
چراکارهایمثبتدولترانمیبینید؟
وزیر کشور با اشاره به اینکه مردم سرمایه اجتماعی هستند که باید پشتوانه دولت باشند، گفت: امروز همگان 
می دانند بدون مردم نمی توان کشور را اداره کرد. مثال ما شب و روز مسائلی را برای دولت مطرح می کنیم که 
انصاف به صورت کامل کنار گذاشته می شود. انگار دولت کاری انجام نداده است، چرا کارهای مثبت دولت را 
نمی بینید. عبدالرضا رحمانی فضلی در اجالس سراسری مشاوران و مدیران کل امور بانوان و خانواده عنوان 

صفحه۳کرد: انتظارم این بود در این جلسه شما بانوان مسائل جدیدتری را مطرح کنید تا ...
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رئیس قوه قضاییه:خروجازمرحلهبحران

تصوراینکهباپلمبهمهمشکالتحلمیشود،
اشتباهاست

رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف شدید از شهادت جمعی از آتش نشانان در پی حادثه آتش سوزی و فروریختن 
ساختمان پالسکو، بر لزوم عزم جدی همه دستگاهها برای ایمن سازی بناهای تجاری و مسکونی فرسوده با 

همکاری و بدون هر گونه فرافکنی و سیاسی کاری تاکید کرد. آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی با بیان اینکه دستگاه قضایی صرفا در چارچوب قوانین و مقررات می تواند عمل کند اظهار 

کرد: اینکه برخی تصور می کنند با پلمپ یک ساختمان همه مشکالت حل می شود، تصور اشتباهی 
صفحه۳صفحه۳صفحه۳است. قطعاً راه حل معضل غیر ایمن بودن ساختمان ها  ... صفحه۲

تنها پیکر 2 تن از 15 آتش نشان پیدا شده است
نشست خبری بررسی حادثه پالسکو با حضور 
سردار محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران، 
قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی، 
دکتر قاضی پاشــا مدیرکل پزشــکی قانونی 
اســتان تهران، مهندس جاویــد معاون فنی 
عمرانی شهرداری تهران و ملکی سخنگوی 
بحران پالسکو برگزار شد. معاون فنی عمرانی 

صفحه۳شهرداری تهران  ...

محســنی اژه ای  غالمحســین 
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 

به سئوالی مبنی بر ...

ســید حســین نقوی حســینی 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی ...

محمدرضا خاتمــی نایب رییس 
مجلس ششــم با بیان اینکه این 
روزها برخــی مطــرح میکنند با 

فقدان آیت اهلل  ...

صدور حکم 
 جلب برای 
پسر ابتکار

آمریکا 16 بار 
برجام را نقض 

کرده است

 حمایت از 
سید حسن

در »آستانه« صلح؟
صفحه4

مذاکرات صلح سوریه امروز در پایتخت قزاقستان آغاز شد
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 فشارها به قوه قضاییه 
 به علت برخورد 

با دانه درشت هاست
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از مسائل مهم 
در موضــوع اقتصاد امنیت اســت کــه اگر وجود 
نداشــته باشــد، نمی توانیم اقتصادی پویا و پایدار 

در کشور داشته باشیم.
حجت االســام و المســلمین محســنی اژه ای در 
همایش روســای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی 
گاهی تصریح کرد: امروز به طور مشخص  پلیس آ
مساله اقتصاد از جهت های گوناگون حائز اهمیت 
است. یکی از مسائل مهم در مساله اقتصاد امنیت 
اســت که اگر وجــود نداشــته باشــد، نمی توانیم 

اقتصادی پویا و پایدار در کشــور داشته باشیم.
محســنی اژه ای بــا بیــان اینکــه اگر در مســائل 
اقتصــادی حفظ اســتقال آن مدنظــر قرار داده 
نشــود ممکن است اســتقال سیاسی و ارضی به 
خطــر بیفتــد. امروز دشــمن به عنــوان یک حربه 
از ایــن موضوع اســتفاده می کند. در ســال هایی 
که تحریم هــای ظالمانه برای کشــور و بعضی از 
ســیگنال ها نیز در داخل خود کشــور بود دشمن 
می گفــت شــما نمی توانیــد با مردم ایــران جنگ 
نظامی داشــته باشــید با مســائل داخلی هم نمی 
توانیــم نظام جمهوری اســامی ایــران را از پا در 
آورید، ولی تصور می کردند که با مسائل اقتصادی 
مردم را ناراضی و شکاف ایجاد می کنند. همچنین 
فکر می کردنــد اعتماد مردم را کــم می کنند و به 
دنبال آن با ایجاد فشــار می توانند تغییری در نظام 
بدهنــد، البتــه این بــه زعم باطل آن هــا بود. وی 
 تاکید کرد:  عدالت بدون مبارزه با جرایم اقتصادی 

محقق نمی شود.
وی گفــت:  از دهــه دوم انقاب به بعــد هر زمان 
کــه مبارزه با فســاد اقتصادی صــورت می گرفت 
عــده ای فریادشــان بلند می شــد و اینکــه با این 
کار امنیــت اقتصــادی را بــه خطر مــی اندازیم و 
باعــث می شــویم که چرخه اقتصادی کند شــود؛ 
 آیــا واقعــا مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی مخل آن 

است؟
محســنی اژه ای با بیان اینکه یکی از مســائلی که 
در زمینــه مبــارزه با فســاد وجود دارد فشــارهایی 
اســت که از طرف صاحبان پرونده ها وارد می شود 
تصریح کــرد: زمانی کــه تاش می شــود جلوی 
مبارزه با جرائم اقتصادی برخی افراد گرفته شــود 
برخــی حتما مقابلــه و تاش می کننــد که جلوی 
پای مبارزه کننده ســنگ بیاندازنــد تا اینجا به نظر 
مــن غیر طبیعی نیســت امــا نباید مــا را متوقف و 
یــا دچار عقب گــرد کنند. همچنین همه کســانی 
کــه در دســتگاه نظارتــی، قضایــی و انتظامی به 
کار مبــارزه بــا جرائم اقتصــادی مــی پردازند باید 
تشــکیات سالمی داشته باشــند. ساختار، جذب 
و مراقبــت و نیرو بایــد به گونه ای باشــد که دچار 
مشــکلی نشــویم. در هفته های اخیر  چند قاضی 
و وکیــل را گرفتــه ایم اگــر به یک قاضــی عامدا 
جرمی مرتکب شــد به خصوص در مسائل مالی به 
هیچ وجــه اغماض نکنید. چون اگر این فســاد را 
 مرتکب شــد معلوم نیســت جلوی فساد دیگران را 

بگیرد.
به گفته ســخنگوی قوه قضاییه بــا تاکید بر اینکه 
شــواهد زیادی وجــود دارد کــه نشــان می دهد 
بسیاری از فشــارهایی که بر روی قوه قضاییه وارد 
می شــود برای این است که این قوه می خواهد به 
طور جدی با مفســدین دانه درشــت و یقه سفید و 
همچنین کسانی که قدرت و ثروت را با هم آمیخته 

اند انجام می دهد.

خروج از مرحله بحران
تنها پیکر 2 تن از 15 آتش نشان پیدا شده است

نشست خبری بررســی حادثه پاسکو با حضور سردار محمدیان رئیس پلیس 
گاهی تهران، قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی، دکتر قاضی پاشا  آ
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان تهران، مهندس جاوید معاون فنی عمرانی 

شهرداری تهران و ملکی سخنگوی بحران پاسکو برگزار شد.
معاون فنی عمرانی شهرداری تهران در این نشست گفت: قالیباف در روزهای 
پس از حادثه عنوان کرده بود که پس از پنج روز از مرحله بحرانی عبور خواهیم 
کرد که خوشبختانه با مدیریت فشرده توانستیم پس از گذشت سه روز از مرحله 
بحران عبور کنیم و امروز با برداشــتن قطعات ســنگین فلزی از مرحله بحران 

خارج می شویم.

معماریUشکلپالسکوسببشدآواربهدرونساختمان
ریزشکند

جاوید با بیان اینکه ساختمان تمام فلزی پاسکو دو ساعت سوخت گفت: این 
ساختمان نیز نیم قرن قدمت داشته و در زمانی که ساخته شده آئین نامه های 
ضد حریق بودن ســاختمان و یا حتی اندود کردن نیز الزامی نبوده اســت و بر 
همین اســاس ساختمان پس از دو ساعت سوختن طبیعتا تاب تحمل نداشته 
و اول ستون ها دچار گسیختگی شده و بعد هم سقف ها از طبقات باالیی روی 

هم افتاده و ساختمان کا فرو می ریزد.
وی با بیان اینکه درون ســاختمان پاسکو U شکل بوده و نورگیر داشته است 
گفت: معماری پاســکو سبب شده که آوار به درون ساختمان ریزش کند و به 

ساختمان های اطراف و یا حتی درون خیابان نریخته است.
معاون فنی عمرانی شهرداری تهران با اشاره به حضور حداکثری سازمان ها، 
شرکت های خدمات رسان و حتی اعام آمادگی پیمان کاران شهرداری گفت: 
متاسفانه به دلیل این فروریزش ساختمان اسکلت فلزی پاسکو در هم تنیده 
می شــود به گونه ای که برای آواربرداری از برخی از فلزات مجبور به اســتفاده 

از برش بودیم.
 وی با بیان اینکه 50 درصد آواربرداری انجام شــده است گفت: تا پایان امروز 
باید 8000 تن آواربرداری انجام شود که تا این لحظه آواربرداری بیش از 6000 

تن انجام شده است.
جاوید با بیان اینکه 207 کامیون، آهن آالت را جابجا کرده و 400 کامیون نیز 
جابجایی نخاله و ســایر ضایعات را بر عهده دارند گفت: آواربرداری از ســمت 
فوقانی شــروع شــد تا با کاهش حجم آوار شــهدا پیدا شــوند. البته با توجه به 
حجم زیاد آوار و به هم تنیده شدن سازه احتمال به دست آوردن اجساد به طور 

مشخص سخت است.
جاویــد با بیــان اینکه در این حادثــه عملیات آواربرداری بــا پیچیدگی خاصی 
مواجه اســت گفت: ســازه فلزی به مانند یک کاف به هم پیچیده شده است 
و جداســازی آن مشکل اســت و بر همین اساس با اســتفاده از دستگاه های 

پیشــرفته آواربــرداری و همچنیــن هوابرش، در صدد بریــدن این آهن آالت 
هســتیم هر چند که در مرحله آواربــرداری از روش های جدید همچون برش 

پاسما استفاده کردیم.

۳00-400نفردرلحظهشروعآتشسوزیدرساختمانبودند
ملکی ســخنگوی مدیریت بحران پاســکو نیز در این نشست با بیان اینکه در 
هنگام حریق چهار نردبان هیدرولیکی در دو سمت عملیات را آغاز کردند گفت: 
همزمان آتش نشانان با اطفاء حریق، تخلیه کسبه را نیز در دستور کار قرار دادند 
گفت: درست است که حریق در ساعات ابتدایی روز اتفاق افتاد اما حداقل 300 
تا 400 نفر از همشهریان در محل پاسکو قرار داشتند که متاسفانه بسیاری از 
این افراد نیز همراهی الزم را نداشتند و با اینکه می دیدند ساختمان دچار حریق 

شده اما به داخل مغازه هایشان بر می گشتند.
وی درخصوص مفقودان این حادثه گفت: متاســفانه یک آتش نشان که دچار 
ســوختگی شده بود در بیمارســتان جان خود را از دست داد و پیکر بی جان دو 

آتش نشان دیگر نیز از آوارها بیرون کشیده شد.
ملکی با بیان اینکه پس از بررســی ها مشــخص شد که مجموع شهدای آتش 
نشان و مفقود شدگان حداکثر 25 نفر است تصریح کرد: در این میان 15 آتش 
نشان نیز حضور داشتند که پیکر دو نفر از این افراد خارج شده است. سخنگوی 
ســتاد بحران با بیان اینکه چهار جسد کشف شده بامداد امروز نیز از ناحیه سر 
آســیب زیادی دیده بودند افزود: آواربرداری پاســکو بسیار پیچیده است به 
گونــه ای که تمــام آوار 15 طبقه به طبقات منفی ریخته اســت و جابجا کردن 
حتی یک تکه سنگ یا بتن شکسته می تواند موجب فرونشست بیشتر آوار شود.

لباسهایآتشنشانهاازبهترینلباسهاست
ملکی در پاســخ به این سوال که باالخره بامداد امروز سه جسد پیدا شد یا چهار 
پیکر گفــت: ما در عملیات حفر تونل در طبقه منفــی یک با چهار بدن مواجه 
شــدیم که سه پیکر از میان آوار خارج شد اما بدن چهارم با اینکه کشف شد اما 
به گونه ای بود که خارج کردن آنها منجر به متاشــی شــدن بدن می شــد و با 

تاییدیه مقام قضایی سه پیکر خارج شد.
وی با بیــان اینکه بحثی در خصــوص ناایمن بودن تونل وجــود ندارد گفت: 
حداقل تاش ما این اســت که بدن ها متاشــی نشود و با اینکه آسیب زیادی 

دیدند اما محفوظ باشند.
ملکی همچنین در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر در شبکه های مجازی 
سخنانی در خصوص غیر استاندارد بودن البسه آتش نشانان مطرح شده است 
گفت: شک نکنید که لباس های خریداری شده به خصوص در دو سه ماه اخیر 
بهترین لباس ها بودند و انصافا هر وقت خواســته ای در خصوص تجهیزات و 

البسه داشتیم شهرداری دست رد به سینه ما نزده است.

وی در مورد دود ســفید برخاســته از صحنه آوار پاســکو گفت: همه دودها 
خطرناک نیستند و در دروس آتش نشانی می خوانیم که اگر دودی به سفیدی 

برود آتش در حال خاموش شدن است.
سخنگوی ســتاد بحران با بیان اینکه آتش زیر آوار مدفون شده و با هر مرحله 
آواربرداری در پی رســیدن اکســیژن شــعله می گیرد گفت: عمده دود سفید 

برخاسته از آوار پاسکو بخار آب است.

زمانمرگچهارجسدکشفشدهپنجشنبهبودهاست
شهریاری سرپرست جنایی تهران نیز  در این نشست خبری که به منظور بررسی 
ابعاد حادثه پاســکو برگزار شد درباره شایعات زنده بودن چهار نفر پاسخ داد و 
گفت: بعد از کشف چهار جسد بامداد امروز آثار فساد نعش پیشرفته مشخص 

بود که داللت بر این داشت که این افراد در روز پنجشنبه فوت کرده اند.
وی با بیان اینکه به دنبال کشف این 3 جسد، بنده شخصا در محل حاضر بودم 
و در بازرســی اجساد کشف شده فساد نعشی پیشرفته را مشاهده کردم، گفت: 

پس از معاینات اولیه اجساد کشف شده به پزشکی قانونی انتقال داده شد.
شــهریاری گفت: پس از انتقال اجساد کشف شده طی ساعات نخست بامداد 
امروز و انتقال آنها به پزشــکی قانونی مجددا به پزشکی قانونی مراجعه کرده و 

اجساد کشف شده مورد بررسی قرار گرفتند.
سرپرســت جنایی تهران افزود: عاوه بر فساد نعشی پیشرفته شاهد خطرات 
ضربه آوار بر بدن های مکشــوفه بودیم و این در حالی است که فساد پیشرفته 

مشاهده شده داللت بر فوت این افراد در روز نخست حادثه دارد.
قادی پاشــا مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان تهران هم در این نشست 
خبری با اشــاره به حضورش در محل ریزش ســاختمان پاســکو با اشاره به 
حضورش در محل ریزش ســاختمان پاسکو گفت: تاکنون 6 پیکر در اختیار 
پزشکی قانونی قرار گرفته است که همکاران بنده آنها را از تمام جوانب به صورت 
دقیق مورد بررســی و آزمایش قرار دادنــد؛ به عنوان مثال زمان فوت آنها مورد 

بررسی قرار گرفت که زمان مرگ با زمان حادثه همخوانی دارد.
وی ادامه داد: زمان مرگ 3 پیکری که اخیرا از زیر آوار بیرون کشــیده شــد و 
مربوط به کســبه یا شهروندان حاضر در مجتمع بوده، با ساعات اولیه تخریب 
پاسکو همخوانی دارد چراکه میزان منوکسید کربن و دوده در خون آنها مورد 
آزمایش قرار گرفته و در خون آنها آثاری از این دو مورد یافت نشد و این در حالی 

است که اجساد به مرحله فساد نعشی رسیده بودند.
قادی پاشــا گفت: تا امروز خانواده 15 آتش نشــان و 4 کســبه پاســکو برای 
تشخیص هویت و انجام آزمایش های مربوطه به مرکز پزشکی قانونی مراجعه 
کرده اند. وی در پاســخ به این سوال که آیا ممکن اســت بدلیل حرارت و آتش 
اجســاد قابل شناسایی نباشند گفت: ممکن اســت، البته به دلیل حرارت باال 

بدن جسد می تواند خاکستر هم شود.

لحظه ای نباید از اندیشیدن به افزایش قدرت دفاعی کشور غفلت کنیم
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ضمــن تاکیــد بــر افزایــش آمادگی های رزمــی نیروهای مســلح گفت: مــا نبایــد لحظه ای از اندیشــیدن بــه افزایش قــدرت دفاعی کشــور غفلــت کنیم. سرلشــکر محمــد باقری 
گفــت: انتظــارات ســتاد کل نیروهــای مســلح از نیروهــای مســلح ایــن اســت کــه با حفــظ روحیــه ایثارگــری و آموزش هــای دینی روز بــه روز بــر تقویت روحیــه و آمادگــی  یگان هــای رزم افــزوده تا دشــمنان حتی 
لحظــه ای بــه فکــر تجــاوز بــه کشــور ما نباشــند و مــا نبایــد لحظــه ای از اندیشــیدن بــه افزایش قــدرت دفاعی کشــور غفلــت کنیــم. رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح خاطرنشــان کــرد: شــما عزیزان بــا دیگر 
همرزمانتــان در ســایر نیروهــای ارتــش و ســپاه و دیگــر مجموعه هــای امنیتی و دفاعی کشــور مظهر نســل بــا بصیرت هســتید و قدرت واقعــی نیروهای مســلح ما »ایمــان حقیقی و انقابی گری« اســت. سرلشــکر 
باقــری اضافــه کــرد: تــاش بــرای بازآفرینــی پیروزی هــای گذشــته می توانــد »فتح خرمشــهر مکــرر« را تضمین کنــد، این همان درســی اســت که ما از 8 ســال دفــاع مقــدس آموخته ایم. ما بایســتی با اســتمداد 
 از شــهدا مســیرمان را ادامــه بدهیــم و در ایــن مســیر بایــد بــا والیتمداری بــدون تفســیر و تعبیر و بــا تبعیت کامــل عمل کنیــم، ما باید بــه قدرت الهی اتــکا کنیــم و مطمئن باشــیم که خداونــد در این راه بــه همه ما 

می فرمایند. عنایت 

سیاسی
دوشــنبه 4 بهمــن مــاه 1۳95

پیگیری روز

منعی برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیک وجود ندارد
عضو هیات نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با اشاره به برگزاری نشست مشترک این هیات با شورای 
نگهبان، گفت: در این جلسه درباره دو موضوع انتخابات الکترونیک و بودجه انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قاســم میرزایی نیکو در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشــاره به برگزاری نشســت مشــترک صبح امروز شورای 
نگهبان و هیات نظارت بر انتخابات در مجلس، اعام کرد: در این جلسه از اعضای هیات پنج نفره نظارت مرکزی بر 
انتخابات شوراها در مجلس صرفًا آقای فرهاد تجری غیبت داشت و بر این اساس، بجز بنده، آقایان محمد محمودی 
شاه نشــین، بهرام پارســایی و محمدجواد کولیوند حضور داشتند و برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله سیامک 

ره پیک در جلسه حاضر بودند. عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسامی با بیان این که در این جلسه درباره دو موضوع انتخابات 
الکترونیک و بودجه انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت، خاطرنشــان کرد: درباره موضوع بودجه برگزاری انتخابات قرار شــد که وزارت کشور 
توانمنــدی و مقــدورات خود برای برگزاری انتخابات را اعام و بودجه الزم برای برگزاری این دو انتخابات مهم را تاحدی که در توان دارد، تامین کند 
و اعام شــد هرگونه اقام مورد نیاز در این مورد تهیه شــده و هیچ کم و کســری برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. عضو هیات نظارت مرکزی بر 
انتخابات شوراهای شهر و روستا اعام کرد: همچنین درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در این جلسه مباحثی مطرح شد و این درحالی 
اســت که شــورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیک ماحظاتی دارد اما در مورد انتخابات شوراها هیچ منعی 

از هیچ ناحیه ای وجود ندارد و برگزاری این انتخابات به صورت الکترونیک صرفًا نیازمند انجام هماهنگی های الزم است.

واکنش روز

مرخصی مهدی هاشمی مدت زمان نداشت
وکیل مهدی هاشمی با بیان اینکه مرخصی مهدی هاشمی مدت زمان نداشت، مطرح کرد: اتمام مدت مرخصی هنوز 
به مهدی هاشــمی اباغ نشده است. ســیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا در باره صحبت روز گذشته 
ســخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه مرخصی مهدی هاشــمی به پایان رسیده است ، گفت: من امروز )دوشنبه( در 
جریان صحبت های آقای اژه ای در مورد مرخصی آقای مهدی هاشمی قرار گرفتم. تا دیروز موردی به آقای هاشمی 
برای بازگشــت به زندان اباغ نشده بود؛ زیرا مرخصی وی مدت زمان نداشت. هرگاه به ایشان اباغ شود ایشان خود 
را معرفی می کنند و تا دیروز اباغی انجام نشــده بود. گفتنی است امروز نیز سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال 

خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل مهدی هاشــمی گفته اتمام مرخصی به مهدی اباغ نشــده گفت: او به زندان باز می گردد. مهدی هاشــمی 19 دی 
ماه از زندان به مرخصی آمد. ســیدمحمود علیزاده طباطبایی 22 دی ماه به ایســنا گفته بود: تا هر زمانی که آقایان عنایت داشته باشند موکلم بیرون 
از زندان است و از مرخصی استفاده می کند. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مدت زمان مرخصی های اضطراری 5 الی 6 روزه است؟ گفته 
بود: فکر نمی کنم. ما امیدوار هســتیم که در همین مدتی که موکلم بیرون از زندان اســت، درخواســت اعاده دادرسی ما پذیرفته شود. گفتنی است 
ســیدمحمود علیزاده طباطبایی از آخرین وضعیت شــکایت فاطمه راکعی از حسین شــریعتمداری، گفت: پرونده در خصوص اتهام نشر اکاذیب با 
صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال شده که البته تاکنون تعیین شــعبه نشده است. در خصوص اتهام توهین و افترا نیز قرار منع تعقیب صادر شده 

بود که امروز نسبت به این قرار، اعتراض کردم.
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قدرتعلــی حشــمتیان رئیــس جبهــه مســتقلین و اعتدالگرایــان بــا بیــان اینکــه روحانــی، ناطــق نــوری، سیدحســن خمینــی و خاتمی مــی تواننــد در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 96 کنارهــم بنشــینند ادامه 
داد: هاشــمی تنهــا کســی بــود کــه تهمت بــه او زدنــد اما کنــار ننشســت. برخی نگران هســتند کــه در فقدان آقــای هاشــمی فضا دوبــاره دســت تندروها بیفتــد اما مــن معتقــدم جمعیتی در مراســم تشــییع جنازه 
یــار دیریــن امــام و رهبــری حضــور یافتنــد پیــام روشــنی از ایــن حضور داشــتند، آنهــا مــی خواســتند بگویند اجــازه نخواهنــد داد تــا فضا دوبــاره به دســت تندروهــا و دلواپســان بیفتــد. رئیــس جبهه مســتقلین و 
اعتدالگرایــان بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ســه جریــان اعتدالگرا و مســتقل، اصاحــات و اصولگــرای میانــه رو در صحنه سیاســی کشــور حضور دارنــد یادآور شــد: عقای ســه جریــان می تواننــد در موضوعات 
کان و ملــی کنــار یکدیگــر بنشــینند تــا جــای بزرگانــی را کــه از دنیا رفتنــد پر کننــد. وی درباره علــت رویه متفــاوت جبهــه مســتقلین و اعتدالگرایان، انجمن اســامی مدرســین دانشــگاه ها و حزب مردم ســاالری 
 از تحــرکات اصــاح طلبــان بــرای انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا گفت: هنوز با کســی ائتــاف نکردیم با هــم برنامه ریــزی می کنیــم امیدواریــم در آســتانه انتخابــات بتوانیم با افــراد معتدل در ایــن مملکت 

شویم. یکپارچه 

صدور حکم جلب برای پسر ابتکار
غامحســین محسنی اژه ای سخنگوی 
قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســئوالی 
مبنــی بــر اینکــه برخــی از رســانه ها 
مبالــغ  ابتــکار  فرزنــد  مدعــی شــدند 
باالیــی چــک بی محــل ارائــه کرده و 
حکــم جلبــش از ســوی مقــام قضایی 

صــادر شــده و مدعی شــده اند خانــم ابتــکار وی را از ســاختمان 
محیــط زیســت فــراری داده، گفــت: از اینکه ابتــکار او را فراری 
داده یــا نــه اطاعــی نــدارم و بعید هــم می دانــم اینطور باشــد. 
ســخنگوی قــوه قضاییــه با اشــاره به قطعی شــدن حکــم این فرد 
بــاره چــک دارد و چون  گفــت: فــرد مورد اشــاره یــک حکمی در
 قطعــی شــده برای جلب او اقداماتی شــده، امــا از فراری دادنش 

خبر ندارم.

آمریکا 16 بار برجام را نقض کرده است
ســید حســین نقوی حسینی ســخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفــت: برجام حاصــل مذاکرات 
جمهــوری اســامی ایران با گــروه 5+1 
بود، اما باید توجه داشــته باشــیم بیش از 
مذاکــره و توافق اجــرای آن حائز اهمیت 

اســت. نقوی حســینی اظهار کرد: وقتی گفته های کشورهای مقابل به 
ویژه آمریکا را بعد از برجام مورد بررســی قرار می دهیم مشخص می شود 
که آنها بیشتر به دنبال اجرای تعهدات ایران هستند و چون نمی خواهند 
ملت ایــران نفعی ببــرد، توجهی به اجــرای تعهدات خودشــان ندارند. 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: 
تــا کنون آمریکا 16 بار نقض برجــام و بدعهدی و تحریم جدید در مقابل 
برجام و تعهدات خود در این قضیه داشــته است که باید به آن توجه کرد.

حمایت از سید حسن
محمدرضــا خاتمی نایــب رییس مجلس 
ششــم با بیــان اینکــه این روزهــا برخی 
مطرح میکنند با فقدان آیت الله هاشــمی 
در ائتــاف اصاح طلبان شــکاف ایجاد 
خواهد شــد، گفــت: اصــاح طلبی یک 
گفتمان بر خرد جمعی اســت و انســجام 

آن هیچ گاه وابســته به فرد نبوده اســت و از این بــه بعد هم نخواهد بود. 
خاتمی در پاســخ به این ســؤال که چقدر احتمال می دهید سیدحســن 
خمینــی برای انتخابات خبرگان ورود پیدار کنــد و آیا جریان اصاحات 
از او حمایــت خواهد کرد؟ گفت: ورود آیت الله ســید حســن خمینی به 
انتخابــات یک تصمیم جدی اســت اما اگر ایشــان بخواهد وارد صحنه 
شــود نه فقط اصاح طلبان بلکه بخش بزرگی از اصولگریان معتدل نیز 

از او حمایت خواهند کرد. 

تصور اینکه با پلمب همه 
مشکالت حل می شود، 

اشتباه است
رئیس قوه قضاییه با ابراز تاســف شــدید از شهادت 
جمعی از آتش نشــانان در پی حادثه آتش ســوزی و 
فروریختن ســاختمان پاســکو، بر لزوم عزم جدی 
همه دســتگاهها برای ایمن سازی بناهای تجاری 
و مســکونی فرســوده با همکاری و بــدون هر گونه 

فرافکنی و سیاسی کاری تاکید کرد.
آیت الله آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی 
قضایــی با بیــان اینکه دســتگاه قضایــی صرفا در 
چارچــوب قوانیــن و مقــررات می توانــد عمل کند 
اظهــار کرد: اینکــه برخی تصور می کننــد با پلمپ 
یک ســاختمان همه مشکات حل می شود، تصور 
اشتباهی است. قطعًا راه حل معضل غیر ایمن بودن 
ساختمان ها بستن راه کسب و کار مردم نیست. ایمن 
ســازی، لوازم و راه های گوناگونی دارد و الزم است 
همه دســتگاه ها با همکاری یکدیگر و مردم و بدون 
فرافکنی و سیاست کاری، اجرایی شدن برنامه های 
مربوط به ایمن ســازی ســاختمان های مسکونی و 

تجاری را دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس جمهور در 
این زمینه، بر لزوم هماهنگی دستگاه ها برای ایمن 
سازی بناها تاکید و از تاش های شبانه روزی همه 
دستگاه های دخیل در عملیات آواربرداری و امداد 
و نجات در ساختمان پاســکو اعم از آتش نشانی، 
شــهرداری و نیروهای نظامی و انتظامی و اورژانس 
و نیز دادســتان محترم تهران و عوامل دادســتانی 

تقدیر کرد.
آیت الله آملی الریجانی همچنین از دادستان های 
سراســر کشــور خواســت که در چارچوب قوانین و 
مقررات، از ایمن ســازی ســاختمان های مسکونی 
و تجــاری در کان شــهرها، شهرســتان ها و حتی 
روســتاها به صورت جدی حمایت کنند و به اجرایی 

شدن مصوبات مراجع ذیربط کمک کنند.

برخیافرادعالئماشتباهیبرای
دولتمردانآمریکاارسالمیکنند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به شروع کار دولت جدید آمریکا از اول بهمن 
ماه، تصریح کرد: در ارزیابی و قضاوت نسبت به آقای 
ترامپ و دولتش نباید تعجیل کرد زیرا ابتدا باید نحوه 
رفتار وی در داخل کشــورش و در سطح بین المللی 
مشاهده شــود، منتهی اظهاراتی در همین ابتدای 
کار داشــته است که باید به صورت جدی مورد توجه 

قرار گیرد.
رئیس قــوه قضاییه افزود: گاهی دولتمردان آمریکا 
و سایر کشورهای غربی تلقی اشتباهی از ملت ایران 
دارند و متاســفانه برخی افراد در داخل نیز خواســته 
یا ناخواســته، عائم اشتباهی برای آنان ارسال می 
کنند! هیچ کس منکر وجود اختاف سلیقه در کشور 
نیست اما بدانند همه جریان ها در حراست از امنیت 
ملی و مقابله با دشــمن، نه تنها هیچ گونه اختافی 

ندارند بلکه با یکدیگر متحد هستند.
آیــت الله آملی الریجانــی با بیان اینکــه هیچ گونه 
اختافی در مورد منافع ملی در کشــور وجود ندارد، 
به نزدیکی ترامپ به رژیم صهیونیســتی اشــاره کرد 
وگفــت: به نظر می رســد که نزدیکــی دولت های 
آمریکا به رژیم صهیونیســتی عامل مشــترک همه 
روسای جمهور این کشور است. این نشان می دهد 
که گرچه این روســای جمهور در دوران رقابت های 
انتخاباتــی حرف هایی می زنند امــا پس از به قدرت 
رســیدن، به شــکل دیگری عمل می کنند و قدرت 

مانور چندانی ندارند.

نامهنیوزنوشت:آنچهاز"پالسکو"آموختم
آموختم که درباره ایمنی و مدیریت بحران، حتی در حد زندگی شخصی و حرفه ای چیز زیادی نمی دانم. دانستم که نمی دانم اگر در 

طبقات پایین خانه یا محل کارم آتش سوزی رخ دهد، چگونه باید جان خود و اطرافیانم را نجات دهم. 

خبرآنالیننوشت:پازلاصالحطلبانبرایانتخاباتشوراها
اصاح طلب ها ماه ها است که در تکاپوی انتخابات شوراهای پنجم اند. تکلیفشان برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص است و غیر 

از حسن روحانی گزینه دیگری ندارند. اما شوراهای شهر و روستا فرصت مناسبی برای عرض اندامی دیگر برای آن ها است.

فارسنیوزنوشت:حسینفریدونوشبکهبزرگمتخلفانبانکی
اصرار حسین فریدون و اینکه توانسته افراد متخلفی همچون صدقی را بر رأس یکی از مهم ترین منابع مالی قرار دهد نشان از میزان نفوذ 

وی در درون بدنه دولت دارد.

افکارنیوزنوشت:ترافیکمسئولیندرمحلساختمانپالسکو
در حالی که مسئولین از مردم می خواهند تا از تردد در خیابانهای منتهی به ساختمان پاسکو خودداری کنند اما در یک روز حداقل 20 

مقام مسئول به همراه راننده، اسکورت، محافظین، تیم پزشکی و آمبوالنس همراه، در محل حاضر شده و بعد از دیدن ساختمان از فاصله 
چند متری، حضور در مقابل دوربین و مصاحبه با خبرنگاران از محل رفتند.

عکس روزسایت نگار

سفر معاون اول رئیس 
جمهوری به چابهار

خبرنامه
دوشــنبه 4 بهمــن مــاه 1۳95

چرا کارهای مثبت دولت را نمی بینید؟
متاسفانه دشمنان را رها کرده ایم و دولت را تخریب می کنیم

وزیر کشور با اشاره به اینکه مردم سرمایه اجتماعی هستند که باید پشتوانه دولت 
باشــند، گفت: امروز همگان می دانند بدون مردم نمی توان کشور را اداره کرد. 
مثا ما شــب و روز مسائلی را برای دولت مطرح می کنیم که انصاف به صورت 
کامل کنار گذاشته می شود. انگار دولت کاری انجام نداده است، چرا کارهای 

مثبت دولت را نمی بینید.
عبدالرضا رحمانی فضلی در اجاس سراسری مشاوران و مدیران کل امور بانوان 
و خانواده عنوان کرد: انتظارم این بود در این جلسه شما بانوان مسائل جدیدتری 
را مطرح کنید تا ما هم در وزارت کشور بتوانیم آنها را پیگیری کنیم. انتظار داشتم 

موضوعاتی را در حوزه های بانوان بیان کنید که قابلیت پیگیری داشته باشد.
او افزود: بانوان باید در مســائل اجتماعی حضور فعالی داشــته باشــند. بحث 
وحدت و انسجام زنان در عرصه اجتماعی و امید و نشاط برای مردم الزم است 
زنان باید در مســائل مهم کشور تاثیرگذار باشــند. مردم ولی نعمت ما هستند. 
مــردم باید به مجموعه اقداماتی که دولــت انجام می دهد امیدوار بوده و به آن 

اعتماد داشته باشند.

مردمدولترااپوزیسیوننمیبینند
وزیر کشور با اشاره به اینکه مردم سرمایه اجتماعی هستند که باید پشتوانه دولت 
باشــند، گفت: امروز همگان می دانند بدون مردم نمی توان کشور را اداره کرد. 
مثا ما شــب و روز مسائلی را برای دولت مطرح می کنیم که انصاف به صورت 
کامل کنار گذاشته می شود. انگار دولت کاری انجام نداده است، چرا کارهای 

مثبت دولت را نمی بینید.
او با بیان اینکه چرا جنبه های ضعف دولت می بینید، گفت: نباید با مخالفت های 
سیاسی دولت را بنگریم، مردم دولت را اپوزیسیون نمی بینند، گروهای سیاسی 
همه باهم وحدت دارند. در ایجاد قضاوت درســت و تقویت امید نباید تماشگر 
باشیم باید در جامعه حضور پیدا کنیم و نباید فضایی را ایجاد کنیم که مردم فکر 

کنند امیدی در جامعه نیست.
رحمانی فضلی ادامه داد: مثا موضوع انرژی مورد تایید همه نظام و حکومت 
اســت و کسی هم شــک ندارد، این موضوع مهم در هر شرایطی باید صیانت 
شود؛ زیرا ملی است و مردم آن را جزو حقوق الینفک خود می دانند. اما عده ای 
در کنار دشــمنان به دنبال هزینه کردن هســتند و باید بدانند مردم این رفتار را 
نمی پسندند. مقام معظم رهبری این جریان را مدیریت کرده اند و بر اساس آن 

مذاکرات را شروع کردیم.

آیاماگفتیمآنهاصددرصداینتوافقاتراانجاممیدهند.؟
او گفت: همیشه حوزه های حقوقی، فنی و سیاسی در جریان مذاکرات مطرح 
بود و فراز و نشــیب هایی هم داشــت. در این دولت با تجربیات رییس جمهور، 
تیمی تشکیل شد و همه می دانستند مذاکرات قرار نیست یک طرفه به نفع ما 
باشد در انتهای موضوع هم مقام معظم رهبری توصیه هایی کردند و در شورای 

امنیت ملی هم همه موارد تایید شد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما چند دسته تحریم داشتیم و توافقاتی هم حاصل 
شــد. آیا ما گفتیم که صددرصد آنها این توافقات را انجام می دهند. قطعا خیر، 

برای همین هم شــورای حکمیت گذاشتیم. زمان تحریم ها ما نتوانستیم یک 
میلیون نفت بفروشــیم. ما در سیستم بانکی مشــکات زیادی را داشتیم که 
بعداز برجام بســیاری از آنها رفع شــد. مهم تر از این ها عرصه سیاسی است. ما 

یک اتحاد علیه ایران را از بین بردیم.
رحمانی فضلــی با تاکید بــر اینکه ما هیچ گاه به آمریکایی هــا اعتماد نکردیم و 
مشــکل این کشور مســائل هسته ای نیســت بلکه انقاب است. هشت سال 
جنگ نشانه این است که هرجا الزم باشد، مقابله به مثل می کنیم. متاسفانه ما 
دشــمنان را رها کرده ایم و دولت را تخریب می کنیم، باید پشت دولت بایستیم 
کشور ما دارای دموکراسی است، باید به احترام رای مردم از دولت حمایت کنیم. 
رییس جمهور وقتی از مردم رای می گیرد باید حمایتش کنیم نه اینکه چشــم و 
گوش بسته آن را نقد کنیم البته انتقاد هم باید وجود داشته باشد منتها منصفانه.
او با بیان اینکه دولت کشور را با نفت بشکه ای 25دالر اداره کرد و تورم را پایین 
آورد و رشد اقتصادی هم داشته ایم ، گفت:  درست است برخی از مسائل به دلیل 
ایراد در نظام اداری میسر نشد. نظام مال ماست مردم به ما اعتماد کرده اند و امید 
دارند که کشور امنیت دارد. نباید با نقدهای غیرمنصفانه آن ها زیر سوال ببریم.

بانوانبایدفعالیتهایسیاسیخودراافزایشدهند
رحمانی فضلــی تاکید کرد: نکته بعدی اقتصاد مقاومتی اســت که باید رعایت 
کنیم و به گفته مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشــانیم ایشــان به این نتیجه 
رسیده اند، راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است. بانوان باید در این زمینه نقش 
موثری داشــته باشند. باید ثابت کنیم هر کدام از ما نقشی در اقتصاد مقاومتی 

می توانیم. ســرمایه گذاری و پس انداز از آن دســت کارهایی است که بانوان به 
نحو احسن می توانند انجام دهند.

او با تاکید بر اینکه انتخابات پیش رو بسیار مهم است، گفت:  بخش اجرایی بر 
عهده ماست، اما بحث مهم مشارکت باالی مردم است. شما بانوان می توانید 
ایــن حضور را افزایش دهید. بخش دیگر ســامت انتخابات اســت که مردم 
و کاندیداهــا بخش های مهم آن هســتند. در انتخابات گذشــته ما مشــکلی 
نداشــتیم. بحث دیگر قانون و بی طرفی است؛ رای مردم حق الناس است، ما 
باید امانت دار رای مردم باشــیم و باید شــرایطی را به وجود بیاوریم که مردم در 

بی طرفی رای بدهند.
وزیر کشــور با بیان اینکه شــما بانوان باید فعالیت های خود را افزایش دهید، 
خاطرنشــان کــرد:  با فعاالن سیاســی بانوان جلســه بگذارید. مســاله دیگر 
آسیب های اجتماعی است. ما دستگاه های اجرایی را مشخص کردیم و وقتی 
گزارش را تقدیم مقام معظم رهبری کردیم، ابزار خرسندی کردند. آسیب های 
اجتماعی باید راه حل های اجتماعی داشته باشد، هرکس در حوزه کار و فعالیتش 
باید آن را انجام دهد. با یک نسخه از تهران نمی توان برای کل کشور در مسائل 
اجتماعــی تصمیم گرفت. زیرا هر بخش و اســتان فرهنگ خودش را دارد.  او 
افزود: اعتبارات برای آسیب های اجتماعی برای هر استان رویکردی در نظر 
گرفته شده این آسیب ها خطرناک است و زیر بناها را از بین می برد. باید شب و 
روز در این موضوع دغدغه داشته باشیم. در حوزه مواد مخدر و همچنین حقوق 
کودک فعالیت های خوبی صورت گرفته است. ما متولی اداره حکومت به نیابت 
از مردم هستیم ما نسبت به وظایفی که بر عهده ما گذاشته اند مسئول هستیم.
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رصدخانه

در »آستانه« صلح؟
مذاکرات صلح سوریه امروز در پایتخت قزاقستان آغاز شد

پس از چندین هفته مقدمه چینی و برنامه ریزی، نخســتین دور مذاکرات 
آستانه برای حل و فصل بحران ســوریه آغاز شد. نخستین دور مذاکرات 
آســتانه به منظور حل و فصل بحران سوریه، صبح امروز با سخنرانی وزیر 
خارجه قزاقســتان آغاز شد. وزیر خارجه قزاقستان در سخنرانی خود برای 
افتتاح مذاکرات صلح سوریه گفت که بحران این کشور تنها از طریق مذاکره 
حل خواهد شــد. همچنین بشار جعفری نماینده هیئت سوری در نشست 
صلح سوریه گفت: »مذاکرات آستانه، ثمره تاش طرف های مختلف، به 
ویژه ایران و روسیه است«. وزیر خارجه سوریه نیز در نطق خود در مذاکرات 

آستانه گفت که مبارزه با تروریسم نیازمند بستن مرزها با ترکیه است.
مذاکرات صلح ســوریه در پایتخت قزاقســتان، در حالی آغاز می شود که 
رومان واســیلنکو، معاون وزیر خارجه قزاقســتان بیان کرده که 15 گروه 
معارض و مخالف دولت در این مذاکرات شرکت می کنند و همچنین ایاالت 
متحده آمریکا نیز در سطح سفیر به این مذاکرات آمده است. در عین حال، 
سخنگوی معارضان گفته که گروه های معارض در این مذاکرات، تنها در 
مورد آتش بس گفت وگو خواهند کرد، نه چیزی بیشــتر از آن. واســیلنکو 
بیان کرده که شــرکت ایاالت متحده در این مذاکرات در ســطح سفیر و نه 
نماینده ویژه برای مذاکرات چندان ناامید کننده نیست. وی گفته که نباید 
به این موضوع در حد یک جنبه منفی نگاه شــود. پیش از این، وزیر سابق 
امور خارجه آمریکا گفته بود، از هر گونه گفت وگو و مذاکره میان طرف های 

درگیر در سوریه استقبال می کند.
عاوه بر این، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داده که 15 گروه از معارضان 
ســوری در مذاکرات امروز حاضر هســتند، ولی این گروه ها با یک هیأت 
رسمی در این مذاکرات حضور ندارند. واسیلنکو بیان کرد: امروز 15 گروه 
از معارضان ســوری در آستانه حضور دارند. این ها گروه هایی هستند که با 
آتش بس تعیین شده سراسری در ماه دسامبر توسط روسیه و ترکیه موافقت 
کــرده و به آن پایبنــد ماندند. تا جایی که من می دانم، گروه های مســلح و 
معارض، هیچ رهبری رسمی برای مذاکرات ندارند و هیچ شخص یا فردی 
از سوی سایر گروه ها اختیارات الزم برای نمایندگی را ندارد. آن ها هر یک 

جداگانــه در این مذاکرات حضور دارند و مواضــع خود را با هم هماهنگ 
می کنند.

بــه گفته وی، قرار اســت طرف های حاضر در مذاکــرات، امروز روی یک 
پیش نویس نهایی از توافق برای آینده سوریه گفت وگو کنند. این مذاکرات 
به نظر تا پایان روز سه شــنبه ادامه خواهد داشــت یا شاید زودتر از آن نیز به 
پایان برســد. واسیلنکو گفته همه چیز بستگی به آن دارد که مذاکرات چه 
شکل پیش برود. در همین حال، در حالی که مذاکرات در حال شروع است، 
سخنگوی معارضان در این مذاکرات بیان کرده که هدف آن ها در این روز، 
تنها نجات آتش بس تعیین شده از سوی ترکیه و روسیه است. یحیی العریدی 
با متهم کردن ایران و دولت سوریه به نقض آتش بس بیان کرده است: »ما 
وارد هیچ مذاکره سیاسی نخواهیم شد و امروز همه چیز حول پایدار کردن 
آتش بس و تســهیل کمک های بشر دوســتانه به مناطق تحت محاصره 

خواهد چرخید«. وی ادامه داد: »اگر دولت سوریه فکر می کند که حضور 
ما در آستانه به معنی تسلیم است، دچار توهم شده است«. 

گفتنی اســت روز گذشته نیز خبرگزاری اسپوتینک به نقل از بشار جعفری 
نوشــت دســتور کار مذاکرات آستانه شــامل تقویت آتش بس و همچنین 
تفکیک گروه های تروریســتی از گروه هایی اســت که بــه آتش بس پایبند 
مانده اند. وی همچنین یافتن زمینه ای مشترک برای مبارزه با تروریست ها 
را از دیگر محورهای مذاکرات آستانه دانست. روزنامه »نیویورک تایمز« نیز 
تقویت آتش بس ســوریه را مهمترین دستور کار مذاکرات آستانه دانسته و 
به نقل از یحیی العریدی، سخنگوی هیأت معارضین در مذاکرات نوشته: 
»در صورتی که این امر )تقویت آتش بس( محقق شود، می تواند به پیشبرد 
فرایند سیاسی کمک کند«. وی همچنین اشاره کرده که در این مذاکرات، 
برنامه ای برای صحبت درباره وضعیت بشــار اســد، رئیس جمهور سوریه 

وجود ندارد. 
نگاهی به مواضع مطرح شده از سوی نمایندگان هیأت های دولت سوریه 
و معارضین، نشــان می دهد که دلیل اشــاره جابری انصاری به بعید بودن 
احتمال مذاکرات مستقیم دو طرف در نشست آستانه چیست. در حقیقت، 
می توان گفت که مذاکرات آســتانه تنها نقطه آغازی برای گفت وگوهای 
سیاســی میان طرفین اســت و تنها در صورت توافق همه طرف ها بر سر 
موضوعات اصلی مطرح در این مذاکرات، فرایند سیاسی قابلیت آغاز دارد. 
در همین راستا، روزنامه سعودی »الحیات« نیز روز گذشته مذاکرات آستانه 
را بیشتر نظامی دانست تا سیاسی و نوشت: »ظاهرًا مذاکرات آستانه بیش 
از آنکه سیاسی باشد، رنگ وبوی نظامی دارد و هدف از آن تثبیت آتش بس 
در این کشــور در حضور یک هیأت سیاسی و نظامی است که به نمایندگی 
از دولت و معارضان ســوری در آن حضور دارند و نقش معارضان سیاســی 

نیز فقط ارائه مشاوره است«. 
این روزنامه همچنین نوشت این مذاکرات در حالی برگزار می شود که ارتش 
سوریه پس از آزادسازی حلب در موضع قدرت قرار دارد. یک دیپلمات اروپایی 
در این زمینه تصریح کرده: »معارضان واقعًا نگران هســتند که نمایندگان 
گروه هــای معارض که به این نوع مذاکــرات بین المللی عادت ندارند، به 
راه حل سیاســی سوق داده شوند که به ســود نظام سوریه است«. در این 
چهارچــوب، می توان گفت، نقش قدرت هــای منطقه ای و فرامنطقه ای 
حاضر در مذاکرات، یعنی ایران، روســیه و ســوریه، همان گونه که از ابتدا 
و در چارچوب بیانیه ســه کشور در مســکو نیز بیان شده، تضمین پایبندی 
طرفین به آتش بس است. به عبارت دیگر، ایران و روسیه در این چارچوب 
نقش هماهنگی با دولت ســوریه برای اســتمرار آتش بس و فراهم سازی 
مقدمات فرایند سیاسی را بر عهده دارند و در مقابل، ترکیه نیز چنین نقشی 
را در رابطه با معارضین ایفا می کند. مجموعه این عوامل حاکی از آن است 
که نباید انتظارها را از نشست امروز آستانه بیش از حد باال برد و صرف توافق 
طرف های دخیل بر ســر اســتمرار آتش بس و کلیات مربوط به آغاز فرایند 
سیاسی، می تواند به خودی خود دستاوردی مهم و قابل توجه به شمار رود.

تالش سناتورهای آمریکایی برای جلوگیری از رفع تحریم های روسیه
در ادامه ادعاها درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در حالی که دونالد ترامپ بر آمادگی اش به منظور تعامل با مسکو تاکید کرده، قانونگذاران ارشد کنگره درصدد ممانعت از رفع تحریم های روسیه هستند. ادعای 
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا همچنان خبرساز است و با وجود آغاز به کار ترامپ، جنجال ها بر سر این موضوع ادامه دارد. به گزارش راشا تودی، عضو ارشد دموکرات ها در سنای آمریکا درنظر دارد طرحی 
»فراحزبی« پیشــنهاد دهد که بر اســاس آن رئیس جمهور آمریکا را از برداشتن تحریم های واشــنگتن علیه مسکو منع می کند. آمریکا به بهانه بحران اوکراین و همچنین الحاق کریمه به روسیه، از سال 2014 تحریم هایی علیه مسکو 
اعمال کرده و بر همین اساس، اتحادیه اروپا هم دست به تحریم هایی علیه روسیه زده است. چاک شومر، رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا به فاصله اندکی پس از مراسم تحلیف ترامپ، دیروز گفته که یک گروه از سناتورهای هر دو حزب 
در حال آماده کردن طرحی هستند که در صورت تصویب آن، »به طرز قابل ماحظه و زیادی«، توانایی رئیس جمهور  برای برداشتن تحریم های روسیه محدود می شود. طبق مفاد این طرح، هرگونه تغییری در تحریم های آمریکا علیه 
روسیه، باید در کنگره به رأی گذاشته شود؛ موضوعی که به معنای اخال در توانایی ترامپ جهت اقدام یکجانبه احتمالی برای رفع تحریم های مسکو است. شومر در مصاحبه با شبکه ای بی سی آمریکا در توجیه انگیزه او و همکارانش 

برای ارائه این طرح گفته بود: »اگر ما تحریم ها را ملغی کنیم در واقع به روسیه می گوییم "بیا و در انتخابات ما دخالت کن و کارهای بدی انجام بده" و همچنین به چین و ایران همین پیغام را می دهد که این وحشتناک خواهد بود«.

تظاهرات مخالفان گاوبازی در کلمبیا

 مرد هندو 
در رود گنگ

اعضای گروه فارک در کلمبیا

 استقبال از سربازان سنگال 
در بانجول

جدیدتریناخبارازسرنوشت
ابوبکرالبغدادی

یــک منبع امنیتی در اســتان کرکــوک اعام کرد کــه ابوبکر 
البغدادی، ســرکرده داعش در شــهر »الرقه« ســوریه به ســر 
می برد. چندی پیش یک منبع محلی گفته بود که البغدادی در 
نتیجه حمله هوایی جنگنده های نیروی هوایی ائتاف در غرب 
استان نینوا زخمی شده است. این منبع امنیتی با تکذیب حضور 
سرکرده داعش در شهرک »البعاج« در غرب موصل تاکید کرد 
وی در شهر الرقه، پایتخت خودخوانده داعش حضور دارد. این 
منبــع اعام کرد عملیات هدف قرار دادن کاروان ســرکردگان 
داعش، طی یک عملیات اطاعاتی دقیق صورت گرفته است.

شکایتجمعیازوکالیآمریکایی
ازترامپ

گروهــی از وکا و محققان مســتقر در واشــنگتن در نظر دارند 
شــکایتی علیه دونالد ترامپ مبنی بر نقــض ممنوعیت قانونی 
پذیرش پرداخت از دولت های خارجی تنظیم کنند. در بیانیه ای که 
از سوی گروه »شهروندان برای مسئولیت و اخاق در واشنگتن« 
منتشر شد، اعام شده که ترامپ، قانون اساسی آمریکا را نقض 
کرده، زیرا دارایی ها و متعلقات تجاری وی در خارج از کشــور به 
طور نسبی در راستای منافع دولت ها و قانون گذاران خارجی است. 
قانون اساســی آمریکا اعام کرده هیچ دولت فدرالی نمی تواند 

جایزه یا »دستمزدی« از دولت های خارجی دریافت کند.  

روشهایجدیدداعش
برایاعدام

یک منبع امنیتی در استان کرکوک عراق اعام کرد که داعش 
هشت نفر را به روش های وحشیانه  جدیدی در جنوب این استان 
اعدام کرده اســت. این منبع امنیتی در اســتان کرکوک عراق 
اعام کــرد: داعش از بولدوزر برای اعدام هفت تن اســتفاده 
کرده اســت و بولدوزرها این افراد را در حالی که زنده بودند، زیر 
گرفتند. برخی از این افراد ســابقًا جزو نیروهای امنیتی عراقی 
بودند که داعش آن ها را به جاسوســی علیه خود و همکاری با 
نیروهای دولتی عراق متهم کرده است. به گفته این منبع، یکی 
از تروریست های داعش قلب نفر هشتمی را که زنده بود درآورد. 

ارائهطرحخروجآمریکا
ازسازمانملل

شــماری از نمایندگان کنگره آمریکا در نخستین جلسه از دور 
جدید مجلس نمایندگان این کشور با ارائه طرحی، پایان دادن 
به عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد را خواستار شدند. این 
طرح پیشنهادی با شماره H.R.1931 و با هدف پایان دادن به 
عضویت آمریکا در ســازمان ملل متحد ارائه شده است. تاریخ 
ارائه این  طرح به مجلس نمایندگان آمریکا، سوم ژانویه ی سال 
2017 میادی اســت. نماینده ارائه کننده این طرح، راجرز از 
ایالت آالباما اســت. وی به همراه جونز، بیگز، اسمیت از ایالت 

میسوری و مسی این طرح را ارائه کردند.

بین الملل
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