
نباید با دانشجوی انقالبی برخورد کرد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی همفکری آینده سازان انقالب اسالمی گفت: فضای مجازی 
امروزه به قتل گاهی برای جوانان کشور بدل شده است. سردار غالمحسین غیب پرور در کنگره ملی همفکری 
آینده سازان انقالب اسالمی که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی برگزار شد، اظهار داشت: با وجود 
چنین جوانانی که امروزه در سطح کشور وجود دارند، می توان گفت انقالب اسالمی ایران بیمه شده است. وی 

صفحه ۳ادامه داد: برگزاری این کنگره هم از لحاظ ترکیب و هم از لحاظ انتخاب زمان بسیار مناسب ...
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دبیر شورای نگهبان:پس لرزه های یک استعفا

تالش دشمن برای عملیات تروریستی در 22 بهمن ناکام ماند
دبیر شورای نگهبان گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن قابل هرگونه تمجید و تحسین هست. آیت اهلل 
جنتی گفت: این مردم نشان داده اند که هر جا مصالح اسالم و نظام مطرح است، کوتاه نمی آیند. وی با اشاره به حضور 
مردم همیشه در صحنه در مناسبت هایی مثل روز قدس و 22 بهمن تصریح کرد: این مردم مؤمن در هوای سرد 
و گرم، آنجا که احساس ضرورت کنند، در صحنه حضور دارند و از اسالم و میهن خود دفاع می کنند. دبیر شورای 
نگهبان افزود: در برخی استان ها مثل همدان و خوزستان به دلیل سردی هوا یا گرد و غبار بسیار، شرایط حضور 
در راهپیمایی مساعد نبود، اما این مردم با وجود سردی هوا یا مشکل تنفس در گرد و غبار، بیشتر از گذشته، 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳راهپیمایی 22 بهمن امسال را با شکوه برگزار کردند ... صفحه ۴

هنوز دولت دونالد ترامپ از شــوک اســتعفای 
ناگهانی مایکل فلین، مشاور امنیت ترامپ بیرون 
نیامده که موج جدیدی از افشاگری درباره ارتباط 
احتمالی دیگر نزدیکان رئیس جمهور آمریکا با 
روسیه به راه افتاده است. »دویچه وله« در مطلبی 
در این زمینه اشاره می کند که استعفای مایکل 
فلین نه تنها به ماجرای تماس با روســیه خاتمه 
نداد، بلکه سرآغاز بحرانی جدی بود. حال گفته 

صفحه 2می شود که تیم انتخاباتی ترامپ  ...

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دسترسی 
آزاد به اطالعات حق مردم اســت. 

محمود واعظی ...

مصطفی کواکبیــان گفت: طرح 
گفت و گــو و تفاهم ملــی که ما 

اصالح طلبان ...

علی اصغــر احمدی رییس ســتاد 
انتخابات کشــور گفــت: مراجع 

چهارگانه در پاسخ ...

دنبال پاکسازی 
فضای مجازی 

هستیم

زمینه ارتباط 
با رهبری 

فراهم شود

تایید صالحیت 
با هیئت های 
اجرایی است

»آشتی ملی« معنایی ندارد
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رهبر انقالب: مردم از بی اعتنایی مسئوالن به مشکالت گله مندند

1395 مــاه  بهمــن   27 چهارشــنبه 



2

 دولت ترامپ 
کوچک تر از آن است که 
برای ما تعیین تکلیف کند

رییس مرکزتحقیقات استراتژیک گفت: دولت ترامپ 
کوچکتر از آن است که برای جمهوری اسالمی ایران 

تعیین تکلیف کند.
صــالح الدیــن بهاالدین دبیــرکل اتحاد اســالمی 
کردســتان عــراق عصر امــروز چهارشــنبه با علی 
اکبروالیتــی دیــدار و گفت وگــو کــرد و پــس از آن 
رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به ســئوالی در مورد در خواست 
دولــت آمریکا بــرای آزادی محصورین حوادث 88 
گفــت: باید به آقــای ترامپ بگوییم کــه دولت تازه 

تاسسیش از هم نپاشد.
وی ادامه داد:هنوز  تشکیل نشده دونفر از اعضا موثر 
این دولت به عناوین مختلف یا کنار گذاشته شدن یا 
استعفا دادند.دولت ترامپ کوچکتر از آن است که در 
رابطه با جمهوری اسالمی ایران تعیین تکلیف کند.
وی افــزود:  در بیــش از ۳8 ســالی کــه از انقالب 
اسالمی ایران می گذرد ایران نشان داده که کشوری 
مســتقل، مبتنی بر آراء مردم اســت. حضور پر شور 
مردم در  ۲۲ بهمن که بنا بر اقرار رســانه های غربی 
و حتی  آمریکایی بیشتر از سال قبل هم بود پاسخی 
است به زیاده و یاوه گویی های ترامپ و همراهنش.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تاکید کرد: به آن ها یادآوری می کنیم 
که از تجربیات دیگران پند بگیرند،  روســای جمهور 
قبلــی آمریکا هم در ابتدای کار خود در کاخ ســفید 
تصمیمات و اقداماتی گرفتند ولی بعد متوجه شــدند 
که جمهوری اسالمی ایران مقتدرتر و محکمتر از آن 
است  که فکر می کنند  زیرا متکی بر آراء مردم است.
وی ادامــه داد: مــردم ایران امروز قوی تــر از زمان 
انقالب و قــدرت اول منطقه و تاثیرگــذار در عرصه 
بین المللی هســتند و با این سخنان و یاوه گویی ها از 

مواضع  حقه خود درست بر نمی دارد.
وی در پاسخ به سفر روحانی به عمان و کویت و احیا 
روابط باتوجه به چراغ سبزی که عربستان نشان داده 
است، خاطرنشان کرد: توسعه روابط با همسایگان از 
اولویت ها و اصول سیاست خارجی ایران است. این 
سفر بســیار مهم و ارزشمند و در جهت توسعه روابط 
با همسایگان ماســت.کویت و عمان از همسایگان 
ما هســتند که با آن ها مشــترکات تاریخی بسیاری 
داریم و این نوع ســفر ها  ســازنده و به نفع ملت های 

منطقه است.
رییــس مرکزتحقیقــات اســتراتژیک در ادامه و در 
پاسخ به ســئوال خبرنگار ایسنا در رابطه با دور جدید 
مذاکرات آستانه و مذاکرات آتی ژنو گفت: جمهوری 
اسالمی ایران تا زمانی که این مذاکرات در چارچوب 
اصول مورد توافق دولت و ملت ســوریه اســت از آن 

حمایت می کند.
وی ادامــه داد: مذاکــرات باید بین دولت ســوریه و 
معارضینــی که دســت به صالح نبرده انــد دنبال و 
مستمر باشد و در این صورت ادامه مذاکرات آستانه 

می تواند مفید باشد.
وی همچنین در مورد کنفرانس فلســطین که هفته 
آینده برگزار خواهد شــد، گفت: حمایت از فلسطین 
از اصــول سیاســت خارجی ما بوده و اعتقاد راســخ 
براین است که فلسطین جز از راه مبارزه آزاد نخواهد 
شــد.حمایت از گروه هــای جهــادی مانند جنبش 
جهاد اســالمی و حمــاس جز  سیاســت خارجی ما 
بوده و برگزاری این اجالس دوســالنه اقدامی است 
سیاسی، منطقه ای و بین المللی در جهت حمایت از 
آرمان های مردم فلسطین و اقدامی بسیار ارزشمند 

است.

»آشتی ملی« معنایی ندارد
رهبر انقالب: مردم از بی اعتنایی مسئوالن به مشکالت گله مندند

رهبر انقالب اســالمی گفتند: با انتقاد از عناصری کــه فقط روی کمبودها و 
ضعف ها دســت می گذارند و آنها را بزرگنمایی می کننــد، افزودند: نکته قابل 
تأمل این اســت که این عناصر همان کسانی هســتند که خودشان به دشمن 

گرای تحریم ها را داده اند.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( 
در دیدار پر شــور هزاران نفر از مردم آذربایجان، حضور منســجم، مقتدارنه و 
پرطراوت ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را »مایه ی آبروی انقالب و نظام و ایران« 
خواندند و با اشــاره به اینکه مسئوالن نباید این حضور را به معنای گله نداشتن 
مــردم تصور کنند، افزودنــد: آمریکا می خواهد با تکــرار ترفند تهدید و جنگ 
نظامی، توجه مسئوالن کشور را از صحنه جنگ واقعی یعنی جنگ اقتصادی 
منحرف کند، مسئوالن هوشیار باشند و همه همت خود را صرف حل مشکالتی 

همچون بیکاری، رکود، گرانی و تبعیض کنند.

 تالش دشمنان را برای ناکارآمد نشان دادن نظام، 
کوبیدن آب در هاون است

رهبر انقالب اســالمی، حضور پرشــکوه ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال 
را »مایه آبروی انقالب و نظام و ایران« خواندند و با تشــکر صمیمانه ی قلبی از 
مردم خاطرنشــان کردند: امسال نه فقط منابع داخلی از افزایش حضور مردم 
در بسیاری از شهرها سخن گفتند بلکه دشمنان انقالب هم بر خالف سالهای 
قبل، با اســتفاده از تعابیر »میلیونی« به این حضور عزت بخش اذعان کردند و 

زبان بنده حقیقتًا از ادای تشکر از ملت قاصر است.
ایشــان با اشاره به تالش بی وقفه سیا، موساد، دستگاه اطالعاتی و جاسوسی 
انگلیس و هزینه شدن دالرهای نفتی قارونها برای فضاسازی بر ضد انقالب و 
جمهوری اسالمی گفتند: در تمام طول سال، صدها شبکه ماهواره ای، فضای 
مجازی و ورشکستگان فراری از ایران، به تحقیر و تضعیف و متهم سازی نظام 
مشــغولند اما حضور عظیم ملت همچون باران رحمت الهی، در روز ۲۲ بهمن 
ایــن فضای غبارآلود را پاکیزه می کند و همچــون رودخانه ای زالل و مبارک، 

آلودگی ها را می زداید.
رهبر انقالب اســالمی، تالش دشــمنان را برای ناکارآمد نشــان دادن نظام، 
کوبیــدن آب در هــاون برشــمردند و افزودند: مــا البته مثل همــه جای دنیا 
نابســامانی هایی داریم که به هیچ وجه از آنها نمی گذریم اما دشــمن در تالش 
اســت پیشرفتها و کارهای بسیار مهم ۳8 ســال اخیر را نادیده بگیرد و مردم را 

مأیوس کند.

 برخی پیشرفت های کشور در این ۴0 سال 
در دوره های 100 ساله هم ممکن نیست

حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به گزارش های واقعی، پیشرفتهای کشور را 
در ۴ دهه اخیر در برخی امور زیربنایی، شگفت انگیز خواندند و یادآوری کردند: 
برخی از این پیشرفتها و جهش ها در دوره های صدساله هم معمواًل امکان پذیر 
نیست. ایشان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با دوران تحقیرآمیز طاغوت، 
از دســتاوردهای پرافتخار انقالب برشــمردند و افزودند: رژیِم تو سری خور از 
امریکا و انگلیس، ملت را ذلیل و خوار کرده بود اما امروز همه به عزت و اقتدار 
ملت و حضور تعیین کننده ایران اذعان دارند و می دانند در تقریبًا همه مســائل 
منطقه، اگر ایران حضور نداشته باشد و اراده نکند، کاری به پیش نخواهد رفت.
حضرت آیت الله خامنه ای به مسئوالن کشور تأکید کردند: حضور پرشور مردم 
در مقابل دشمن کمین کرده برای بلعیدن ایران را به حساب گالیه نداشتن آنها از 
عملکرد مسئوالن نگذارید چرا که مردم از مسائل مختلف از جمله تبعیض و کم 
کاری و بی اعتنایی به مشکالت گالیه مندند و احساس ناراحتی و رنج می کنند.

اینکه می گویند وقوع جنگ حتمی بود، دروغ محض است
رهبر انقالب اسالمی در تحلیل هدف واقعی دولت قبلی و فعلی امریکا در تکرار ترفند 
»تهدید ایران به جنگ« افزودند: امروز هم مثل قبل از گزینه های نظامی روی میز 
حرف می زنند و آن مسئول اروپایی هم به مسئوالن ما می گوید »اگر برجام نبود وقوع 
جنگ حتمی بود«، اما این حرف یک دروغ محض است و آنها می خواهند ذهن ما 
را از جنگ واقعی یعنی نبرد اقتصادی منحرف کنند و به جنگ نظامی سوق دهند 
تا مسئوالن کشور از تمرکز در عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ فرهنگی 
غربی ها با ملت ایران باز بمانند. حضرت آیت الله خامنه ای، نظارت و پیگیری طرحها 
و برنامه ها را کاماًل ضروری خواندند و گفتند: از رئیس جمهور محترم خواســته ام 
به مدیران اجرایی تذکر دهد که مدیریت باید با شفافیت و نظارت و پیگیری همراه 
باشد وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند »بشود« و طرف مقابل هم بگوید »چشم«، 

پیشرفتی صورت نمی گیرد و کار عینی انجام نخواهد شد.

نباید کمبودها و ضعف ها را بزرگنمایی کرد
ایشان با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها و ضعف ها دست می گذارند و 
آن ها را بزرگنمایی می کنند، افزودند: نکته قابل تأمل این است که این عناصر 
همان کسانی هستند که خودشــان به دشمن گرای تحریم ها را داده اند. رهبر 
انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، حادثه ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز را 

درسی مهم و همچون موتور پیش برنده ملت در پیروزی انقالب اسالمی دانستند 
و افزودند: مردم آذربایجان در همه تحوالت مهم اجتماعی و سیاسِی ۱۳۰ سال 
گذشته کشور مانند قضیه تنباکو، مشــروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس از اصلی ترین محورهای مبارزه بوده اند و این، 
شناسنامه و تاریخ پر افتخار آذربایجان است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به 
تحرکات تفرقه افکنانه برخی گروهها در سالهای اول انقالب در تبریز، گفتند: امام 
بزرگوار ما در مقابل آن حرکتها که برخاسته از سیاستهای قدیمی انگلیسی ها بود، 
فرمودند »هیچ کس نگران نباشد، چراکه خود مردم تبریز جواب آنها را خواهند 
داد« و همین گونه نیز شــد. ایشان، هوشیاری قشرهای مختلف مردم از جمله 
مردم و جوانان و نخبگان آذربایجان را در مقابل اختالف افکنی و وسوسه های 
دشمنان ستودنی خواندند و گفتند: آذربایجان نقطه قوت انقالب و نظام اسالمی 
اســت و مردم آن در راه دفاع از وحدت ملی از جانشان مایه گذاشته اند که همه 
باید قدردان این فداکاری باشــند. حضرت آیت الله خامنه ای، تنوع قومیتهای 
مختلف همچون ترک، فارس، ُلر، ُکرد، عرب و بلوچ را فرصتی ارزشــمند برای 
ایران دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن همواره به ایجاد شکاف قومیتی چشم 
طمع دوخته تا به خیال خود از هر گســلی در کشــور استفاده و زلزله ایجاد کند، 

در حالی که هیچ گسلی در کشور وجود ندارد و مردم، یکپارچه و متحد هستند.

با آن هایی که بسیجی ها را کتک زدند آشتی نمی کنند
حضرت آیت الله خامنه ای از همین زاویه به تعبیر مطرح شده در روزهای اخیر 
با عنوان »آشــتی ملی« اشــاره و و با بی معنی دانســتن این تعبیر و انتقاد از پر و 
بال دادن به آن در روزنامه ها، گفتند: مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند 
آشــتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در سال 88 به روز 
عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی حیایی، جوان بسیجی 
را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی کنند.
ایشــان افزودند: البته کســانی که با اصل انقالب مخالــف بودند و می گفتند 
»انتخابــات بهانه اســت و اصل نظام هدف ماســت«، عــده ای معدودند و در 
مقابل اقیانوس عظیم و پر طراوت ملت ایران، فقط یک قطره کوچک هستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مردم ایران در جایی که پای اسالم، 
ایران، استقالل و ایستادگی مقابل دشمن در میان است، با همه وجود ایستاده 
و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند، البته ممکن است در فالن قضیه سیاسی 
دو نفر با هم اختالف نظر داشــته باشــند، اما این چیز مهم و مؤثری نیســت و 

مسئله ای عادی و طبیعی به شمار می رود.

تالش دشمن برای عملیات تروریستی در 22 بهمن ناکام ماند
دبیــر شــورای نگهبــان گفــت: حضــور باشــکوه مــردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن قابل هرگونــه تمجید و تحســین هســت. آیت الله جنتــی گفت: این مــردم نشــان داده اند که هر جــا مصالح اســالم و نظام مطرح اســت، 
کوتــاه نمی آینــد. وی بــا اشــاره بــه حضــور مــردم همیشــه در صحنه در مناســبت هایی مثــل روز قــدس و ۲۲ بهمــن تصریح کــرد: این مــردم مؤمن در هوای ســرد و گــرم، آنجا که احســاس ضــرورت کننــد، در صحنه 
حضــور دارنــد و از اســالم و میهــن خــود دفــاع می کننــد. دبیر شــورای نگهبان افــزود: در برخــی اســتان ها مثل همــدان و خوزســتان به دلیل ســردی هوا یا گــرد و غبار بســیار، شــرایط حضــور در راهپیمایی مســاعد 
نبــود، امــا ایــن مــردم بــا وجود ســردی هوا یا مشــکل تنفس در گــرد و غبار، بیشــتر از گذشــته، راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال را با شــکوه برگــزار کردند. وی با اشــاره به تالش ناکام دشــمن بــرای رخنه عوامل تروریســتی 
بــه کشــور گفــت: دشــمن ســعی داشــت ولو با یــک حادثه کوچــک، این حماســه بزرگ را تحت الشــعاع قــرار دهد کــه با تالش خــوب دســتگاه های امنیتی نــاکام مانــد. جنتی ضمــن تجلیل مجــدد از حضــور مردم در 
 راهپیمایــی ۲۲ بهمــن، تصریــح کــرد: مــردم مؤمــن و انقالبی کشــور با وجود برخــی گالیه ها نســبت به مشــکالت اقتصادی و بیــکاری، دعوت رهبــری را لبیک گفتند و نشــان دادند که برای اســاس اســالم و مملکت، 

همیشه در صحنه حضور دارند.

سیاسی
چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395

دیدبان مجلس

فراکسیون های امید و مستقلین مخالف استیضاح وزیر راه اند
در حالی که تعداد ۳۳ نفر از نمایندگان پای طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده اند، این طرح مخالفان 
بسیاری هم دارد. محمدرضا عارف در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نشست صبح امروز مجمع عمومی فراکسیون 
امید که به منظور بررســی گزارش کمیته استیضاح وزیر راه و شهرسازی و ارزیابی دیگر جوانب این مسئله برگزار شد، 
اعالم کرد: درنهایت به این جمع بندی رســیدیم که هم با توجه به عملکرد وزارت راه و شهرســازی و هم شرایط زمانی 
و وضعیت فعلی کشــور که در آســتانه برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری قرار دارد، نظر فراکسیون امید مخالف با 
استیضاح آخوندی است. این نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی درباره اقبال استیضاح 

در صحن علنی مجلس گفت: شرایط کشور قابل درک است و به نظر می رسد آن چنان که عموم نمایندگان نیز اتفاق نظر دارند، شرایط کنونی کشور 
برای استیضاح مناسب نیست و درصورتی که نمایندگان مطالبات خود را پیگیری کنند، موفق به دستیابی به آن خواهند شد و به هر ترتیب فراکسیون 
امید شــرایط را برای اســتیضاح مناســب نمی داند اگرچه استیضاح حق نمایندگان اســت و ما هم به آن به عنوان یک ابزار نظارتی باور داریم ولی در 
وضعیت فعلی طرح این مسئله را مفید نمی دانیم. عارف تصریح کرد: به طور کلی پیش بینی می کنم آقای آخوندی با رای قابل قبول به کار خود ادامه 
می دهند و با برنامه تر گذشــته در مســیر قدم برمی دارند. همچنین سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی گفت که این فراکسیون 
با استیضاح وزیر راه و شهرسازی مخالف است. مهرداد الهوتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: فراکسیون در حال جمع بندی درباره استیضاح وزیر 

راه است و احتماال پیش از مطرح شدن استیضاح، جلسه ای در این زمینه خواهیم داشت.

واکنش روز

فقهای شورای نگهبان فعالیت بازاریابی شبکه ای را خالف شرع نمی دانند
در حالی که روز گذشته آیت الله مکارم شیرازی در تذکری درخصوص حرام بودن فعالیت شرکت های هرمی در قالب 
شبکه های بازاریابی به شورای نگهبان گفته بود که در حوزه کاری و مراجع وارد نشوند، سخنگوی این شورا در پاسخ 
به این مرجع تقلید از نظر فقهی فقهای این شورا مبنی بر حرام نبودن اینگونه فعالیت ها خبر داد. بنا بر آنچه عباسعلی 
کدخدایی به گواهی چند سند نوشته است، فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه ای از دیوان عدالت اداری بند ب 
و ج ماده ) ۱ ( آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی 
و ماده ) ۱ ( دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای را خالف موازین شرع 

ندانستند. کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراین باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خالف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری 
برای شــورای نگهبان ارســال شده و فقهای محترم نیز به اســتناد ماده 8۷ قانون دیوان عدالت اداری و  مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از 
بررســی نظر فقهی خود را بیان داشــته اند. بنا بر این اســناد آیت الله احمد جنتی در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری نوشته است: موضوع بند های 
)ب( و )ج ( ماده )۱( آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده )۱( دستور العمل 
تأسیســی و نحوه فعالیت و نظارت بر شــرکت ها ی بازار یابی شبکه ای، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰8 /۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعالم می گردد: 
- موارد سؤال فی نفسه خالف موازین شرع شناخته نشد.
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کاندیدای اصولگرایان جزء اسامی گمانه زنی شده نیست

محمدعلــی پورمختــار عضــو کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم توســعه گفــت: پایداری هــا هنوز ایــن بحث را کــه کاندیــدای جدا از جریــان اصولگــرا معرفــی می کننــد را مطــرح نکرده اند و آنهــا فعال مســتقال کاری 
نخواهنــد کــرد. پورمختــار در مــورد گزینــه اصولگرایــان بــرای انتخابــات ٩٦ گفــت: اصولگرایــان فرصت کافــی برای معرفــی کاندیــدای خود دارند کمــا اینکه اصــالح طلبان هــم هنوز کاندیــدای مورد نظــر خود را 
معرفــی نکــرده انــد. آنهــا همچنــان دربــاره آقــای روحانی مردد هســتند و بارهــا اعالم کرده انــد که گزینــه دیگری به جز روحانی هم داشــته باشــند . وی با اشــاره بــه ســخنرانی برخــی از اصولگرایان از جملــه جلیلی 
گــر آقــای جلیلــی و بذرپاش در شــهرها ســخنرانی مــی کنند به عنــوان یك امر شــخصی  و بذرپــاش در شــهرهای مختلــف اظهــار داشــت: بحــث فــرد تــا امــروز در جریــان اصولگــرا تعیین و نهایی نشــده اســت و ا
اســت و عالقمنــد بــه تــداوم ایــن نوع ســخنرانی ها و شــفاف ســازیها و بیــان مواضــع و دیدگاهها هســتند ولی به عنــوان کاندیــدای ریاســت جمهوری نیســتند. وی بــا تاکید بــر اینکه قطعــا اصولگریان حــول یك نفر 
 بــه وحــدت مــی رســند گفت: ممکن اســت تا زمــان ثبت نــام معرفی ایــن کاندیدا طول بکشــد و این فرد شــناخته شــده اســت ولی جز اســامی که تا کنــون در موردشــان به عنــوان کاندیــدای اصولگرایــان گمانه زنی 

شده است نیست .

دنبال پاکسازی فضای مجازی هستیم
وزیر ارتباطات تاکید کرد: دسترســی آزاد 
بــه اطالعات حــق مردم اســت. محمود 
واعظــی صبــح امروز در حاشــیه جلســه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به پرسشی درباره کنترل فضای مجازی، 
اظهار کرد: دسترســی آزاد به اطالعات 

را حــق همه مــردم می دانیم، اما ایــن بدان معنا نیســت که در فضای 
مجازی هر ســایتی که محتوای مســتهجن یا ضددینی یــا ضدامنیتی 
داشــته باشد بتواند فعالیت کند. وی درا دامه افزود: ما به قانون متعهد  
و دنبال پاکســازی فضای مجازی هستیم ولی این بدان معنا نیست که 
مطالبی که مشــکلی نــدارد نباید در اختیار مردم قــرار بگیرد. ما دنبال 
رهاســازی فضای مجازی نیستیم اما دسترسی به آزاد اطالعات را حق 

مردم می دانیم.

زمینه ارتباط با رهبری فراهم شود
مصطفی کواکبیان گفت: طرح گفت و گو 
و تفاهــم ملی که ما اصــالح طلبان مطرح 
مــی کنیم چند پایه دارد، اوال پذیرش فصل 
الخطاب بودن رهبری و قانون اساسی،  ثانیا 
عدم مصادره امام، رهبری، قانون اساسی، 
 سپاه و بسیج و امثال آقای هاشمی از سوی 

یك جناح خاص اســت. کواکبیان از رهبری نیز درخواستی کرد و گفت: از 
رهبری درخواســت می کنم به دفترشــان دســتور دهند زمینه ارتباطات با 
اصالح طلبان شناخته شده را  بیشتر از قبل فراهم کنند. او در ادامه تشریح 
پایه های اساسی طرح گفتگو و تفاهم ملی، افزود: ثالثا ارزش های دینی و 
اخالقی و موازین اسالمی در همه زمینه ها در روابط بین جریان ها و تشکل 
های سیاسی پذیرفته شود که این جانب با همکاری دوستان شاخص های 

مهم آن را پیش نویس کرده ایم.

تایید صالحیت با هیئت های اجرایی است
علی اصغر احمدی رییس ســتاد انتخابات 
کشــور گفت: مراجع چهارگانه در پاسخ به 
استعالم داوطلبان انتخابات پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی نباید بنویسند چه کسی 
تاییــد صالحیت و چه کســی رد صالحیت 
شــده اســت. احمدی در مورد نشست خود 

با مراجع چهارگانه اســتعالم داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شــوراهای 
اســالمی اظهارداشــت: براســاس توافق هــای صورت گرفته مقرر شــد 
اســتعالم ها عمدتا در مراکز شهرستان انجام شــود. وی با بیان این که در 
نشست با مراجع چهارگانه بر رعایت ُمر قانون تاکید کردم، یادآور شد: مراجع 
چهارگانه نباید بنویســند چه کسی تایید صالحیت و چه کسی رد صالحیت 
شــده بلکه اگر مستنداتی برابر قانون دارند برای هیات های اجرایی ارسال 
کنند و هیات های اجرایی صالحیت را بررسی و به نامزدها ابالغ می کنند.

علیه طرح تامین امنیت 
مراسم ها جوسازی شد

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
طرح دو فوریتی تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی 
را طرحــی ضــروری و منطبق بر نیــاز جامعه عنوان 
کرد و از جوســازی برخی رســانه ها درباره این طرح 

انتقاد کرد.
محمدرضــا تابش در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
ضرورت ارائه طرح دو فوریتی تامین امنیت برگزاری 
مراسم رسمی از آنجا ناشی می شود که ما یک ضعف 
و خالء قانونــی در برقراری و حفظ امنیت مجالس، 
محافل و تجمعاتی داشتیم که به حکم قانون تشکیل 
می شــود و این خــالء موجب می شــد گاهی در این 
زمینه فرافکنی شود مثال نیروی انتظامی مسئولیت 
را متوجه قوه قضاییه و قوه قضاییه مسئولیت را متوجه 

ضابطین کند و سردرگمی هایی پیش بیاید.
وی افزود: ما شــاهد حوادث و اتفاقات تاسف باری 
بودیم که در تراز جمهوری اسالمی نیست در حالیکه 
طبق پیام قرآنی ما باید قول های مختلف را بشنویم 
و بعد تصمیم بگیریم. این امر مســتلزم این است که 
امنیت یک مجلس و محفل برقرار شود تا بتوان حرفی 
زد. اگر هر کســی ولو با استدالل خودساخته به خود 
حق دهد که تجمعات قانونی را بر هم بزند، اختالل 
ایجاد کند و بعد ضعف قانونی وجود داشــته باشد که 
ما نتوانیم با آن برخورد کنیم ســنگ روی سنگ بند 
نمی شــود و این نحوه برخورد در تراز نظام جمهوری 

اسالمی نیست.
نماینــده مردم اردکان ادامه داد: ما خاطرات بدی از 
برهم زدن مجالس داشــته ایم که بسته به روی کار 
آمدن دولت های مختلف این جو تشــدید می شــد. 
در سال های گذشته شاهد این بودیم که سخنرانی 
رییس مجلــس، نوه امام، معــاون رییس جمهور و 
برخی نماینــدگان را قطع کردند لذا ما فکر می کنیم 
ارائــه این طرح امــری ضروری بــود اگرچه ممکن 
است ایراداتی وجود داشته باشد که آن را می توان در 

پیشنهادات اصالحی نمایندگان مرتفع کرد.
وی بــا بیــان اینکه علیــه این طرح یک جوســازی 
حســاب شــده وجود داشته اســت، تصریح کرد: با 
مراجعه به افکار عمومی می توان متوجه شد که این 
جزو ضرورت هایی اســت که خالء آن احساس می 
شــد و نوع مخالفت ها هم به نحوی است که ضمیر 
مرجعــش را پیدا کرده. همین هایی که اصل طرح را 
زیر ســوال می برند برایشــان خوشایند نیست چنین 
قانونی تصویب شــود و ریشه بسیاری از برخوردهای 
غیرقانونی را می شــود از همین جا پیدا کرد. کسانی 
کــه از در مخالفت در آمدند حمالت شــدیدی علیه 
طراحان داشــته اند و می توان فهمیــد که برقراری 
امنیت محافل و مجالس برای چه کسانی خوشایند 

نیست.
تابش اضافه کرد: رهبــری چند بار از این برخوردها 
ابراز نارضایتی و گالیه منــدی کردند که منجر به بر 
هم خوردن تجمعات قانونی می شود لذا ضرورت این 

طرح منطبق بر نیاز جامعه ارزیابی می شود.

صراط نیوز نوشت: تناقضات طرح دوفوریتی مضحک عارف و رفقایش با شعارهای اصالح طلبان
آیا فتنه 88 که به قیمت جان بسیاری از هموطنان تمام شد و دست کم 8 ماه کشور را به آشوب کشاند، یک اعتراض ساده بود که هیچ کس 

در آن نباید محاکمه شود اما پرسیدن یک سوال ساده، با معیار غیرقابل اندازه گیری "جلب توجه یا تشنج" باید منجر به زندانی شدن 
شخص شود؟

 پارس نیوز نوشت: بازگشت بدون توبه به قدرت؛ برای عبور از روحانی
هرچندمثلث طراحان آشتی ملی می دانند که »توبه عمومی« مقدمه ایده آنان است؛اما از آن فرار می کنند. هرچند زمزمه های برای 

اقدامات خصوصی پیشمانی رفتار گذشته شنیده می شود.

 خبرآنالین نوشت: نگاه جدید به قانون »ازکجا آورده ای؟«؛ پنهان کردن اموال یعنی جرم
وقتی اخبار مربوط به امالک، حساب ها و حقوق های نجومی علنی می شود، ضمانت اجرایی قانون »از کجا آورده ای؟«، بیش از پیش 

اهمیت پیدا می کند، قانونی که باالخره و در جریان تصویب برنامه ششم توسعه یک گام به جلو برداشت.

عکس روزسایت نگار

حجت االسالم حسن 
روحانی رییس جمهوری 
به دعوت رسمی امیر 
کویت، شامگاه چهارشنبه 
وارد این کشور شد و در 
فرودگاه بین المللی کویت 
از سوی شیخ صباح احمد 
جابر الصباح امیر کویت 
 مورد استقبال رسمی 
قرار گرفت.

خبرنامه
چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395

نباید با دانشجوی انقالبی برخورد کرد
سردار غیب پرور: فضای مجازی به قتلگاه جوانان تبدیل شده است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی همفکری آینده سازان انقالب 
اســالمی گفت: فضای مجازی امروزه به قتل گاهی برای جوانان کشــور بدل 
شده است. سردار غالمحسین غیب پرور در کنگره ملی همفکری آینده سازان 
انقالب اســالمی که در ســاختمان قدیم مجلس شورای اسالمی برگزار شد، 
اظهار داشــت: با وجود چنین جوانانی که امروزه در ســطح کشور وجود دارند، 
می توان گفت انقالب اسالمی ایران بیمه شده است. وی ادامه داد: برگزاری 
این کنگره هم از لحاظ ترکیب و هم از لحاظ انتخاب زمان بســیار مناسب بود 
چراکه برگزاری آن مصادف با ســالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( شده 
است؛ شخصی که اسوه دفاع از دین و اهل بیت)ع( بود. حضرت زهرا)س( در 
دفاع از امامت، نقش بی بدیلی داشــتند و زانو زدن در مکتب درسی این بانوی 

بزرگوار مسیری را پیش  روی ما باز می کند که به بقای انقالب منتج می شود.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین با اشــاره به این موضوع که امام راحل)ره( 
انقالبی را رهبری کردند که همه فرمول های جهان را برهم زد بیان داشت: اگر 
به سایر انقالب های جهان مانند انقالب سفید فرانسه نگاه کنید، می بینیم که 
همه آن ها قصد گســترش تفکر لیبرالیستی را دارند که این تفکر یعنی جدایی 
دیــن از سیاســت. وی تصریح کرد: درحال حاضر به جز کشــور عزیز ما ایران 
همه کشورهای اســالمی با این تفکر پیش می روند اما انقالب امام)ره( راحل 
آن را برهم زد و پیام این انقالب این بود که دین می تواند جامعه را هدایت کند.

 برخی ها با چهره هایی ظاهر می شوند 
که باعث ترویج فرهنگ بی بندوباری است

ســردار غیب پرور درخصوص میزان ایستادگی مردم برای این انقالب گفت: 
مردم از پیش از پیروزی انقالب و شــروع نهضت تا جنگ تحمیلی و پس از آن 
انتخــاب مقام معظم رهبری به عنوان رهبر کشــور و تا امروز پای انقالب خود 
ایستاده اند. رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین ادامه داد: دشمنی استکبار 
جهانی با انقالب اســالمی ما نیز به همین خاطر است که آن ها حاکمیت دین 
بر جامعه را قبول ندارند و از هر ابزاری از جنگ سخت گرفته تا جنگ اقتصادی 

و جنگ فرهنگی استفاده می کنند تا با این انقالب مقابله کنند.
وی درخصوص تغییر نگرش و شیوه دشمنان بیان داشت: زمانی که دشمنان 
دیدند با جنگ ســخت و جنگ اقتصادی نمی توانند در مقابل انقالب اسالمی 
بایســتند نگرش خود را عوض کردند و به این نتیجه رسیدند که باید جنگ را به 
داخل کشور بکشانند که این یعنی همان جنگ فرهنگی که مبنای این جنگ 
فرهنگی این اســت که جوانان مــا را از دین جدا کنند و به همین خاطر بر روی 

این موضوع کار می کنند و هزینه های زیادی صرف می کنند.
سردار غیب پرور با طرح این سوال که دانش آموزان بسیجی که آینده ساز انقالب 
اسالمی هستند چگونه می توانند این انقالب را حفظ کنند، اظهار داشت: اگر 
یک ملت دچار بحران هویتی شــود دیگر زنده نخواهد بود، بحث حفظ هویت 
بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته که مردم مان باید 

هم هویت ملی و هم هویت دینی خود را حفظ کنند.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین افزود: اگر شــما به آثار باستانی کشورمان 
نظیر تخت جمشید نگاه کنید از تصاویر آن می توانید متوجه شوید که ایرانی ها از 

ابتدا هویت ملی خود را حفظ کردند و دین اسالم با ورود به ایران باعث تکمیل تر 
شــدن این هویت شد و راه نجات را به ما نشان داد. وی با اشاره به این موضوع 
که امروزه برخی از افراد جامعه با چهره هایی در سطح شهر حاضر می شوند که 
در هیچ کجای دنیا دیده نشده است، گفت: اگر ما می خواهیم انقالب اسالمی 
خود را حفظ  کنیم باید هویت خودمان را بشناســیم. متأسفانه امروزه برخی ها با 
چهره هایی در سطح شهر ظاهر می شوند که باعث ترویج فرهنگ بی بندوباری 

در کشور می شوند که این همان هدف دشمن است.

وظیفه اصلی دانش آموزان کشور ما این است که انقالبی 
باشند

ســردار غیب پرور دربــاره وظایف یک دانش آموز بیان داشــت: وظیفه اصلی 
دانش آموزان کشــور ما این است که طبق فرموده مقام معظم رهبری انقالبی 
باشند و در جاهایی که می بینند به ارزش های انقالب لطمه وارد می شود با عمل 

انقالبی گری خود در مقابل آن ایستادگی و مقاومت کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید داشتند 
که باید به تشــکل های دانش آموزی میدان داد که این مطالبه اصلی ما است 
اما متأســفانه برخی کم کاری ها صورت گرفته که مســئولین آموزش و پرورش 

کشور باید در این مورد پاسخگو باشند.
سردار غیب پرور تصریح کرد: وظیفه دیگر یک دانش آموز انقالبی این است که 
باید تحمل مخالف و مخالفت را داشته باشند و همیشه باید با چهره ای خندان در 
جامعه حضور داشته باشند تا چهره واقعی بسیج در سطح کشور نشان داده شود.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین درباره اســتفاده جوانان از فضای مجازی 
عنوان داشــت: فضای مجازی امروزه به قتل گاهی برای جوانان کشــور بدل 
شده است. وظیفه بسیج دانش آموزی در این عرصه این است که باید در فضای 
مجازی حرفی برای گفتن داشــته باشــد و نگذارد تا دشمن هر کاری که دلش 

می خواهد و هر تصویری را که می خواهد به جوانان ما عرضه کند.

وی افزود: اســاتید و معلمان کشــور نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشــته 
باشند و جوانان و نوجوانان کشور را به سمت دین سوق دهند.

نباید با دانشجوی انقالبی که حرف حق می زند برخورد کرد
سردار غیب پرور بیان داشت: متأسفانه متوجه شدیم که در برخی از دانشگاه ها 
با دانشــجویانی که حرف انقالبی می زنند برخورد می شــود بنده باید بگویم که 
امروزه در دانشــگاه ها یک حرکت فرهنگی زیر پوستی در حال انجام است که 

باید با آن مقابله شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: من مخالف برخورد با دانشجویانی که 
به ناحق حرفی را می زنند، نیستم اما اگر دانشجو یا دانش آموزی حرف انقالبی 
می زنــد، فردی حق برخورد با او را ندارد چــرا که این ها امیدهای آینده انقالب 
اســالمی هستند و اگر بنده متوجه شــوم که چنین اتفاقی بار دیگر رخ خواهد 
داد، با آن دســتگاه مسئول برخورد قاطع می کنم. وی گفت: همه آزادگان دنیا 
به ایــران به عنوان مدینه فاضله نگاه می کنند و اقدامات ما را الگوی خود قرار 
می دهند پس نباید برخی ها در داخل کشور با اقدامات انقالبی مخالفت کنند.

دشمن می خواهد مساجد را خانه سالمندان کند
سردار غیب پرور درخصوص نقش مساجد برای پرورش آینده سازان انقالب بیان 
داشت: بنده از تمام جوانان کشور می خواهم که به مساجد به عنوان کانون های 
اصلی نشر انقالب اسالمی توجه ویژه داشته باشند و این مکان را خالی نگذارند. 
اگر دانش آموز بسیجی با مســاجد مخالف باشد، قطعا از بسیجیان نیست. از 
ســوی دیگر باید به کمک ائمه جماعات، نقش مســاجد را در گسترش حضور 

بسیجیان در مساجد افزایش دهیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد: دشمن قصدش این است 
که مساجد را به خانه سالمندان تبدیل کند و ما با حضور پر رنگ در صحنه و پر 

کردن مساجد از جوانان با انگیزه نباید بگذاریم این اتفاق رخ دهد.
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رصدخانه

پس لرزه های یک استعفا
تحقیق درباره ارتباط احتمالی نزدیکان ترامپ با روسیه

هنوز دولت دونالد ترامپ از شــوک استعفای ناگهانی مایکل فلین، مشاور 
امنیــت ترامپ بیــرون نیامده که موج جدیدی از افشــاگری درباره ارتباط 
احتمالی دیگر نزدیکان رئیس جمهور آمریکا با روســیه به راه افتاده است. 
»دویچه وله« در مطلبی در این زمینه اشــاره می کند که استعفای مایکل 
فلین نه تنها به ماجرای تماس با روســیه خاتمه نداد، بلکه سرآغاز بحرانی 
جدی بود. حال گفته می شــود که تیم انتخاباتی ترامپ با مأموران بلندپایه 
ســازمان مخفی روســیه در تماس بوده اســت. در حقیقــت، کناره گیری 
مشاور امنیتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل تماس با سرگئی 
کیســلیاک، سفیر روســیه در واشــنگتن، موضوع تماس ها با روسیه را به 
رسانه ها کشانده است. روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری »سی ان ان« 
در گزارش های جداگانه ای مدعی شــده اند که به اسنادی دست یافته اند 
که حکایت از همکاری و تماس بین تیم انتخاباتی ترامپ و ماموران بلندپایه 

امنیتی روسیه دارد.
نیویورک تایمز موفق شــده اســت به فایل های صوتی تماس های تلفنی 
موجود در ســازمان های امنیتی آمریکا دست یابد. هنوز روشن نیست که 
تماس های بین تیم انتخاباتی ترامپ با ماموران ارشد اطالعاتی و مخفی 
روسیه به چه قصدی صورت گرفته  و مضمون این تماس ها چه بوده است. به 
این ترتیب، پس از مایکل فلین، مشاور امنیتی ترامپ، حال از پل منافورت، 
رئیس پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ به عنوان فردی که با ماموران اطالعاتی 
روسیه در تماس بوده ســخن در میان است. گفته می شود که یکی از این 
تماس ها دقیقًا همان زمانی صورت گرفته است که موضوع دخالت سایبری 

روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا مطرح شده است.
همزمان، پلیس فدرال آمریکا پیرامون تماس های فلین با ســفیر روسیه 
اقدام به تحقیق کرده است. هنوز اما دلیلی مبنی بر همکاری بین او و دولت 
روسیه در دست نیست. پل منانفورت که گفته می شود از جمله کسانی است 
که با مأموران امنیتی بلندپایه روسیه در تماس بوده، هدایت تیم انتخاباتی 
دونالد ترامپ را ماه ها برعهده داشــت. پرســش های اصلی که هم اکنون 
توسط شــبکه خبری »ســی ان ان« و نیویورک تایمز دنبال می شود یکی 

این است که دونالد ترامپ از چه زمانی از تماس فلین با سرگئی کیسلیاک 
مطلع بوده و دوم اینکه چگونه ممکن اســت مایکل فلین، مشاور امنیتی 
ترامپ بدون اطالع و مشورت با کسی اقدام به چنین تماسی کرده باشد؟

منافورت درباره اتهامات مطرح شده در روزنامه نیویورک تایمز گفته است: 
گاهانه با هیچ مامور بلندپایه روسیه در تماس نبوده ام و هرگز در  »من هرگز آ
هیچ موضوعی که به دولت روسیه یا دستگاه اداری پوتین یا موارد مشابهی 
که امروز موضوع تحقیق و بررســی است، دخالتی نداشته ام«. سرپرست 
سابق تیم انتخاباتی دونالد ترامپ گزارش نیویورک تایمز را بی اساس خوانده 
است. این در حالی است که بر اساس خبر منتشرشده از سوی این روزنامه ، 
ســازمان های اطالعاتی آمریکا مدت هاست که مشغول بررسی و تحقیق 
پیرامون مناســبات احتمالی نزدیکان ترامپ و دولت روسیه هستند. حتی 
گفته می شود که مایکل فلین در همان روز نخست شروع کار دولت ترامپ 
توســط پلیس فدرال آمریکا مورد بازپرسی قرار گرفته است. نیویورک تایمز 

می نویسد پاسخ های مایکل فلین برای ماموران اف بی آی قانع کننده نبوده 
است. در حال حاضر، دموکرات ها و رسانه های آمریکا خواهان روشن شدن 
همه ماجرا هستند. نخست اینکه ترامپ چه زمانی در جریان تماس های 
فلین با روســیه و سفیر آن کشــور در واشنگتن قرار گرفته و چه واکنشی از 
خود نشان داده است. از آن گذشته، آن ها مایلند بدانند که رویکرد و سیاست 
دولت ترامپ در قبال روسیه چیست؟ گرچه ترامپ ظرف روزهای گذشته، 
سیاســت تندی در قبال روســیه در پیش گرفته و حتی خواستار پس دادن 
جزیره کریمه به اوکراین شــده، اما نتوانسته است از دامنه تردیدها نسبت 
به سیاســت دولت خود در قبال روســیه بکاهد؛ به ویژه با توجه به اینکه در 
ایام تبلیغات انتخاباتی، ترامپ مواضع بســیار دوستانه و آشتی جویانه ای را 
در قبال روســیه و شخص والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور اتخاذ 
کرده بود. در طرف دیگر ماجرا، اگرچه دولت روســیه تمایل ندارد که درباره 
استعفای مایکل فلین، مشاور امنیتی ترامپ، به طور رسمی موضع بگیرد، 

اما شماری از سیاستمداران روسیه آشکارا استعفای او را نشانه ای منفی و 
تحریک آمیز ارزیابی کرده اند. دیپلمات های روسیه »استعفای تحمیلی« 
مایکل فلین را تالشــی در راســتای تخریب مناســبات دو کشور روسیه و 
آمریکا می دانند. آن ها بر این باورند که عده ای در آمریکا همچنان خواستار 
تنش در مناسبات میان دو کشور هستند و بر آنند که از عادی  سازی روابط 
دیپلماتیک بین روســیه و آمریکا جلوگیری کنند. یکی از کسانی که درباره 
کناره گیری مایکل فلین اظهارنظر کرد، رئیس کمیسیون روابط بین الملل 
مجلس روسیه، لئونید زلوســکی بود. او کنار گذاشتن مایکل فلین را یک 
اقدام تحریک آمیز و نشانه ای منفی در بهبود مناسبات دیپلماتیک دو کشور 
روسیه و آمریکا دانست. زلوسکی گفت تردیدی نیست که استعفای مایکل 
فلین در اثر فشــارهای سیاسی بوده و اقدامی تحمیلی است و هدف از آن 
آسیب زدن به اعتماد عمومی به دولت ترامپ است. کنستانتین کوساچوف، 
رئیس کارگروه روابط بین الملل شورای فدراسیون روسیه نیز در یک پست 
فیسبوکی نوشــت که نیروهای تندرو در آمریکا به آمادگی گفت وگوی این 
کشــور با روســیه به مثابه یک جرم و بزهکاری ذهنی می نگرند. این نشان 
می دهــد که یا دونالد ترامــپ، رئیس  جمهور آمریکا قادر نیســت به  طور 
مســتقل عمل کند یا اینکه دیگران در این مســیر سنگ اندازی می کنند. 
رئیس کمیســیون روابط بین الملل شورای فدراسیون روسیه گفته بود که 
برکناری فلین صرفًا به بهانه تماس او با سفیر روسیه در آمریکا یعنی سرگئی 

کیسلیاک، بسیار بدتر از نوعی پارانویا و کورذهنی سیاسی است.
گفتنی است مایکل فلین پیش از شروع رسمی کار دونالد ترامپ  به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا با ســفیر روسیه در واشــنگتن تماس گرفته و درباره 
تحریم های این کشــور با او گفت وگو کرده است. در ایاالت متحده آمریکا 
شهروندان عادی حق ورود به حوزه مناسبات دیپلماتیک را ندارند و در آن 
لحظه، مایکل فلین شهروندی عادی بوده و هنوز مسئولیت سیاسی نداشته 
است. فلین مدعی است  که مایک پنس، معاون رئیس جمهور، منظور او را 
بد متوجه شده است و او هرگز با سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن 

درباره تحریم ها صحبت نکرده است. 

مواضع جدید معارضین سوری درباره روند صلح
معارضان خارج نشــین ســوری بار دیگر اعالم کردند که رئیس جمهور ســوریه جایی در روند انتقال قدرت در این کشــور ندارد. در همین حال، هیئت عالی مذاکرات معارضان ســوری برخاسته از کنفرانس ریاض اعالم کرد که خواهان 
مذاکرات مستقیم با دولت سوریه در خصوص انتقال قدرت در جریان دور بعدی مذاکرات ژنو است. سالم مسلط، سخنگوی هیئت عالی مذاکرات  گفت که این هیئت هنوز دستور کار مذاکرات ژنو را که قرار است روز ۲۳ فوریه برگزار 
شود دریافت نکرده است. وی افزود که اسد جایی در روند انتقال قدرت ندارد. آستانه پایتخت قزاقستان روزهای پانزدهم و شانزدهم فوریه جاری شاهد مذاکراتی در خصوص سوریه است و هیئت های شرکت کننده دیدارهایی دوجانبه 
در خصوص مواضع خود و ارائه پیشنهاد درباره تضمین نظام آتش بس در سوریه انجام مطرح می کنند. همچنین قرار است در مذاکرات آستانه به قانون اساسی سوریه و جزئیات ساز و کار نظارت بر آتش بس و مشخص شدن طرف هایی 
که در سوریه بر آتش بس نظارت می کنند، پرداخته شود. در تاریخ ۲۴-۲۳ ژانویه سال جاری میالدی )۴ و ۵ بهمن( در پایتخت قزاقستان برای نخستین بار، مذاکرات مستقیمی بین گروه های مسلح مخالف در سوریه و نمایندگان دولت 
ســوریه با میانجیگری روســیه، ایران و ترکیه )ســه کشور ضامن صلح در ســوریه( برگزار شد که به امضای بیانیه پایانی در مورد حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه و توافق طرفین برای ادامه مذاکرات در این راستا انجامید. اعضای 

شورای امنیت سازمان ملل این بیانیه را تصویب کرده و این رایزنی ها را گام مهمی برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه ارزیابی کردند.

حصار مرز آمریکا - مکزیک

 مسابقه اسکی 
در سنت موریتز

تشییع یکی از قربانیان بمب گذاری در الهور

 روز بارانی 
در نیجریه

  بازداشت مظنون ترور برادر 
رهبر کره شمالی

مقامــات مالزی اعــالم کردند یک زن اصالتــًا میانماری را در 
ارتباط با تحقیقات مربــوط به ترور کیم جونگ نام، برادر ناتنی 
رهبر کره شــمالی دســتگیر کرده اند. خبرگزاری برناما مالزی 
بــه نقل از معاون بازرس کل پلیــس امروز گزارش داد، این زن 
میانماری در محــل ترمینال پروازهــای ارزان قیمت فرودگاه 
بین المللی کواالالمپور بــه عنوان مظنون در پرونده ترور برادر 
رهبر کره شمالی دستگیر شده است. جزئیات بیشتری از سوی 
این خبرگزاری منتشر نشده است. پلیس مالزی نیز هنوز درباره 

این گزارش اظهار نظر نکرده است.

 مسکو: کریمه بخشی از 
خاک روسیه است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که شبه جزیره کریمه 
بخشی از خاک فدراسیون روسیه است و مسکو به هیچ عنوان 
این شبه جزیره را به اوکراین نخواهد داد. ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت خارجه روســیه در کنفرانس مطبوعاتــی این هفته خود 
اعالم کرد، بیانیه های سازمان های حقوق بشری غربی مبنی 
بر اســتفاده ادعایی دمشق از تسلیحات شیمیایی نزدیک حلب 
صرفا با هدف تشدید درگیری ها مطرح شده است. زاخارووا درباره 
مذاکرات آستانه نیز گفت، مسکو انتظار دارد که مذاکرات آستانه 

انگیزه ای برای مذاکرات صلح سوریه در ژنو به حساب آید.

 نگرانی اوالند از امنیت سایبری 
انتخابات فرانسه

رئیس جمهور فرانســه در آســتانه برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری خواســتار اتخاذ تدابیر امنیت سایبری شد. در بیانیه 
پایانی شورای دفاعی آمده است: »رئیس جمهور فرانسه خواسته 
است که طی جلســه آینده شورای دفاعی تدابیر ویژه  ای برای 
نظارت و حفاظت از امنیت انتخابات در برابر حمالت سایبری 
اتخاذ شــود تا این تدابیر در زمان رقابت های انتخابات به اجرا 
درآید«. این در حالیست که کاخ ریاست جمهوری فرانسه )الیزه( 
اطالعات نشریه »کنر آنشینه« در خصوص بررسی تدابیر دفاع 
سایبری در جلسه شورای دفاعی ۲۳ فوریه را تأیید نکرده است. 

  تمایل رژیم اسرائیل 
به الحاق کرانه باختری

روون ریولین، رئیس  رژیم صهیونیســتی پیــش از دیدار امروز 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم با دونالد ترامپ، خواستار 
الحاق کرانه باختری به شکل کامل به اراضی اشغالی و اعطای 
حق شهروندی اسرائیلی به ساکنان فلسطینی آن شد. ریولین 
این در خواســت را بر اساس طرح نفتالی بنت، رهبر حزب خانه 
یهود با هدف الحاق شهرک معاله آدومیم به قدس، مطرح کرد. 
بنت طرح الحاق شــهرک آدومیم به قدس را به عنوان آغازی 
برای الحاق مناطق موســوم به »جیم« واقع در کرانه باختری 

که بیش از ۶۰ درصد منطقه را شامل می شود، مطرح کرد.

بین الملل
چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395


