
ماعمامهداریمکالهسرماننمیرود
رئیس جمهور با بیان اینکه نباید کتابی نوشته شود که بین مردم، اقوام و مذاهب اختالف بیاندازد یا 
افراطی گری یا خشونت را ترویج کند، گفت: یک عده ای متخصص خشونت هستند که نمی دانم آنها در کدام 
مدرسه تربیت شده اند. حجت االسالم حسن روحانی صبح امروز در مراسم جایزه کتاب سال در تاالر وحدت، 
افزود: عده ای از دعوا، خشونت و لشکرکشی خوششان می آید در حالی که ما یک ملت هستیم که یک انقالب، 

صفحه۳قانون اساسی، رهبری، دولت، فرهنگ و هویت داریم و ایرانی هستیم. پس چرا باید  ...
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:اروپامقابلآمریکا

دشمنراپشیمانخواهیمکرد
محسن رضایی در همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد تصریح 
کرد : مدیریت جهادی زادگاهش جهاد بوده که با تکلیف همراه است، بنابراین در کانون مدیریت جهادی قیام و 
خستگی ناپذیری وجود دارد.  رضایی گفت: برخی انقالبی هستند اما نمی توانند فضا را جهادی کنند و برخی نیز 
جهادی هستند که آن  ها هم نمی توانند موجب جهادی شدن فضای کشور شوند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تاکید کرد: اکنون مشــکل ما در پیمودن راه است که باید این مسیر با مدیریت طی شود چرا که در 
این راه یک رقیب گردن کلفت به نام غرب زدگی دارد. وی در پایان با بیان این که پیمودن مدیریتی 

صفحه۳صفحه۳صفحه۳مسیر یاد شده در انقالب مصداق عملی پیدا کرد، تصریح کرد: ... صفحه4

هر روزی که ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
می گذرد و بــه موازات مواضع جنجالی مطرح 
شــده از ســوی وی، مخالفت ها و انتقادات 
نســب به رویکردهای وی نیز در سرتاســر 
جهــان افزایــش می یابد. در همین راســتا، 
شواهد حاکی از وارد شــدن اروپا به مسیری 
تقابلی با رویکردهای ترامپ اســت، در حالی 
که رژیم اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو، 
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عباسعلی کدخدایی با رد صحبتهای 
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رهبر انقالب: امید به شیطان اکبر خطای بزرگی است
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 دشمن را 
پشیمان خواهیم کرد

محســن رضایــی در همایــش سراســری مدیریت 
جهــادی و امنیت ملی که در دانشــگاه عالی دفاع 
ملــی برگزار شــد تصریــح کرد : مدیریــت جهادی 
زادگاهــش جهاد بــوده که با تکلیف همراه اســت، 
بنابراین در کانون مدیریت جهادی قیام و خستگی 

ناپذیری وجود دارد. 
رضایی گفت: برخی انقالبی هســتند اما نمی توانند 
فضا را جهادی کنند و برخی نیز جهادی هستند که 
آن  ها هم نمی توانند موجب جهادی شــدن فضای 

کشور شوند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام تاکید کرد: 
اکنون مشــکل ما در پیمودن راه اســت که باید این 
مسیر با مدیریت طی شود چرا که در این راه یک رقیب 

گردن کلفت به نام غرب زدگی دارد.
وی در پایان با بیان این که پیمودن مدیریتی مســیر 
یاد شده در انقالب مصداق عملی پیدا کرد، تصریح 
کرد: این شــیوه در دفاع مقدس الگو شد و هرزمان 
که این راه را طی کردیم پیروزی های بزرگی حاصل 
شــد،اکنون موشــک و خودرو ملی را با هم مقایسه 
کنید که موشک ثمره مدیریت جهادی بوده و خودرو 

حاصل مدیریت غربی است.
رضایی  در حاشــیه این همایش در جمع خبرنگاران 
با بیــان اینکه ما بــه آقای ترامپ توصیــه می کنیم 
با عقالی آمریکا مشــورت کند، اظهــار کرد: تاریخ 
درگیــری هــای آمریکا با ایــران باید مــورد مطالعه 
آقــای ترامــپ قرار گیــرد، چرا که آل ســعود و رژیم 
صهیونیســتی می خواهند پوســت خربــزه زیر پای 

ترامپ بیندازند و او نباید بی گدار به آب بزند.
وی افــزود: رژیــم صهیونیســتی و آل ســعود می 
خواهنــد ترامپ را وارد یک چالش و درگیری بکنند و 
ترامپ نیز می خواهد مشکالت اقتصادی آمریکا را 
با میلیاردها دالر پولی که در کشــورهای عربی وجود 
دارد، با این زبان بازی ها و با فروش ســالح به دست 
آورد و در حقیقت به غارت منابع منطقه خلیج فارس 
بپــردازد و این کار را نیز با بزرگنمایی مســاله ایران و 
تهدید نشان دادن کشــور ما عملی کند در حالی که 
ایــران کانون امنیت منطقه اســت و همگان بر این 

گاه هستند. مهم آ
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره تحلیلــش از 
وضعیت ســوریه و راه حل مناســب برای حل این 
مســاله اظهار کرد: ایران از ابتدای بحران سوریه 
معتقــد به راهکارهایی سیاســی برای حل بحران 
بــود و راهکار نظامی را محکوم کــرد، اما به ملت 
سوریه در دفاع از خودش کمک های مستشاری 

ارائه نمود.
دبیر مجمع تشــخیص مصحلت نظــام ادامه داد: 
بنابراین مساله سوریه از طریق جنگ و درگیری پیش 
نمی رود بلکه از طریق مذاکره و دیپلماسی پیشرفت 
خواهد کرد و اکنون نیز پیشرفت هایی خوبی از همین 
راه میان ایران، روســیه و ترکیه به دست آمده است و 
ما امیدواریم همانطــور که مقاومت به حل تدریجی 
مســاله ســوریه کمک بکند، دیپلماسی انقالبی نیز 
در ایــن زمینه به نتیجه برســد و مردم ســوریه روی 

آرامش را ببینند.
رضایــی در پاســخ به پرسشــی در زمینــه واکنش 
مقامــات ایرانی بــه اظهارات اخیــر ترامپ درباره 
ایــران اظهار کرد: سیاســت ما همیشــه در ابتدا 
بــر مبنای نصیحــت و توصیه بوده اســت چرا که 
گر  نمی خواهیــم وارد جنگ و درگیری شــویم اما ا
قرار باشــد آنها وارد فاز تهدیداتی بشــوند، ما هم 
دفــاع جانانه ای خواهیــم کرد و آنها را پشــیمان 

خواهیم نمود.

ایرانی از تهدید نمی ترسد
رهبر انقالب: امید به شیطان اکبر خطای بزرگی است

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش با اشاره به تداوم حرکت مؤمنانه، مقتدرانه، 
منطقی و سرشار از اعتماد به نفس ملت عزیز ایران تأکید کردند: اگر عقالنیت 
در ذیل امید و توکل به خدا به کار گرفته شود، یاری پروردگار را به همراه می آورد 
اما عقالنیت در ســایه اعتماد به شیطان اکبر و قدرتهای مادی، فقط به سراب 
می رســد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این آقای تازه آمده در امریکا با 
حرفها و اقدامات خود، حرفهای ۳۸ ساله نظام اسالمی را درباره فساد همه جانبه 
دستگاه حاکم امریکا، علنی و عریان در مقابل افکار عمومی قرار داده است و 

ملت ایران در روز ۲۲ بهمن پاسخ اقدامات و تهدیدات او را خواهند داد.

نتیجهبهکاربستنعقالنیتدرسایهامیدبهشیطانها،
سراباست

در این دیدار که در ســالروز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی در ۱۹ بهمن 
۱۳۵۷ انجام شد، رهبر انقالب اسالمی این حادثه را حادثه ای تعیین کننده در 
تاریخ انقالب اسالمی خواندند و افزودند: نیروی هوایی در دوران رژیم طاغوت 
یکی از نزدیکترین بخش ها به نظام سیاســی وابســته به امریــکا بود اما رژیم 
طاغوت، در حالی که هیچ گاه تصور نمی کرد، از همین بخش ســهمگین ترین 
ضربه را خورد. حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اصحاب انقالب، 
مــردم و حتی امام بزرگوار نیز این واقعه عجیــب را پیش بینی نمی کردند و این 
حادثه در واقع مصداق »رزق الُیحَتَســب« یــا روزی غیرقابل انتظار و غیرقابل 
محاسبه است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.  رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: درس و پیام حادثه نوزدهم بهمن سال ۵۷ این است که باید همواره در 
کنار محاسبات ضرورِی عقالنی و مادی، محاسبات فراتر از مسائل مادی نیز 
در نظر گرفته شوند. ایشان خاطرنشان کردند: در طول ۳۸ سال بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی ما در مسائل مختلف از جمله دفاع مقدس همواره شاهد یاری 

خداوند و اتفاقات خارج از محاسبات مادی بوده ایم.
رهبر انقالب اسالمی الزمه سازندگی و بن بست شکنی را امید و توکل به خدا و 
به کار بستن عقالنیت در ذیل آن، دانستند و تأکید کردند: اگر به جای این کار، 

به شیطانها بخصوص شیطان اکبر اعتماد کنیم و عقالنیت را در سایه امید به 
شیطانها به کار ببندیم، نتیجه ی آن، سراب است.

حضرت آیت الله خامنه ای عقالنیت و تدبیر را در دیپلماسی، اداره کشور و دیگر 
امور، ضروری خواندند اما خاطرنشان کردند: اعتماد به شیاطین و امید بستن به 
کســانی که با اصل وجود نظام و حاکمیت اسالم مخالفند خطای بزرگی است 

چراکه از این کار خیری به کشور نمی رسد.

ازاوبامابهخاطرتحریمهاتشکرکنیمیاایجادداعش؟
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به سخنان رئیس جمهور جدید امریکا مبنی بر 
ضرورت تشــکر ایران از دولت اوباما گفتند: به هیچ وجه از آن دولت متشــکر 
نیستیم زیرا با نیت فلج کردن ملت ایران و نظام اسالمی تحریم های سنگین را 
وضع کرد و البته به این هدف نرسید همچنان که هیچ دشمن دیگری نیز نخواهد 
توانست این ملت بزرگ را فلج کند. ایشان افزودند: چرا باید از دولت قبلی امریکا 
تشــکر کنیم، به خاطر تحریم های ضد ایرانی؟ به علت ایجاد داعش؟ به دلیل 
به آتش کشــیدن منطقه در ســوریه و عراق؟ و یا به علت نفاق و دورویی یعنی 
»ابــراز ارادت و همکاری در نامه خصوصی اما حمایت صریح و آشــکار از فتنه 
پس از انتخابات ۸۸«؟ رهبر انقالب خاطرنشــان کردند: اینها مصادیق همان 
دستکش مخملین است که دولت قبلی امریکا روی پنجه آهنین خود کشیده 
بود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشــاره به ســخن رئیس جمهور جدید امریکا 
مبنی بر اینکه ایرانیان باید از من بترسند تأکید کردند: ایرانی از تهدید نمی ترسد.
ایشــان با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن در روز جمعه افزودند: مردم در روز ۲۲ 

بهمن با حضور در خیابانها جواب این حرفها و تهدیدات را خواهند داد.

ازترامپمتشکریمکهچهرهواقعیآمریکارانشانداد
ایشان با لحنی کنایه آمیز افزودند: البته ما از این آقای تازه آمده متشکریم چرا 
که زحمت ما را کم کرده و با نشان دادن چهره واقعی امریکا، حرفهای ۳۸ ساله 
جمهوری اسالمی ایران را درباره فساد سیاسی، اقتصادی، اخالقی و اجتماعی 
دستگاه حاکم بر امریکا ثابت کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: 

رئیس جمهور جدید با حرفهــا و اقدامات خود در مبارزات انتخاباتی و روزهای 
اخیــر، ماهیت واقعی امریکا را عریان در مقابل چشــم مردم جهان به نمایش 

گذاشته و نشان می دهد حقیقت امریکا چیست.
ایشان دستگیری و بازداشت یک کودک پنج ساله ایرانی را مصداقی از حقوق 
بشر امریکایی برشمردند و افزودند: رحمت پروردگار بر امام بزرگوار که حقیقت 
امریــکا را بارها و بارها در بیانات و نوشته هایشــان گوشــزد می کردند و اصرار 
داشــتند که ملت و مسئوالن با شــناخت ماهیت دشمن، از اعتماد به شیطان 
بــزرگ پرهیز کنند که امروز حقانیت حرفهای آن عزیز به عرش ســفر کرده به 

روشنی در جلوی چشمان همگان است.
فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش تعیین کننده 
نیروی هوایی ارتش در دورانهای مختلف بعد از انقالب از جمله در خنثی سازی 
کودتــای ۱۳۵۹، دوران دفاع مقدس و عملیات مهمــی همچون والفجر ۸ و 
کربالی ۵ و همچنین تجلیل از تالش های خســتگی ناپذیر شــهید سرلشکر 
ستاری گفتند: جهاد قطعه سازی و ابتکار و نوآوری، اولین بار در نیروی هوایی 
ارتش آغاز شــد و نیروی هوایــی در طول دفاع مقدس همــواره روحیه بخش 

ملت ایران بود.
حضرت آیت الله خامنه ای، فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش بخصوص 
جوانان این نیرو را به ادامه مسیر پرافتخار گذشته و کار و تالش و ابتکار روزافزون 
توصیه کردند و افزودند: باید با تقوا و توکل به خدا و با همت بلند، خألها را ُپر کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان بــا تأکید بر ادامه راه پر عزت و افتخارآفرین 
ملت ایران خاطرنشــان کردند: نسل جوان گذشته کارهای مهمی انجام داد و 
نســل جوان کنونی نیز این امانت را پاسداری می کند و مسیر تحقق آرمانهای 

انقالب را ادامه خواهد داد.
پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده 
نیروی هوایی ارتش با گرامیداشت ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی، و بیان گزارشی 
از فعالیت ها و برنامه های ایــن نیرو در بخش های مختلف، گفت: آماده ایم با 
عزم راســخ و توکل به پروردگار و حضــور تعیین کننده در هر میدان ضروری، از 

منافع ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان مستکبر دفاع کنیم.

قدرتهایغربیمیخواهندتعاملبادنیارامنحرفکنند
معاون اول رئیس جمهوری اســحاق جهانگیری با بیان اینکه امروز مفتخریم در این منطقه نا امن جمهوری اســالمی امن ترین و باثبات ترین کشــور در منطقه اســت. اظهار کرد: با شکســت 
های پی در پی که در سیاســت های منطقه ای کشــورهای بزرگ اتفاق افتاده اســت تالش دارند دســتاوردهای جمهوری اســالمی ایران را با طرح شــعارهای دروغین به طرفداری تروریست 
گر از نیروهای تروریستی بپرسید دشــمن اصلی شما کیست و چه  گر بپرســید بزرگترین تروریســت ها چه کســانی هســتند پاسخشــان داعش ، القاعده و .. اســت و ا محکوم کنند به طوری که ا
کســی مانع پیشــرفت شــما در منطقه اســت حتما می گویند جمهوری اسالمی ایران اســت. جهانگیری اضافه کرد: شعارها برای این اســت تا ما را از روش های عقالیی و انتخاب تعامل با دنیا 
منحرف کنند بنابراین باید دقت کنیم تا در زمانی که تندروی و افراطی گری در منطقه و غرب حاکم اســت، گرفتار این شــعارهای تند نشــویم و راه عقالنی و مدبرانه را برای پیشــرفت جمهوری 
اســالمی پیش بگیریم. وی تاکید کرد: جمهوری اســالمی به توافقات بین المللی با کشــورهای دنیا پایبند اســت و از اصول خودش نیز عقب نشــینی نمی کند و نه از تهدید دشــمنان می ترســد 

و نه به لبخند آنها خوشــبین است.

سیاسی
سه شــنبه 19 بهمن مــاه 1395

واکنش روز

باید نگران سالمتی جناب وزیر باشیم
در ادامه دعوای لفظی توکلی و نعمت زاده، احمد توکلی در کانال تلگرامی اش نوشت: »در پی شکایت وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از اینجانب در ســال ۹۳، ابالغیه منع تعقیب به مشــتکی عنه داده شــد که در آن صریحًا آمده است: 
نســبت به شکایت وزارت صنعت، معدن و تجارت علیه شما ]احمد توکلی[ دائر بر نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر 
شد و اصاًل کار به دادگاه نکشید. اما اینکه یک وزیر به اصطالح کارکشته از عبارت فوق  اینطور فهم و بیان کند که: » 
من قبال از ایشان شکایت کرده ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت هایشان را تمام کنند اما متاسفانه ایشان گاهی 
از این حرف ها می زنند«؛ نه تنها جای نگرانی و تاسف دارد، بلکه می طلبد که دلسوزان ایشان  نگران سالمتی جناب 

وزیر باشــند«. احمد توکلی هفته قبل در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور  خواســتار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شده بود.  در بخشی از این 
نامه آمده بود: جناب آقای جهانگیری! بانک جهانی فساد را چنین تعریف می کند: »استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی«، با این تعریف 
روشن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته ایم؟ شما 
سیاستمدار کارکشته ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم درشگفت اند که چرا دولت از چنین 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 اســت، راضی بفرمایید. نعمت زاده در پاســخ به این نامه گفته بود: همه این نامه دروغ است و آقای توکلی باید در این باره توضیح 

دهد. من قبال از ایشان شکایت کرده ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت هایشان را تمام کنند اما متاسفانه ایشان گاهی از این حرف ها می زنند.

پیگیری روز

باغی که درختانش را قطع کردند متعلق به بنیاد مستضعفان است
در روزهای گذشــته ویدئویی در شــبکه های اجتماعی منتشر شــد که حاکی از قطع شبانه درخت های باغی قدیمی 
در منطقه فرشــته تهران بود. حاال یکی از اعضای شــورای شهر تهران اعالم کرده اســت که این باغ متعلق به بنیاد 
مستضعفان است و قطع درختان آن برخالف قانون انجام شده است.  محمد حقانی با اشاره به  قطع درختان در باغی 
واقع در خیابان فرشته و متعلق به بنیاد مستضعفان گفت: این باغ که در منطقه یک واقع شده است، شبانه و با بیل های 
مکانیکی، درختانش قطع می شــود و تمام روزنامه ها نیز تصاویر قطع درختان را منتشر کرده اند. این عضو کمیسیون 
سالمت شورای شهر تهران افزود: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در 4 نوبت قطع این درختان را گزارش 

کرده و حتی این باغ را مشمول تبصره یک کرده و به دادستانی نیز قطع درختان اعالم شده است. حقانی تاکید کرد: سازمان بوستان ها و فضای سبز 
شــهر تهران اعالم کرده که صدور پروانه برای ســاخت و ساز در این باغ نباید انجام شود. این در حالی است که پروانه ساخت و ساز در این باغ یک بار 
در ســال ۹۲ صادر شــده و از سال ۹۲ تا سال ۹۵ به رغم اعالم سازمان بوستان ها بار دیگر تمدید شده است. البته در خود پروانه نیز مغایرت هایی نیز 
وجود دارد. این عضو کمیســیون ســالمت شورای شهر تهران تاکید کرد: مردم منطقه به شدت به قطع این درختان معترض هستند و حتی نامه ای 
به دفتر مقام معظم رهبری نیز نامه ای ارســال کرده اند. متاســفانه باغات شهر تهران در بســیاری از مناطق این کالنشهر در معرض تهدید هستند. 
چرا باید به طور شبانه و در بارش برف درختان قطع شوند، سرشاخه ها در محل سوزانده و کنده ها از این باغ منتقل شوند. حقانی گفت: براساس این 

مصوبه تنها 4 ماه دیگر به پایان عمر شورا در چهارمین دوره آن باقی مانده است.
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ســردار یدالله جوانی مشــاور فرمانده کل ســپاه پاسداران در نشســت سیاسی گفتمان سازی انقالب اســالمی تصریح کرد: دشمن ازانتخابات ســال ۹6 می خواهد به  عنوان یک فرصت برای خود استفاده 
کند و افکار پلید خود را در داخل ایران و نظام پیاده کند که بســیار ضروری اســت مســئوالن و مردم هوشــیاری خود را حفظ کنند. مشــاور فرمانده کل ســپاه پاســداران با طرح این ســوال که آیا با تحوالت 
سیاســی آمریکا و روی کار آمدن ترامپ وضعیت متفاوتی با گذشــته داریم و آیا آمریکا علیه ایران وارد جنگ نظامی می شــود یا نه؟ اظهار کرد: آمریکا سال هاســت به این نتیجه رســیده که نباید آغازگر 

جنگ دیگر باشــد و ترامپ خودش گفته هزینه های آمریکا در منطقه بی نتیجه اســت، چون حمله ی گذشــته ی آمریکا به عراق هیچ ســودی برای این کشور نداشــت. جوانی با اشاره به اینکه آمریکا 
در حال فرســایش اســت، تصریح کرد: آمریکا نمی تواند مثل گذشــته خود را در منطقه حفظ کند و با شکل گیری بیداری اســالمی و مقاومت در کشورهای خاورمیانه آمریکا ناکام شده و جنگ 

علیــه ایــران جنگ روانی اســت و نمی تواند به ایران حمله کند. وی ادامه داد: آمریکا با رعب و وحشــت می خواهــد زمینه را برای امتیازگیری در برجام های دیگــر فراهم کند و رهبری بعد از 
برجام راه هرگونه مذاکره با آمریکا را بســته است. 

تکذیب رایزنی برای تایید صالحیت روحانی
عباســعلی کدخدایی با رد صحبتهای نائب 
رئیس فراکسیون امید گفت: بنده در جریان 
چنیــن چیزی}رایزنی مقامــات عالی رتبه 
نظام برای تغییر در روند رد یا تایید صالحیت 
کاندیداهــای انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال آینده{ نیستم و چنین خبری صحت 

نــدارد. وی عالوه بر این افزود: "طبیعتا شــورای نگهبــان در فرصتی که 
دارد، صالحیت نامزدها را بررسی خواهد کرد؛ در زمان بررسی صالحیت ها 
ممکن است اعضا نظرات متعددی داشته باشند ولی نهایتا آنچه اعالم می 
شــود نظر شورای نگهبان است. سخنگوی شورای نگهبان، تصریح کرد: 
"ما هنوز نســبت به شرایط احراز به جمع بندی نرسیده ایم."هر وقت درباره 
شرایط احرازصالحیت نامزدهای انتخاباتی به نتیجه برسیم مالک هایمان 

را اعالم خواهیم کرد.

ترامپ نمی خواهد برجام را پاره کند
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه 
کیهان در پاسخ به علت تغییر موضع ترامپ 
دربــاره برجام گفــت: ترامــپ در تبلیغات 
انتخاباتــی خــود هنوز نمی دانســت برجام 
چه امتیاز بزرگ و باد آورده ای برای آمریکا 
فراهم آورده است و به همین علت قول داده 

بود اگر رئیس جمهور شــود برجام را پاره خواهد کرد. شریعتمداری افزود: 
ترامپ حاال متأســفانه سر عقل آمده و متوجه شده رفقای قبلی او چه کاله 
گشادی سر ایران گذاشته اند بنابراین نه فقط دیگر حاضر نیست برجام را پاره 
کند بلکه اعالم می کند با همه توان از آن حمایت خواهد کرد.  شریعتمداری 
پیش تر در واکنش به اظهارات پیش از انتخابات ترامپ در باره برجام گفته 
بــود »پاره کردن برجام عاقالنه ترین کار این دیوانه اســت و برکات فراوانی 

برای کشورمان دارد.«

از برجام فقط یک هواپیما آوردند
پرویز ســروری با بیان اینکــه امروز مدیرانی 
هستند که باید اقتصاد مقاومتی را مدیریت 
کنند اما متاســفانه نگاهشــان به خارج از 
کشــور اســت گفت: این مدیــران به مردم 
اعتماد نکرده و بر همین اساس باید بگویم 
که به زمان شــاه برگشته ایم چرا که در حوزه 

اقتصاد نه تنها به مردم اعتماد نمی کنند بلکه از اقتصادی مقاومتی نیز دور 
شــده و این به معنای خالف انقالب عمل کردن است. وی با بیان اینکه ما 
اوبامای خوب و ترامپ بد نداریم گفت: بیشترین قتل عام ها در دنیا، تشکیل 
داعش و فتنه ۸۸ در دوره اوباما رخ داده است. سروری اضافه کرد: آنهایی 
که از برجــام فقط یک هواپیما به ارمغان آوردنــد می گویند که اوباما گزینه 
جنگ را از روی میز برداشــته است اما باید بگوییم امروز می بینیم که خیلی 

از مباحث برجام نقض شده است .

با آمریکا درمورد لغو روادید 
مذاکره ای نداشته ایم

ســخنگوی دولت گفت: تالش می شــود عیدی به 
همــراه حقوق بهمن ماه بــه کارکنان دولت پرداخت 
شــود و حداکثر تــا ۲۰ اســفندماه همــه حقوق ها 

پرداخت شود.
محمدباقــر نوبخــت در نشســت هفتگــی خــود با 
خبرنگاران گفــت: تحریم ها از ابتدا علیه جمهوری 
اسالمی وجود داشت، این دولت ها به زعم خودشان 
دنبال تحریم های هوشــمند و فلج کننده بودند اما 
در هفته گذشــته صندوق بین المللی پــول ایران را 
هجدهمین قدرت اقتصــادی جهان اعالم کرد لذا 
انقالب توانســته اســت در همه عرصه هــا به نقش 
آفرین بوده اســت. وی تاکید کــرد: امروز اگر برخی 
از این قدرت ها معتقدند سرشان کاله رفته است که 
البته ما چنین ادعایی را نداریم و معتقدیم معادله ای 
برد-برد بــرای دنیا بود اگر نتایج ایــن مذاکره برای 
انها ســخت نبود الزم نبود ان را پاره کنند و اگر امروز 
آمریکا بخواهد کاری علیه ان انجام دهد خودش در 

انزوا قرار خواهد گرفت
نوبخت با اشاره به توافق بانک مرکزی و خزانه داری 
در ســتاد اقتصــادی دولت در زمینــه پرداخت های 
کارکنان در آستانه سال جدید، باید بگویم که  تالش 
می شود عیدی به همراه حقوق بهمن ماه به کارکنان 
دولت پرداخت شــود و حداکثر تا ۲۰ اسفندماه همه 
حقوق ها پرداخت شــود تا بــرای وجوهات اضافی و 

کمبودها تصمیم گرفته شود.
وی درباره سرانجام پول های بلوکه شده اظهار کرد: 
در کل همه آنچه ایران داشته آزاد شده، مگر مواردی 

که به مسائل هسته ای مربوط نبوده است.
سخنگوی دولت درباره مذاکره با مسئوالن آمریکایی 
در زمینه لغو روادید اتبــاع ایرانی تصریح کرد: قطعا 
مذاکره ای نداشــتیم، اما مواضع ما مشخص است، 
مبنــی بر اینکه منافع ملی برای ما اصل اســت. اگر 
کســی منافع ملی ما را تهدیــد کند، قطعا منافع ملی 
خود آنها نیز تهدید خواهد شــد و بر این اساس هر جا 
الزم باشــد اقدام متقابل انجام می شــود. مسئوالن 
ذیربط در عرصه های مختلف حواس شان هست و 
چنانچه دیدیم در زمینه ورزش کشتی مسئوالن امر 

اقدام متقابل انجام دادند. 
نوبخت در پاسخ به پرسشــی درباره احتمال ریاست 
محمد شریعتمداری در ستاد انتخابات آقای روحانی 
و فعالیت این ستاد نیز اظهار کرد: بنده هم مثل شما 
این اخبار را در رسانه ها دیدم. قطعا دولت هر اقدامی 
انجام خواهد داد در قالب قانون خواهد بود. من هم از 
طریق رسانه ها این مسئله را شنیدم و در داخل دولت 
چنین خبری نیســت. دولت هر اقدامی در چارچوب 

قانون انجام خواهد داد تا شبهه ای پیش نیاید.
ســخنگوی دولت درباره احتمال تغییر و تحوالت در 
دولت برای فعالیت هــای انتخاباتی گفت: باالخره 
یک فضای روشــن و شفافی است؛ ما که نمی توانیم 
بــدون  توجه بــه قانون فعالیت کنیم. ممکن اســت 
اختیاراتی داشته باشیم، اما مسئولیت هایی داریم و 
قطعا اقداماتی انجام نخواهیم داد که مخالف قانون 
باشد و مطمئن باشید تالش می کنیم تخلفی از سوی 

همکاران ما در دولت رخ ندهد.
وی تاکید کــرد: بنده پیش از انتخابات مســئولیت 
دبیرکل حزبی را داشــتم، در 4 سال اخیر شاید حتی 
سه بار هم برای عرض خدا قوت به حزب سر نزده ام، 
البته در دنیا مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما در 
ایران فعالیت حزبی این چنینی منفی است. مطمئن 
باشید اگر فردی در دولت بخواهد فعالیت انتخاباتی 
داشــته باشــد طبق قانون عمل خواهد شد و برای 
فعالیت انتخاباتی کنار می رود تا مشکلی ایجاد نشود.

نامهنیوزنوشت:ایناصولگرایانازروحانیحمایتمیکنند
در کنار روحانیون اصولگرا بخشی از مکالهای این جریان نیز از حامیان جدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند. 
این جریان که توسط علی الریجانی هدایت می شود در انتخابات مجلس دهم در کنار اصالح طلبان قرار گرفتند و فهرست امید را تشکیل 

دادند.

عصرایراننوشت:آنانقالبیهاواینانقالبیها
نسل من که نسل سوم انقالب است برای شناخت انقالبی و انقالبی بهتراست برگ های تاریخ انقالب اسالمی را ورق بزند و تا متوجه 

شود، انقالبی و انقالبی نماها چه کسانی هستند.

پارسنیوزنوشت:الشخورهایسیاسیبهمقصراناصلیدرفاجعهچهارراهاستانبولنپرداختند
حتی خود آقای قالیباف نیز چه در مجلس و چه در شورا می توانست سخنانی بهتر و بهتر سخن بگوید. باز هم جای خالی یک مشاور 

رسانه ای کاربلد و یک سخنگوی توانمند به جای دستگاه رسانه ای عریض و طویل اما ُکند و شلخته به چشم می آید.

فردانیوزنوشت:چهکسیجایهاشمیراخواهدگرفت؟
حال که همه سالیق سیاسی کشور به عظمت و تاثیرگذاری »شخصیت« او اعتراف دارند، آیا کسی هست که برای جماعت اعتدالی و 

اصالحاتی نقش مرحوم هاشمی را ایفا کند؟

عکس روزسایت نگار

 دیدار وزیران خارجه 
ایران و ونزوئال

خبرنامه
سه شــنبه 19 بهمن مــاه 1395

ما عمامه داریم کاله سرمان نمی رود
روحانی: اگر نظریه نرمش قهرمانانه نبود موفق نمی شدیم

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید کتابی نوشته شود که بین مردم، اقوام و مذاهب 
اختالف بیاندازد یا افراطی گری یا خشــونت را ترویــج کند، گفت: یک عده ای 
متخصص خشــونت هســتند که نمی دانم آنها در کدام مدرسه تربیت شده اند. 
حجت االسالم حســن روحانی صبح امروز در مراسم جایزه کتاب سال در تاالر 
وحدت، افزود: عده ای از دعوا، خشونت و لشکرکشی خوششان می آید در حالی 
که ما یک ملت هستیم که یک انقالب، قانون اساسی، رهبری، دولت، فرهنگ 
و هویت داریم و ایرانی هستیم. پس چرا باید رو درروی هم باشیم؟ وی در ادامه 
افزود: چقدر انتخابات ارزش دارد که از حاال معصیت خدا را شروع می کنیم؟ تا 
شب احیاء که خیلی مانده، الاقل معصیت خدا را چند شب قبل از احیاء آغاز کنیم.

بگذاریمهمهباآزادیبهصحنهبیایند
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بگذاریم همه با آزادی به صحنه بیایند. اسالم 
برای ما جمهوریت، صندوق آرا و حاکمیت ملی آورده است و جمهوریت هم برای 
ما تقویت فرهنگ اسالمی را در برردارد. ما دولت بدون فرهنگ نمی خواهیم؛ 
دولت بدون فرهنگ بی ارزش است. فرهنگ هم باید در چارچوب قانون باشد 

تا ما به اهداف بلند انقالب برسیم.
روحانــی در بخش دیگــری از صحبت های خود با طرح این پرســش که امام 
)ره( چگونه توانست انقالب را رهبری کرده و حتی نیروهای مسلح را به دامان 
ملت و انقالب بکشاند، تصریح کرد: امام )ره( با قلم و کالم جامعه را به حرکت 
درآورد و در واقع عامل پیروزی انقالب ما اندیشــه، قلم و بیان بود. امام )ره( با 

دو نظریه همراهی دین با سیاست و وحدت ملت انقالب را به پیروزی رساند.
رئیــس دولت تدبیر و امید با اشــاره بــه اینکه نظر امام )ره( ایــن بود که دین از 
سیاست جدا نیست، گفت: بعضی این نظریه را نمی پسندیدند و فکر می کردند 
که اساســًا جنس سیاست با دین سازگار نیست،زیرا دین و صداقت، معنویت و 
وفا به عهد اســتوار است اما جنس سیاســت فریب، دروغگویی، کاله سر هم 
گذاشــتن و دورویی است. در حالی که سیاست به معنای اداره صحیح جامعه، 

ارتباط با سایر کشورها و حفظ منافع، امنیت و مصالح ملی عین دیانت است.

مگرپیامبر)ص(بادیگرانمعاهدهصلحنداشت؟
روحانی افزود: مگر پیامبر )ص( با دیگران معاهده صلح نداشت و آیا در مدینه 
مسلمانان و غیرمسلمانان با هم در چارچوبی زندگی نمی کردند؟ معنای اسالم 
این نیســت که ســایر افکار و ادیان را حذف کرد. دین اســالم کمال یافته همه 
ادیان گذشته اســت اما سایر ادیان هم جای خود را دارند. وی ادامه داد: امام 
)ره( با این تفکر که دین از سیاست جدا نیست و اگر سیاستی هویت مردم را بر 
باد داد، دین باید قیام کند ، راه و رسم درست را در جامعه استقرار بخشید و اگر 
این نظریه نبود چیزی از نهضت اسالمی، انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 
نداشتیم. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه نظریه دوم امام )ره( این بود 
که یک ملت با یک صدا و در کنار هم می توانند در برابر هر قدرتی پیروز شوند، 
افزود: این نظریه را هم خیلی ها نمی پذیرفتند و می گفتند نمی شــود با دســت 
خالــی کاری کرد. من در آبــان، آذر و دی ۵۷ در پاریس که با امام خمینی )ره( 
صحبت می کردیم می دیدم ایشان هیچ تردیدی نداشت که انقالب پیروز است. 

امام )ره( معتقد بود که وقتی ملت اراده کرد در برابر هر قدرتی پیروز می شود. در 
دوران ناامنی های اول انقالب در کردستان و یا دوران جنگ تحمیلی هم امام 
)ره( از مردم دعوت کردند که به صحنه بیایند و با حضور مردم ما پیروز شدیم.

روحانــی در ادامه گفت: چرا ما در مذاکرات هســته ای در برابر 6 قدرت موفق 
شدیم؟ پایه توافق هســته ای رأی مردم در خرداد ۹۲ بود. رهبری در این سال 
تأکید کردند که رأی مردم حق الناس اســت و من هم یک رأی دارم و کســی از 
آن خبــر ندارد. نظریه دیگر ایشــان نیز نرمش قهرمانانــه بود که این دو نظریه 
مــا را پیروز کــرد. در واقع همین تأکید رهبری بر حق النــاس بودن رأی مردم، 
موجب حضور مردم  پای صندوق های رأی شد. در آغاز مذاکرات هم عده ای 
می گفتند نباید با 6 قدرت مذاکره کرد زیرا آنها کاله گشادی سر ما می گذارند و 
ما هم گفتیم ما عمامه داریم و کاله سرمان نمی رود. با این وجود با طرح نظریه 
نرمش قهرمانانه و با تکیه بر قدرت ملی و با منطق و اســتدالل ما مذاکرات را 
به جایی رســاندیم که رئیس جمهور جدید آمریکا نمی تواند این توافق را تحمل 

کند و می گوید این بدترین توافقی است که در تاریخ آمریکا امضا شده است.
رئیس دولت یازدهم افزود: این در حالی است که این توافق به نفع همه و برد- برد 
است. می بینیم که پس از توافق هسته ای مذاکرات قزاقستان- آستانه به وجود 
آمد و مذاکرات هســته ای می تواند الگویی برای مذاکراتی باشــد که به ثبات و 
امنیت منطقه کمک کند. روحانی تأکید کرد: اگر نظریه تشویق مردم به حضور 
در پای صندوق های رأی و نرمش قهرمانانه نبود ما موفق نمی شدیم. ما با فکر، 

نظریه و اندیشه و کتاب می توانیم همه مشکالت را حل کنیم.

وزرایارشاددولتیازدهمگوششنواییدارند
روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان این که کتاب آینه ای است 
از یک اندیشه و فکر یک عالم، اندیشمند، هنرمند و صاحب قلم،  گفت: کتاب 
همان فکری اســت که خداوند به ما عنایت داده اســت که اندیشه ما با حرکت 
قلم به دیگران اعالم، تفهیم و ماندگار شود. اگر این عنایت پیش پای بشر نبود 

چگونه انسان می توانست در میان خود اتصال برقرار کند؟
وی در ادامه با بیان اینکه تنها راه انتقال اندیشه به غیر از انتقال سینه به سینه، 
کتابت اســت،  خاطرنشان کرد: معجزه آسمانی اسالم هم گاهی قرآن نامیده 
می شــود و گاهی کتاب، گاهی بر بعد نوشــتاری آن تأکید می شــود و گاهی بر 
بعد تالوت و بیان آن. معجزه پیامبر اسالم کتاب است و قرآن، یعنی نوشتن و 

خواندن و تالوت کردن که همین معجزه بر کفر و استبداد پیروز شد.
روحانــی در ادامه گفت: هرچه در کتاب ســخن نو، راه نو و نظریه نویی مطرح 
شود جاذبه آن بیشتر خواهد بود. خیلی ها کتاب نوشته اند اما کتاب آنها ماندگار 
نبوده است در حالی که برخی کتاب ها در کتابخانه های مردم در کنار قرآن مجید 
قرار گرفته اســت. دیوان حافظ، گلستان سعدی یا اشعار موالنا در کنار قرآن و 
نهج البالغه در قفســه کتاب مردم وجود دارد. این نشان می دهد که ما کتابت 
ماندگار در تاریخ داریم. فکر می کنید کتاب های بوعلی، فارابی، شــیخ مفید یا 
شیخ طوسی از قفسه ها حذف می شود. هر مقدار که از فکر و اندیشه خود بهتر 
بهره ببریم کتاب ما ماندگارتر خواهد بود. رئیس جمهور با طرح این پرسش که 
چرا جاذبه کتاب کم شده است خطاب به حاضران در این مراسم، اظهار کرد: 
شما باید جواب این سوال را بدهید و وزیر ارشاد هم حرف های شما را می شنود. 
اصواًل وزرای ارشاد دولت یازدهم گوش شنوایی دارند. ما باید برای کتاب جاذبه 
ایجاد کنیم و ببینیم مشــکل کار کجاست؟ و وزارت ارشاد باید این مشکل را از 
طریق اندیشمندان، ناشران و صاحب نظران حل کند. ما باید مولفین و همچنین 

ناشرانی که به یک برند تبدیل شده اند را تقویت کنیم.
روحانی در ابتدای ســخنرانی خود بــا تبریک ایام دهه فجــر،  گفت: انقالب 
اسالمی پیروزی منطق، بیان، استدالل، قلم، کتابت، علم و عهد استوار مردم 
با امام )ره( بود که توانســت در برابر قدرت ها و انواع ابزارهای نظامی و امنیتی 
و پشــتیبانی همه ابرقدرت ها از رژیم استبداد پیروز شود. انقالب اسالمی این 
واقعیت را بر ما آشــکار کرد که هر چند راه ســخت و طوالنی باشــد اما پایانش 

پیروزی حق بر باطل است.
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رصدخانه

اروپا مقابل آمریکا
چگونه سیاست های ترامپ واکنش اروپایی ها را برمی انگیزد؟

هر روزی که ریاســت جمهوری دونالد ترامپ می گذرد و به موازات مواضع 
جنجالــی مطــرح شــده از ســوی وی، مخالفت ها و انتقادات نســب به 
رویکردهای وی نیز در سرتاســر جهان افزایش می یابد. در همین راستا، 
شــواهد حاکی از وارد شدن اروپا به مســیری تقابلی با رویکردهای ترامپ 
است، در حالی که رژیم اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
این رژیم، تالش برای نزدیک کردن هرچه بیشــتر خود به دولت ترامپ را 
به شکل محسوســی افزایش داده و در این راستا از هیچ تالشی فروگذار 
نمی کند. در همین راستا، هفته نامه »اشپیگل« گزارش داده که محافظه 
کاران پارلمــان اروپا در واکنش به مواضــع خصمانه رئیس جمهور جدید 
آمریکا علیه قاره ســبز خواســتار تبدیل کردن پارلمــان به صحنه حضور 
مخالفان و دشــمنان وی شــدند. در واقع، به نوشته این نشریه، محافظه 
کاران پارلمــان اروپا خواســتار دعوت از دشــمنان و مخالفــان ترامپ به 
پارلمان شــده اند. فراکســیون محافظــه کار پارلمان اروپا بــه این ترتیب 
می خواهد واکنشــی به دشــمنی های ترامپ علیه قاره سبز نشان دهد. 
پارلمان اروپا همواره محل مناســبی برای ســخنان بزرگ بوده است. در 
این مکان صدر اعظم آلمان خواســتار اتحاد با فرانســه برای حل بحران 
پناهندگان شــد. در این مکان نخســت وزیــر یونان در برابــر نمایندگان 
خشمگین به سیاست هایش از خود دفاع کرد. اشپیگل در ادامه با اشاره به 
سخنرانی های مهم دیگری که در پارلمان اروپا شکل گرفته است نوشت: 
حاال حزب محافظه کار مردم اروپا خواستار دعوت مخالفان رئیس جمهور 

جدید آمریکا به پارلمان شده است.
مانفرد وبر، رئیس فراکســیون محافظه کار حزب مــردم پارلمان اروپا در 
گفتگو با هفته نامه »اشــپیگل« تأکید کرد که همه کشورهایی که ترامپ 
با سیاســت هایش آن ها را شــوکه کرده و توی ذوقشان زده است شرکای 
بالقوه اقتصادی برای اروپا هستند. در همین راستا وی از آنتونیو تاجانی، 
رئیس پارلمان اروپا درخواســت کرده است انریکه پنیا نیتو، رئیس جمهور 
مکزیک را به پارلمان اروپا در استراســبورگ دعــوت کند. پنیا نیتو، اخیرًا 
در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای ســاختن دیوار در مرز با 

مکزیک دیدار با وی را رد کرده است. ایده جناح محافظه کار پارلمان اروپا 
استفاده از پارلمان به عنوان صحنه ضد ترامپ است.

ترامپ در هفته ها و ماه های اخیر بسیاری از اروپاییان و دولت مکزیک را 
به شــدت عصبانی و ناراحت کرده است. رئیس جمهور آمریکا از جمله در 
یک گفتگو اتحادیه اروپا را ابزاری برای رســیدن به اهداف مد نظر آلمان 
دانســته و پیش بینی کرد که دیگر کشورهای اروپایی نیز مانند انگلیس از 
اتحادیه اروپا خارج خواهند شد.به اعتقاد بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا 
اروپاییان باید ســریعًا و نه تنها با اقدامات نمادین در برابر ترامپ بایســتند. 
به گفته منفرد وبر حاال مسئله آینده ما در میان است. وی درباره آسیب ها 
از طرف ترامپ و پوتیــن به این اتحادیه در صورتی که اروپاییان به صورت 

متحد از ارزش های خود دفاع نکنند هشدار داد.
مانفــرد وبر به ایــن ترتیب می خواهد به تد مالوچ، ســفیر احتمالی آمریکا 

در اتحادیــه اروپــا هــم کارت قرمز نشــان دهد. مالوچ یکی از دوســتان 
قدیمی ترامپ اســت که در حال حاضر در انگلیــس زندگی می کند. وی 
در مصاحبه ای درباره فروپاشــی اتحادیه اروپا ســخن گفتــه بود. مانفرد 
وبر، همچنین چنــدی پیش در نامه ای خطاب به یان کلود یونکر، رئیس 
کمیســیون اتحادیه اروپا و دوناد تاســک رئیس شــورای اروپایی از آن ها 
درخواســت کرده بود که از روی کار آمدن مالوچ به عنوان سفیر آمریکا در 

اتحادیه اروپا جلوگیری کنند.
همزمان،  در آســتانه ســفر بنیامیــن نتانیاهو به آمریکا و دیــدار با دونالد 
ترامپ، یک مرکز مطالعات راهبردی رژیم اســرائیل از فعال شــدن خط 
مشــترک ترامپ و نتانیاهو برای مبــارزه با ایران خبر داد. هفته گذشــته 
دهمین نشست سالیانه مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
با مشــارکت تعداد زیادی از سیاست مداران و افســران ارتش و اصحاب 

رسانه و کارشناسان جامعه مدنی و سیاسی رژیم صهیونیستی و طرف های 
بین المللی برگزار شــد. در این کنفرانس نیــز مانند کنفرانس های دیگر ، 
مجموعه ای از دیدگاه ها و نظرات در زمینه موضوعات مختلف ارائه شده و 
چهره پیچیده ای در زمینه اوضاع امنیتی رژیم صهیونیستی و چالش های 

فراروی آن در سال ۲۰۱۷ ارائه شد.
به همین مناسبت مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم اسرائیل در مقاله ای به 
قلم اودی دیکل و عومر عناب به بررسی اوضاع استراتژیک و چالش های 
فراروی اسرائیل در سال ۲۰۱۷ پرداخته است. این مقاله توازن استراتژیک 
رژیم صهیونیستی را مثبت ارزیابی کرده و مدعی شد که این رژیم یک قدرت 
منطقه ای برتر به شمار می رود که برتری نظامی آشکاری بر دشمنان و رقبای 
خود دارد. این مرکز مطالعاتی اوضاع منطقه ای رژیم صهیونیستی را خوب 
و با ثبات ارزیابی کرده و مدعی شــده است که این موضوع تا حد زیادی به 
علت ضعف و فرسایش رقبای این رژیم در پی بروز جنگ داخلی در جهان 
عرب اســت. بر اســاس این گزارش انتظار نمی رود حمام خون مستمر در 
سوریه ، عراق ، لیبی و یمن در آینده ای نزدیک به پایان برسد. گزارش رژیم 
صهیونیستی از آنچه که رقابت قوا برای تسلط منطقه ای بین ایران و ترکیه و 
دولت های عربی سنی به رهبری عربستان نام گذاشته است، خبر می دهد 
و می افزاید که به این ترتیب منطقه همچنان بدون ثبات باقی مانده و هیچ 
امیــدی به حل و فصل تخاصم دینی و نــژادی و قومی وجود ندارد. با این 
وجود عرصه داخلی و بین المللی رژیم صهیونیســتی در شــرایط بدی قرار 
دارد. این گزارش ورود ترامپ به حاکمیت را فرصتی برای اسرائیل می داند 
تا مناسبات خود را با مهم ترین و مستحکم ترین متحد خود تقویت کند و از  
استمرار حمایت گسترده آمریکا از اسرائیل در تمامی زمینه ها از جمله ابعاد 
امنیتی مطمئن باشد. در هنگام اعالم نتایج انتخابات در آمریکا فریاد شادی 
از قدس به گوش رســید و آنها امیدوار شدند که مرحله جدیدی برای رژیم 
صهیونیســتی مهیا شود، اما چیزی که این گزارش به آن دعوت می کند، 
این است که مقامات رژیم اسرائیل در اعالم هم گرایی با تمامی مسایل بر 

آمده از پدیده ترامپ شتابزده عمل نکنند.

شرطمعارضینسوریبرایادامهمذاکراتصلح
رئیس هیئت گروه های مسلح معارض سوری در مذاکرات شرکت در دور جدید مذاکرات ژنو را که قرار است ۲۰ فوریه برگزار شود، به اجرای نتایج مذاکرات آستانه مشروط کرد. به نوشته خبرگزاری آناتولی، محمد علوش گفت: گروه های 
مســلح مخالف با موضعی صریح به آســتانه رفتند و در نهایت وعده هایی به ما داده شــد که منتظر اجرای آن هســتیم. ما امکان ندارد قبل از اینکه خواسته هایمان که شامل اجرای آتش بس، آزادی بازداشت شدگان و لغو محاصره است 
برآورده شود به جای دیگری برویم. این مساله در ایجاد فضای مناسب برای مذاکرات نقش خواهد داشت. وی درباره تشکیل هیئت منسجمی از معارضین سوریه برای رفتن به ژنو گفت: اتخاذ چنین اقداماتی مهمتر از تشکیل هیئت 
منســجم اســت. اگر نتایج مذاکرات آســتانه اجرا شود بقیه گروه های مخالف نیز صادقانه در این روند مشارکت خواهند داشت. در دورهای قبلی ضامنی وجود نداشت حتی سازمان ملل نیز ضامن نبود و با صراحت اعالم کرد که از ورود 
یک شیشــه شــیر برای کودکان در مضایا و داریا عاجز اســت. علوش گفت: به رغم اینکه روسیه این بار به عنوان یک ضامن عمل می کند اما نظام سوریه همواره درباره توافقنامه ها تعلل ورزیده است. ما از آستانه برگشتیم و از طرف های 
ضامن وعده هایی دریافت کردیم. از جمله این وعده ها عدم حمله به وادی بردی و غوطه بود. اما ما دیدیم که به وادی بردی و غوطه حمله کردند. ما یادداشــت حقوقی را برای طرف های ضامن فرســتادیم و موضعمان را در آن اعالم 

کردیم و منتظر جواب سند تثبیت آتش بس هستیم که ششم این ماه ارائه می شود اگر پایبند بودند در آن صورت ما ادامه خواهیم داد اگر نه که از نظر ما همه چیز پایان یافته است.

اعتراض مهاجران به شرایط بد زندگی در یونان

 تظاهرات علیه 
دولت رومانی

حمله هوایی رژیم صهیونیست به غزه

 یکی از اعضای نیروهای دموکراتیک 
در سوریه

فرمانآمادهباشپوتین
بهنیرویهواییروسیه

والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه با صــدور فرمانی از 
نیروهای هوایی این کشور خواست تا برای »زمان جنگ« آماده 
شوند. اقدامات الزم برای ارتقاء آمادگی نظامی و رزمی نیروهای 
هوایی روســیه آغاز شــده است. بر اســاس گزارش خبرگزاری 
»تاس«، پوتین دستور بازرسی سرزده از نیروهای مسلح روسیه 
را صادر کرده است. سرگئی شویگو با اعالم این خبر گفت که در 
این بازرسی های سرزده، امادگی نهادها و نیروهای نظامی روسیه 
برای نبرد نظامی نیز بررسی می شود. در اجرای همین فرمان، از 
میزان آمادگی سامانه های نظامی نیز اطمینان حاصل می شود..

آغازعملیاتغربموصل
نزدیکاست

نخســت وزیر عــراق در مصاحبه اختصاصی با شــبکه خبری 
فرانس ۲4 گفت رهبری داعش در حال حاضر منزوی شــده و 
اقداماتش تحت نظر است. حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق در 
این مصاحبه اختصاصی گفت که عملیات نظامی تحت رهبری 
آمریکا علیه داعش باعث کشته شدن بسیاری از معاونان ابوبکر 
البغدادی، رهبری آن شده است. وی گفت: البغدادی در حال 
حاضر تنها شــده است و افراد زیادی نیســتند که بتواند به آنها 
اعتماد کند. او منزوی شده و ما اقدامات و تمامی تحرکاتش را 

تحت کنترل داریم.

نیکالسارکوزی
بهدادگاهفراخواندهشد

نیکال سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه به اتهام فساد 
مالی و دســتکاری حســاب های مربوط به هزینه تبلیغات در 
جریان کمپین انتخابات ریاســت جمهوری در سال ۲۰۱۲ به 
دادگاه فراخوانده شد. ســارکوزی و حزب وی متهم هستند در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ مبلغ ۱۸ میلیون یورو 
)معادل ۲۰ میلیون دالر( را در حســاب های خود ارائه نکرده، 
اما وی بارها این اتهام را رد کرده اســت. سارکوزی در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱۲ در مقابل فرانسوا اوالند شکست خورد.

شکستنتانیاهودرهمراهکردن
انگلیسعلیهایران

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیی در جریان دیدارش 
با تــرزا می، نخســت وزیر انگلیــس  گفته بود کــه دولت های 
مســئولیت پذیر از اعمال تحریم های جدید دونالد ترامپ علیه 
ایران به دنبال آزمایش موشــکی اش بایستی پیروی کنند، اما 
نخست وزیر انگلیس بیان داشــت که او نگران اقدامات ایران 
هست اما بدون اینکه اشــاره ای به ضرورت تحریم های جدید 
علیه تهران بکند. نخســت وزیر انگلیــس همچنین در دیدار با 
همتای اســرائیلی خود تأکید کرد، برقراری صلح در خاورمیانه 

فقط از طریق راه حل تشکیل دو دولت امکان پذیر است.
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