند. اما آینده 
پیش روی ماست و همه وظیفه داریم برای سعادت فردای این سرزمین و جامعه 
اسالمی تالش کنیم. گفتمان عدالت طلب و صلح آمیز می تواند زندگی بهتری 

را به ارمغان بیاورد. ما باید ارزش های انقالب را دنبال کنیم.

با اصالح رفتارهایمان جلوی مهاجرت نخبگان را بگیریم
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به تصمیم اخیر ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از جمله ایران به آمریکا گفت که این تصمیم فرصتی برای جذب نخبگان ایرانی خارج 
از کشــور خواهد بود. مســعود پزشکیان اظهار کرد: حضور ترامپ در رأس حاکمیت آمریکا فرصتی برای ما است که از مواضع و ارزش های خود با قدرت دفاع کنیم. ضمن اینکه این فرصتی برای 
جذب ایرانیان، دانشــمندان و نخبگان کشــور اســت که به طریقی دلخوری پیدا کرده بودند و در داخل دچار مشــکالت شــده بودند و البته قدری از این تقصیر متوجه ماســت. نماینده مردم تبریز 
در مجلس با بیان اینکه ایرانیان با غیرت و همیت خود در مقابل آمریکایی ها ســر خم نمی کنند، اضافه کرد: ما در عین حال باید به دنبال رفع ایرادات باشــیم و ســعی کنیم بزرگی و بی نیازی را در 
داخل ایجاد کنیم و کشــورمان را به جایی برســانیم که کشــورهای دنیا برای برقراری رابطه با ما منت بکشند. پزشکیان در پایان تصریح کرد: ما در داخل باید در برخی رفتارهای خود تجدید نظر 
کنیــم و باعــث نشــویم که نخبگان مجبور به مهاجرت شــوند. به هر حال ما هم در این مهاجرت ها تقصیر داریم و باید روند را اصــالح کنیم و از این فرصت برای جذب نخبگان ایرانی در 

خارج از کشور استفاده کنیم.

سیاسی
دوشــنبه 11 بهمن مــاه 1395

واکنش روز

بادامچیان اگر سند دارد ارائه کند
واکنش های به ادعای اسدالله بادامچیان درباره اینکه اسلحه ترور حسنعلی منصور را آیت الله هاشمی داده بود هنوز 
هم ادامه دارد.  حجت االسالم مسیح مهاجری در این خصوص با اشاره به ویدئویی گفت: البد صدای آقای هاشمی 
را شنیدید که فیلم آن هم موجود است که گفته بودند من با مبارزه مسلحانه مخالف بودم. پرسیدند که شما سالح ترور 
حسنعلی منصور را تامین کردید که پاسخ دادند اصال چنین کاری را نکرده اند. مهاجری افزود: این سندی هم که این 
آقایان می گویند عیبی ندارد اصال به بنده ارائه دهند تا در روزنامه جمهوری اسالمی چاپ کنم. هر سندی که دارند، هیچ 
عیبی ندارد. ولی معتقدم این مسائل تبلیغات است و شما هم که در رسانه هستید، می دانید که تبلیغات یعنی چی؟ یک 

کسی برای پیشبرد اهداف خودش هر چیزی می گوید. همانطور که گفتم مثل همین قضیه اسلحه است که درست نبود. از این قبیل مطالب هست.
وی با بیان اینکه این فیلم عینا چهره و صدای آقای هاشمی هست اظهار کرد: یا باید این را قبول کنید یا حرفی که مخالف این گفته ایشان دیگران 
می زنند. االن هم آقای هاشمی نیست که برویم و بپرسیم. ولی خوشبختانه این سند هست. شما به عنوان یک انسان عاقل که می خواهید مطالب 
را ببینید، با این سندی که از خود آقای هاشمی وجود دارد، خودتان قضاوت کنید و اصال الزم نیست که کسی دیگر قضاوت کند. مهاجری در پاسخ 
به اینکه حرف آقای رفیق دوســت این بود که آقای هاشــمی بخاطر حفاظت از جایگاه روحانیت اینگونه ماجرا را روایت کردند و قرار نبود که تا وقتی 
زنده هســتند این مســاله علنی شود، تاکید کرد: باید در جواب گفت االن که آقای هاشمی نیستند که بپرسیم بنابراین باید خودتان در اینباره قضاوت 

کنید. یعنی با دو چیز مواجه هستید؛ یکی حرفهایی که دیگران می زنند و دیگری آنچه خود آقای هاشمی گفتند. 

پیگیری روز

درخواست ۱9 عضو شورای شهر برای تشکیل کمیته حقیقت یاب
دو فوریت تشــکیل کمیته حقیقت یاب حادثه پالسکو در شورای شهر تهران با امضای همه گرایشات سیاسی تقدیم 
هیئت رئیســه شد. در جلسه روز گذشته شورای شــهر تهران طرحی برای تشکیل کمیته حقیقت یاب حادثه دردناک 

پالسکو ارائه شد که به صورت طرح دو فوریتی در جلسه آتی شورا به رای گذاشته می شود.
در این طرح اعضای کمیتۀ حقیقت یاب عبارتند از دو نفر از اعضای شــورای اســالمی شــهر تهران، یک نماینده از 
مجلس شــورای اســالمی به انتخاب مجمع نمایندگان تهران، یک نفر نمایندۀ شــهرداری تهران به انتخاب شهردار 
تهران، یک نفر نماینده از اســتانداری به انتخاب اســتاندار تهران، یک نفر حقوق دان به انتخاب کانون وکال، یک نفر 

متخصص فنی ومهندسی به انتخاب نظام مهندسی، یک نفر متخصص امور آتش نشانی به انتخاب شورا، یک نفر متخصص آتش نشانی به انتخاب 
خانواده های آتش نشــانان شــهید، یک نماینده از کسبۀ پالسکو و یک نماینده از رســانه ها به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. در این طرح 
تاکید شده با وجود اختالف بین منابع اطالعاتی و رواج شایعات مختلف، برای مشخص شدن زمینه سازهای فاجعه و قصورها و تقصیرها، به منظور 
گاهی بخشــی عمومــی و ارائۀ تصویری جامع از آن و جلوگیری از تکرار چنین حوادثــی در آینده با توجه به اختیارات حاصله از بندهای ذیل مادۀ ۷۱  آ
قانون تشــکیالت، وظایف و اختیارات شــوراهای اسالمی کشور و انتخابات شــهرداران مصوب ۰۱/۰3/۱3۷5 و اصالحات بعدی به ویژه بند ۱9 
قانون مذکور، پیشــنهاد تشکیل کمیتۀ حقیقت یاب برای رســیدگی به این فاجعه با اعضا و وظایف اشاره شده ارائه می شود تا بتوانند ظرف مدت یک 

ماه با سرعت و دقت کافی گزارش های الزم را ارائه دهند.
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به جای فیلترینگ، شبکه ملی را تقویت کنیم 

آیت الله مکارم شــیرازی گفت: فیلتر کردن مشــکل را حل نمی کند، بلکه راه حل، تقویت شــبکه ملی است. آیت الله مکارم شــیرازی با بیان اینکه همه بر اهمیت این موضوعات واقف هستیم ولی 
از باب تأکید تکرار می کنم، گفت: باید درک کنیم در چه زمانی و در چه شــرایطی قرار داریم و دشــمن معتقد اســت اگر بخش فرهنگی تخریب شــود، کل نظام تخریب می شــود و دشمنان بر این 
موضوع تأکید دارند؛ یکی از ابزارهای آنها فضای مجازی اســت که غوغا می کند و آنطور که به من اطالع دادند، تا 95 درصد از این فضا دارای مفاســد اســت. وی با بیان اینکه راه حلی فکر شــده 
و اگر کمیســیون شــما هم روی آن کار کند می توان این راه را پیش برد تا مشــکالت حل شــود، افزود: فیلتر مشــکل را حل نمی کند، بلکه راه حل این مشــکل تقویت شبکه ملی است. احتیاجات 
مردم را باید در این شــبکه حل کرد، همچنین باید دسترســی به این شــبکه ملی راحت و دسترســی به فضاهایی مانند اینستاگرام و تلگرام سخت شــود که البته می توان برای رسیدن به این هدف 

پهنای باند را برای شــبکه ملی بیشــتر کنیم و از فضاهای مجازی که در مقابل این شــبکه ملی هســتند پهنای باند را کاهش دهیم. باید توجه داشــت که شبکه ملی باید جوابگوی نیازهای مردم باشد 
تا مردم به تلگرام و اینستاگرام نروند.

تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی
همایــون هاشــمی نماینــده مجلــس از 
پیگیری طرح تحقیق و تفحص از صندوق 
بازنشستگی د کمیسیون اجتماعی مجلس 
خبر داد. هاشــمی اظهار کرد: در صندوق 
بازنشســتگی کشــوری اتفاقاتــی رخ داده 
که مســئولین باید نســبت به آن پاســخگو 

باشــند. به ویژه در حوزه نیروی انسانی، پروژه ها و بهره وری شرکت ها حرف 
و حدیث هایی اســت و اسناد و مدارکی در اختیار ما قرار گرفته که در جریان 
تحقیــق و تفحص به آنها خواهیم پرداخت و به زودی از طریق کمیســیون 
اجتماعی مجلس موضوع را پیگیری خواهیم کرد. نماینده مردم میاندوآب 
در مجلــس گفت: من و تعدادی از نمایندگان متقاضی انجام این تحقیق و 
تفحص هســتیم و این موضوع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده 

که ان شاءالله به زودی در دستور کار قرار می گیرد.

به نامزد هماهنگ  با رهبری رای دهید
اسدالله بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه با اشاره به سخنان مرحوم آیت الله 
هاشمی رفسنجانی در آخرین روز عمر خود در 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
ایشان در آن جلسه گفته بود اگر می خواهید 
مســائل مرتبط با برجام و مشکالت موجود 

کشور حل شود، در دوره آینده به رئیس جمهوری رأی بدهید که کاماًل هماهنگ 
و همراه با رهبری باشد. وی اظهار کرد: موتلفه اسالمی برای کسب مقام و قدرت 
وارد صحنه رقابت های انتخاباتی نشده است بلکه می خواهد با والیت محوری و 
تبعیت از روحانیت به حل همه مشکالت بپردازد. بادامچیان تصریح کرد: موتلفه 
اسالمی پس از بحث و گفتگوهای گوناگون و نظرخواهی از دبیران استان ها و 
بدنه حزب، مهندس سید مصطفی میرسلیم را برای کاندیداتوری در انتخابات 

ریاست جمهوری 96 انتخاب کرده است. 

اصالح طلبان از 84 درس گرفتند
شــهربانو امانی عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران ســازندگی اظهــار کرد: اصالح 
طلبان از انتخابات سال ۱384 درس گرفته 
و چند سالی است تمرین ائتالف و همگرایی 
کرده اند و هــم افزایی این ائتالف را تجربه 
کرده اند، لذا در انتخابات ســال آینده نیز با 

کاندیدای واحد یعنی آقای روحانی حضور می یابند. وی افزود: البته اصالح 
طلبان این تجربه را دارند که نباید دستشان خالی باشد و اگر این دغدغه که 
شاید آقای روحانی به هر دلیلی از حضور در انتخابات باز داشته شود، جدی 
گردد، اصالح طلبان حتمــا گزینه دیگری را در کنار آقای روحانی خواهند 
داشت. در پاســخ به سئوالی در خصوص گزینه هایی که ممکن است کنار 
روحانی بعنوان کاندیدای اصالح طلبان مطرح شــوند، گفت:  تا جایی که 

اطالع دارم روی مصادیق این موضوع بحث نشده است.

 سید حسن و روحانی 
 به دنبال پر کردن 

جای هاشمی
ناصــر ایمانــی، تحلیلگر اصولگرا اظهار داشــت: 
تالش ها بر این اســت که جای آقای هاشــمی پر 
شود، اما این اقدام به صورت انفرادی دشوار است. 
وی افــزود: تصور مــی کنم ترکیبی از سیدحســن 
خمینی و روحانی مجتمعــا جایگزین جایگاه اقای 
هاشمی شــوند، یعنی این دو باهمدیگر نبود اقای 

هاشمی را جبران کنند.
ایمانی با بیان اینکه تالش اعتدالگرایان برای ورود 
سیدحســن خمینی به عرصه  سیاسی ادامه دارد، 
گفت: بسیاری در تالشــند تا سیدحسن خمینی به 
عرصه ورود کند و همچنین این صحبت هم هست 
که ایشــان برای انتخابات میــان دوره ای خبرگان 

مجددا کاندیدا شوند.
این تحلیلگر اصولگرا ادامه داد: ممکن است دیگر 
سیدحســن خمینی کنار نایستد چون ایشان سعی 
مــی کردند تــا االن زیاد در عرصه حضور نداشــته 
باشند اما با رحلت آقای هاشمی این ضرورت بوجود 
امده که حتما ایشــان حضور بیابنــد و حالت کناره 

گیری نداشته باشند.

سید حسن فعال تر می شود
ایمانــی با اشــاره به انتخابــات 96 و نبــود یکی از 
اضالع مهم مثلث حامیــان روحانی به »انتخاب« 
گفت: جایگزینی اقای هاشــمی جایگزینی بسیار 
سختی اســت و حداقل در کوتاه مدت چنین امری 

ممکن نیست.
وی افزود: چهره هایی مثل اقای خمینی و روحانی 
مــی توانند این مثلث که یکی از اضالع مهم خود را 
از دست داده را تا جای ممکن بازسازی کنند و این 

کمبود از بین برود.
این تحلیلگر سیاســی اصولگرا گفت: حسن اقا به 
صورت مشــاوره ای فعال تر خواهد شد و بیشتر در 

مجالس حضور پیدا خواهند کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه سیدحسن خمینی تاکنون 
تمایلی به حضور در عرصه نداشــته اســت، گفت: 
االن وزنه اصلی متوجه خود سیدحســن اقا است. 
در واقع، این امکان و زمینه وجود دارد که ایشــان 
یک نقش میانه بیــن اصولگرایان و اصالح طلبان 

ایفا کنند.
ایمانــی با اشــاره بــه تــالش هــای اصولگرایان، 
اعتدالگرایان و اصالح طلبان برای دعوت از ناطق 
نوری برای بازگشــت به امور سیاســی گفت: جناح 
طرفــدار دولت می خواهد ایشــان را فعال کند و از 
ظرفیت میانه ایشــان اســتفاده کند، چراکه ایشان 
هم ارتباطش با حاکمیت بیشــتر اســت و هم پلی 
اســت میان اصولگرایان و اصــالح طلبان. منتها 
اقــای ناطق خیلــی در آن حدی کــه انتظار بوده، 
ورود نکــرده اســت. اصولگرایان هــم عالقمندند 
که اقــای ناطق برگردند، اما ایشــان اقبالی به این 
موضوع نکرده اســت. نتیجه این شده است اقای 
ناطق همان سیاســتی که به طــور فعال در صحنه 
نباشند و فقط در حد کمک کردن حضور پیدا کنند، 

را ادامه می دهند.
ایــن تحلیلگر اصولگرا با اشــاره بــه حمایت های 
تمام قــد آیت الله هاشــمی از سیدحســن خمینی 
خاطرنشــان کرد: آقــای ناطق به خاطر انتســاب 
حســن اقــا و شــخصیت خــود ایشــان، تمایل به 
حمایــت و دفــاع از ایشــان را در مقــل هحمالت 
و جمــه هــای غیرمنصفانــه دارنــد، امــا ممکن 
 اســت بــه دالیلــی دســتان ایشــان در مواقعــی 

محدود شود.

فارس نوشت: »هیأتی دولتی« برای تهیه »گزارشی ملی« یا »انتخاباتی«
رئیس جمهور اگر واقعا قصد داشت گزارشی ملی تهیه و به سمع مردم برسد، باید »هیاتی ملی« نیز تشکیل می داد یعنی هیاتی که قوای 

سه گانه و همه نهادهای ذی صالح درآن عضو باشند.

 نامه نیوز نوشت: عقالنیت در ایران در برابر دیوانه بازی های ترامپ در آمریکا
ترامپ دوران خود را با سروصدای زیادی آغاز کرد. او در اولین روزهای تکیه زدن بر کرسی ریاست آمریکا به مدت سه ماه ورود ایرانی ها را به 

آمریکا را ممنوع کرد. ممنوعیتی که تقریبا صدای همه جهان را درآورده است.

 عصرایران نوشت: آقایان مسئول؛ همین یک بار را درس بگیرید
تهران پر از این ساختمان هاست. آیا بهتر نیست برای جلوگیری از بروز فاجعه ای مانند ریزش پالسکو، به اهالی ساختمان های فرسوده 

تهران مانند ساختمان عالءالدین و یا آلمینیوم کمک کنیم.

 رجا نیوز نوشت: نقدی بر اظهارات »ُسست« و »تعجب برانگیز« علی الریجانی درباره حوزه نشر
این سخن مانند آن است که بگوییم »چون اکثر رستوران های شهر، غذاهای سالم عرضه می کنند، باید نظارت بر همۀ رستوران ها را کم 

کنیم« یا »چون اکثر مردم دزدی نمی کنند، پلیس برای جلوگیری از دزدی کاری نکند.«

عکس روزسایت نگار

مراسم تشییع شهدای 
آتش نشان با حضور 
سران قوای مقننه 
و قضائیه، جمعی از 
مسئولین و مردم در 
مصلی امام خمینی )ره( 
تهران برگزار شد.

خبرنامه
دوشــنبه 11 بهمن مــاه 1395

درخواست عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار
در نامه احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور مطرح شد

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت 
شــد. توکلی در این نامه با بیان اینکه نعمت زاده در تنازع بین اهداف شخصی 
و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده اســت، درخصوص او می نویسد: آقای 
نعمت زاده از سال ۱358 که به عنوان وزیر کار برگزیده می شود تا سال ۱388 
که بازنشستگی را برمی گزیند همواره وزیر، معاون وزیر یا مدیر شرکت های بزرگ 
دولتی بوده است و دوباره در ۱392 به وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد. 
وی یک مصداق آشکار از پدیده درهای چرخان و تضاد منافع است. وی پیش 
از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح باالی وزارت نفت مدیریت داشته که 8 سال 
آن در سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
بوده اســت. آقای نعمت زاده بالفاصله پس از بازنشســتگی در سال ۱388 به 
بخش پتروشــیمی هجرت می کند و از ۱39۰ تا ۱392 یعنی طی دو ســه سال 

در ۱9 شرکت مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است.

 چگونه می توان پذیرفت فردی طی چند سال 
از راه درست به ثروت 1000 میلیاردی برسد؟

این نماینده ســابق مجلس با تاکید بر اینکه شهرت ثروت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی 
آقــای نعمت زاده که در گــزارش دارایی خویش در ابتدای وزارت به دادســتان 
کل آمده، به همه رســیده اســت اضافه می کند: به رغم اصرار سیاستمداران، 
نمایندگان مجلس و اصحاب رســانه وزیر نیز به سکوت ادامه می دهد؛ اما این 
پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می توان پذیرفت کسی که تا سال 
۱38۷ مســتخدم دولت بوده است و همه بنگاه هایی که ثبت کرده اند مربوط به 
ســال های ۱389 به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به 
ثروت افسانه ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟ آیا تضاد منافع حاصل از پدیده درهای 

چرخان به نفع خود او رفع نشــده است؟ رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و 
عدالت درخصوص عضویت نعمت زاده در هســئت مدیره ۱9 می نویسد: آقای 
نعمت زاده در جلسه علنی ۱6 آذر 94 مجلس اذعان کرد که در ۱9 شرکت عضو 
هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره ها به دلیل 
استفاده از تجربیات 4۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود بلکه »به صورت 
عمدتًا مدیریتی و با واگذاری یک سهم به عنوان عضو هیأت مدیره ]… بوده و[ از 
ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست«  این خالف گویی در خانه 
ملت وقتی آشکار می شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش 
شبنم و زینب نعمت زاده در ۱۰ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب رئیس و عضو 

هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم ها هم تجربه 4۰ ساله دارند؟

اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟
ایــن نماینده ســابق مجلس در بخش دیگری از نامه خــود با بیان اینکه وقتی 

وزیر یا معاون وزیر بالفاصله از پشت میز دولتی به بخش خصوصی می رود باید 
منتظر رفتارهای منفعت طلبانه او بود می نویسد: در کشورهای پیشرفته از حیث 
مبارزه با فساد، مقامات و صاحب منصبان نباید خود را در موقعیت تضاد منافع 
قرار دهند و حتی نباید چنان رفتار کنند که در موضع تهمت قرار گیرند. تا مدت 
قابل اعتنایی پس از خروج از پست دولتی، صاحب منصبان حق برخی کارها از 
جمله استخدام و همکاری شغلی را در مؤسسات و بنگاه های خصوصی ندارند. 
بــه عنوان مثال کارکنان بانک فدرال رزرو ایالــت نیویورک نمی توانند در کاری 

مشارکت کنند که در آن )مرتبط با آن( منافع شخصی دارند.
وی درخصــوص برخی البی های نعمت زاده این طور می نویســد: در ســال 
92 ضمن رســیدگی و تصویب الیحه بودجه سال 93 وی به شدت برای ادامه 
نــرخ چپاولی دو و نیم ِســنتی گازی که بنگاه های پتروشــیمی به عنوان ماده 
اولیــه )خوراک( مصرف می کردند، دفاع می کرده، در حالی که مجلس درباره 
تصحیح قیمت خوراک این بنگاه ها با استدالل علمی اصرار داشت که قیمت 
حداقل ۱3 ســنت شــود که بحمدالله چنین شــد. چه البی ها که انجام نشد و 
چه دروغ ها که گفته نشــد! رئیس هیات مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت در 
پایان این نامه خطاب به جهانگیری می نویســد: بانک جهانی فســاد را چنین 
تعریف می کند: »اســتفاده از قدرت عمومــی برای مقاصد خصوصی«، با این 
تعریف روشــن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی 
روش های او را فســادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته ایم؟ 
شما سیاستمدار کارکشته ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. 
مردم درشــگفت اند که چرا دولت از چنیــن عنصری حمایت می کند. دیده بان 
شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می خواهد که رئیس جمهور محترم را به 
عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت 

ضربه زده است، راضی بفرمایید.

ایجاد منطقه تجاری، راه حل مشکل کولبری
در روزهای گذشــته و با مرگ چهار کولبر در اثر ســقوط بهمن در سردشت، بار 
دیگر بحث کولبران که تعداد آن ها ۱۰ هزار نفر است مطرح شد.  نماینده مردم 
پیرانشهر و سردشت رسول خضری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه 
شــاهد این بودیم که چهار نفر از کولبران سردشتی در ریزش بهمن جان خود 
را از دست دادند. با توجه به اینکه ما برای آنها ایجاد شغل نکردیم و آنها ناگزیر 
بودند برای تامین معاش خود اقدام به کولبری کنند و جانشان را در معرض خطر 
قرار دهند، درخواست من از رئیس جمهور، وزیر کار، سازمان تامین اجتماعی و 
مجموعه دولت این است که حداقل دیه این افراد را به خانواده هایشان پرداخت 
کنند و مستمری ماهانه برای آنها در نظر بگیرند تا قدری از آالم آنها کاسته شود.

8 تا 10 هزار کولبر در منطقه سردشت و پیرانشهر
وی با بیان اینکه »در منطقه سردشــت و پیرانشــهر هشت تا ۱۰ هزار نفر برای 

تامین معــاش خود به عنوان کولبر فعالیت می کنند« یادآور شــد: این افراد از 
هیچ حمایــت اجتماعی از جمله بیمــه بیکاری و مســتمری تامین اجتماعی 
برخوردار نیستند و زمانی که دچار مصدومیت شوند یا جانشان را از دست دهند 
خانواده های آنها با مشکالت زیادی روبرو خواهند شد. از طرفی نبود کارخانه و 
فضای مناسب برای اشتغال در شهرستان آنها را ناگزیر به انجام این کار می کند.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت با اشاره به جلسات مکرر با مسئولین استانی، 
شــورای امنیت و وزارت کشور برای ســاماندهی وضعیت کولبران خاطرنشان 
کرد: درخواست ما این است که مرزنشینان از مزایا و منافع تبادالت تجاری در 
معابر مرزی بهره مند شوند. این در حالی است که عواید مرزی به خزانه می رود 
و بخش ناچیزی از آن به شــهرهای مرزی برمی گــردد و در نتیجه مرزداران، 

مرزبانان و مرزنشینان کمترین بهره را از این عواید می برند.
وی با اشاره به محرومیت طیف وسیعی از مردم در شهرهای مرزی، خاطرنشان 

کرد: پیشنهادی که ما قبل از این به دولت داده بودیم، ایجاد منطقه آزاد تجاری 
و صنعتی در سردشــت و پیرانشهر اســت. بویژه اینکه این دو شهرستان 24۰ 
کیلومتر مرز مشــترک با عراق )اربیل و ســلیمانیه( دارند و در عین داشتن ۱2 
میلیارد دالر ظرفیت تبادل تجاری در سال، ایجاد منطقه آزاد 45 هزار شغل را 

برای مردم به ارمغان می آورد.
خضــری تصریــح کرد: ما معتقدیــم بهترین و تنهــا راه ایجاد اشــتغال در دو 
شهرســتان سردشــت و پیرانشــهر، ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی است 
که می تواند موجب ایجاد اشــتغال، درآمدزایی، ارزآوری و جذب ســرمایه گذار 

خارجی شود.
این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه »مبارزه با قاچاق نباید به 
معنی مقابله با کولبران تلقی شــود« یادآور شــد:  این افراد عموما از نظر مالی 
ضعیف هستند و ناچارند برای کسب درآمد ناچیزی جان خود را به خطر بیندازند. 
ضمن اینکه رقم تبادل تجاری از این روش در مقابل ارقام قاچاق کاال در کشور 

بسیار ناچیز است.
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رصدخانه

سودای خاورمیانه ای ترامپ
استمرار ابهامات درباره سیاست ترامپ در قبال سوریه

هنــوز مــدت زمان زیــادی از روز روی کار آمدن دونالــد ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا نگذشــته، اما گستره تصمیمات عجیب و جنجالی 
وی، بحث هــای فراوانی را درباره جنبه های مختلف سیاســت داخلی و 
خارجی وی برانگیخته است. در این میان، بحث بر سر رویکردی که ترامپ 
در قبال خاورمیانه و بحران های جاری در این منطقه، به ویژه بحران سوریه 
در پیش خواهد گرفت، دارای اهمیتی فراوان اســت. ترامپ که طی چند 
روز اخیر یک بار از برقراری »منطقه امن« در سوریه سخن گفته و قرار بود 
این موضوع را در متــن فرمان اجرایی خود درباره مهاجرت و پناهجویان 
بگنجاند، از این کار صرف نظر کرد. با این حال، روز گذشته و در گفت و گوی 
تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، بار دیگر این موضوع را 
مطرح نمود. همین مســئله و واکنش روسیه به آن – که خواستار توضیح 

ترامپ شده – بر شدت ابهامات موجود افزوده است.
یک روزنامه روســی در مطلبی در همین زمینه می نویسد ظاهرًا در طرح 
نظامی جدید پنتاگون برای اقدام در سوریه، تکیه بر توان نظامی آمریکا و 
حمایت تسلیحاتی از نیروهای ُکرد، حرف اول را می زند و همکاری با روسیه 
در درجه نخســت اهمیت قرار نداشــته و مسلمًا ترکیه نیز به حساب آورده 
نشده است. روزنامه »نیزاویسیمایا گازیتا« در تحلیلی می نویسد گفتگوی 
تلفنی والدیمیر پوتین و ترامپ، عالقمندی رهبران روسیه و آمریکا برای 
نابودی گروه تروریســتی داعش را نشــان داد. ولی تقریبا همزمان با این 
مذاکرات، رئیس جمهوری آمریکا ســندی را امضاء کرد که بر اساس آن 
ستاد کل نیروهای مسلح این کشور موظف شده است تا ظرف 3۰ روز پیش 

نویس طرح جدید آمریکا برای مبارزه با داعش را ارائه دهد. 
به نوشــته این روزنامه، هنوز مشــخص نیست که در این طرح ترامپ چه 
نقشی برای روســیه در نظر گرفته است. هرچند تمایل روسای جمهوری 
دو کشــور برای افزایش همکاریهای نظامی در مبارزه با تروریسم، وجود 
دارد. برخی کارشناسان بسیار ســریع ایجاد ائتالف روسیه-آمریکا برای 
عملیات نظامی مشــترک در سوریه را پیش بینی کرده اند. جمعه گذشته 
ترامپ از پنتاگون بازدید کرده و در آنجا بود که طرح جدید اقدامات نظامی 

در سوریه شکل گرفت. البته نظامیان آمریکایی از هم اکنون نیز با برخی 
شــرکای مورد اعتماد خویش در این زمینه، و در وهله نخست گروههای 
مبارز مســلح کرد، همکاری دارند. رادیو »صدای آمریکا« به نقل از منابع 
خبری خود خبر داده است که این نیروها مورد حمایت بیشتری قرار گرفته 
و تقویت خواهند شد، از جمله انتظار می رود که بالگردهای تهاجمی برای 

حمایت از عملیات نظامی در رقه به آنها تحویل داده شود. 
ضمن اینکه آنطور که مشــخص شده اســت، پنتاگون عمدا از همکاری 
فعال با ترکیه خوددداری می کند، برای اینکه قصد دارد سالح و تجهیزات 
نظامــی جدیدی در اختیار برخی گروههای کرد مســلح قرار دهد. اکنون 
در وزارت دفاع آمریکا، برخالف دوران اوباما، مشــارکت با کردها بعنوان 
»مهمترین بخش راهکار نظامی جدید در ســوریه« مطرح اســت و گفته 

می شود دقیقا این نیروهای مسلح کرد هستند که موثربودن اقداماتشان 
در مبــارزه با داعــش را در حمله به رقه به اثبات رســانده اند. این در حالی 
است که ترکیه آنها را گروههای تروریستی تلقی می کند. بنابراین تصمیم 
دولت جدید آمریکا برای حمایت بیشــتر از کردها، قطعا واکنش مقامات 
آنکارا را به همراه خواهد داشت و معلوم نیست روابط دو کشور تحت تاثیر 

این مسئله به چه سمت صوق پیدا کند. 
»نیزاویسیمایا گازیتا« می افزاید: این در حالی است  که این اواخر روسیه 
و ترکیه شــروع به عملیات نظامی مشترک در سوریه نموده اند. البته ابعاد 
مختلف این مشارکت هم چندان مشخص نیست، برای اینکه بر اساس 
اظهــارات مقامــات نظامی ترکیه، هــدف اصلی نیروهای این کشــور نه 
تروریســتهای داعشی، بلکه نیروهای کرد هســتند که خواستار تشکیل 

دولتی مستقل هستند. این در حالی است که ظاهرًا مسکو بعد از مذاکرات 
آســتانه و در پیش نویس قانون اساسی که برای سوریه تهیه کرده است، 
مسئله حق اعطای خودمختاری به کردها را نیز در نظر گرفته است. هرچند 
ترکیه هنوز به این مســئله واکنشی نشان نداده، ولی مواضع ترکیه و ایران 

در این زمینه هنوز مشخص نیست. 
بعید نیســت که مســکو از آن جهت از اعطای خودمختاری به کردهای 
سوریه حمایت کرده است تا در تعیین خط مشی دولت آینده در سوریه، به 
اصطالح، بتوانند با آمریکا و اســرائیل هماهنگی بیشتری داشته باشند. 
حال باید دید متحدان روسیه در حل و فصل مناقشه در سوریه، یعنی ایران 
و ترکیه با این موضوع چه برخوردی خواهند داشــت؟ ظاهرًا برای روسیه 
فعال مسئله مهم مبارزه با داعش است، ولی مقامات آنکارا و دمشق نگران 
این موضوع هستند که ســالحهایی که به دست نیروهای کرد می افتد، 
علیه آنها بکار گرفته شوند. بدین ترتیب دیر یا زود چنین اختالف نظری نه 
تنها بین آمریکا و ترکیه، بلکه بین دمشــق، مسکو و آنکارا مشکل آفرین 
خواهد شــد.  حتی اگر مقامات دمشــق با نظریه اعطای خودمختاری به 
کردها موافقت کنند، آنکارا بعید اســت که به این آســانی از شمال سوریه 

خارج شده و کردها را به حال خود بگذارد.
این روزنامه یادآور شده که واقعیت این است که تغییر دولت آمریکا تغییری 
در منافع سیاسی و ژئوپلیتیکی واشنگتن نمی دهد. پنتاگون حتی در زمان 
باراک اوباما هم طرح آزادســازی شهر موصل عراق و رقه در سوریه را در 
نظر داشــت. در زمانی که روسیه طی سالهای 2۰۱6-2۰۱5 در مبارزه با 
گروه های میانه رو مخالف ســوری به بشــار اسد کمک می کرد تا مناطق 
مرکزی و غربی ســوریه را تحت تسلط خود درآورد، ائتالف بین المللی به 
سرکردگی آمریکا به همراه نیروهای کرد به نابودسازی تروریستها در مناطق 
نفت خیز در شــرق و شمال سوریه مشغول بود. همین مسئله باعث شده 
بود تا نیروهای داعشــی که از عراق به سوریه وارد شده بودند، به مناطق 
تدمر، حلب و دیرالزور ســرازیر شوند و بسیاری از مشکالت نظامی در این 

مناطق را تشدید کنند.

انگلیس به دنبال تحکیم روابط با ترکیه
روز گذشته و در جریان دیدار ترزا می، نخست وزیر انگلیس با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دو طرف بر سر افزایش سطح تبادالت و همکاری ها در حوزه های مختلف به تفاهم رسیدند. این در حالی است که از همان ابتدای 
سفر می به ترکیه، شماری از مطبوعات انگلیسی، وی را به سبب همکاری با دولتی که به سرکوب مطبوعات و آزادی های مدنی مشغول است، مورد انتقاد قرار دادند. یکی از مهمترین جنبه های دیدار روز گذشته دو طرفـ  که مورد توجه 
قرار گرفتهـ  امضای توافقی به ارزشی ۱۰۰ میلیون پوند برای پیشبرد پروژه مشترک ساخت جت های جنگنده بود. این قرارداد میان شرکت انگلیسی BAE Systems و شرکت صنایع هوافضای ترکیه به امضا رسید. از دیگر محورهای 
دیدار روز گذشــته، توافق دو طرف بر ســر زمینه ســازی یک موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه و همچنین افزایش همکاری های امنیتی و ضد تروریستی بود. وی در این زمینه گفت: »این توافق یک بار دیگر نشان می دهد که بریتانیا یک 
کشــور تجاری بزرگ و در ســطح جهانی اســت و ما آماده تجارت هستیم. این سرآغاز یک رابطه تجاری جدید و عمیق تر با ترکیه اســت و به طور بالقوه سبب تضمین مشاغل و دارایی ها در بریتانیا و ترکیه طی چند دهه آینده خواهد شد«. 
»نیویورک تایمز« اشــاره می کند این ســفر می که بالفاصله پس از ســفر وی به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده انجام گرفت، در شــرایطی بود که در انگلیس فشارهای زیادی روی نخست وزیر برای محکوم 

کردن اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای اخیر در این کشور وجود دارد؛ هرچند می در دیدار خود به این موضوع اشاره ای کرد، لحن وی دوستانه تر از آن بود که سبب ناخرسندی اردوغان شود!

آتش بازی در هنگ کنگ

 تظاهرات علیه ترامپ 
در فرودگاه جان اف کندی

تظاهرات در کیف

 تماشای زرافه شناور 
در رژه در مارسی

 سازمان ملل، تصمیم ترامپ را 
غیرقانونی خواند

دبیرکل ســازمان ملل امروز پس از فرمان اجرایی ترامپ مبنی 
بر ممنوعیت ورود شــهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا، 
بسته شدن مرزها به ویژه در کشورهای توسعه یافته در جهان را 
به شدت مورد انتقاد قرار داد. آنتونیو گوترش در جریان سخنرانی 
در مراســم افتتاحیه نشست سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا 
با تحســین کشورهای آفریقایی در میزبانی از مهاجران گفت:  
مرزهــای آفریقا در زمانیکه مرزهای دیگر حتی در بســیاری از 
کشورهای توسعه یافته جهان در حال بسته شدن است، همواره 

برای افرادی که به حفاظت نیاز دارند، باز است.

  بازداشت سخنگوی 
حزب دموکراتیک خلق ترکیه

یک منبــع امنیتی ترکیه گزارش داد، پلیس ســخنگوی حزب 
دموکراتیک خلق ترکیه را در ارتباط با پرونده »اقدامات تروریستی 
در استان دیاربکر« بازداشــت کرده است. این منبع امنیتی که 
خواست نامش فاش نشود گفت، آیهان بیلگن، نماینده استان 
کارس در شرق ترکیه و سخنگوی حزب دموکراتیک خلق با وجود 
احضار شدن در جلسه شهادت حاضر نشد و پلیس وی را بازداشت 
کرد. بیلگن در فرودگاه آنکارا بازداشت و به دیاربکر منتقل شد. روز 
یکشنبه نیز مرال دنیز بشتاش، نماینده حزب دموکراتیک خلق 

در استانبول از سوی دفتر دادستانی دیاربکر بازداشت شدند.

  یک میلیون امضا برای 
لغو سفر ترامپ به انگلیس

در راستای ابراز خشم مردم بریتانیا در مورد دستور ترامپ مبنی 
بر ممانعت از سفر اتباع هفت کشور اسالمی به ایاالت  متحده، 
تعداد امضاهــای طومار لغو ســفر آتی رئیس جمهــور امریکا 
بــه بریتانیــا، از یک میلیون گذشــت و این عدد به ســرعت در 
حــال افزایش اســت. در این طومار که در وب ســایت پارلمان 
بریتانیا منتشــر شــده، آمــده اســت: »زن ســتیزی و ابتذال 
دونالــد ترامپ کــه کاماًل مســتند اســت، صالحیــت وی را 
 بــرای دیــدار بــا علیاحضــرت ملکه یا شــاهزادۀ ولز، ســلب 

می کند«.

 هشدار ترزا می به اسکاتلند، 
ایرلند شمالی و ولز

نخست وزیر بریتانیا مذاکرات دشواری را پیش از آغاز روند خروج 
از اتحادیــه اروپا با رهبران دولت های تفویضی بریتانیا شــامل 
اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز خواهد داشت. ترزا می قرار است 
به آن ها هشــدار بدهد که آنها هیچ حق وتویی در روند برگزیت 
نخواهند داشت. در بریتانیا، تفویض به اعطای اختیارات قانونی 
از پارلمــان بریتانیا به پارلمان اســکاتلند، مجلس ولز، مجلس 
ایرلند شمالی و مجلس لندن و هیات های اجرایی وابسته به آنها 
گفته می شــود. ترزا می قرار است آخرین دور مذاکرات برگزیت 

را با رهبران این دولت ها برگزار کند. 

بین الملل
دوشــنبه 11 بهمن مــاه 1395


