
ضامنینآتشبس
مذاکرات بین المللی صلح سوریه در آستانه، پایتخت قزاقستان، در حالی امروز با انتشار بیانیه ای پایان 
یافت که معارضین از امضای این بیانیه خودداری و اقدام به قرائت بیانیه خود به صورت جداگانه کردند. 
بیانیه مشترک ایران، ترکیه و روسیه در خاتمه مذاکرات آستانه با وجود امضا نشدن از سوی هیئت های 
دولت و معارضان سوریه، تأکید می کند هیچ راهکار نظامی برای بحران سوریه وجود نداشته و همگی باید به 

صفحه۴آتش بس فراگیر در سوریه پایبند باشند. این بیانیه که توسط کایرات عبدالرحمانوف ...
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محمدباقر نوبخت:بهمردمدروغنگویید

اگرجرمفریدونثابتنشودچهجوابیبهمردممیدهید؟
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد حسین فریدون گفت: 
قوه قضاییه ما مستقل است و انگیزه کافی برای برخورد با کسانی که فساد انجام می دهند دارد. تردید نکنید 

نیازی به زحمت نمایندگان نیست که برای این کار، نامه بنویسند. قبل از اینکه اتهام افکنی کنیم، اجازه 
بدهیم جرم به اثبات برسد ، این گونه تهمت ها در حافظه مردم می ماند اگر این جرم ثابت نشود چه جوابی باید  

به مردم بدهید. سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به موضوع برجام یادآور شد: اگر همراهی اروپا با 
امریکا نبود، برجام میسر نمی شد. آمریکایی ها تصورشان این بود که می خواهیم بمب اتم بسازیم 

صفحه3صفحه3صفحه3و اعالم کردند که دسترسی ما را عقب انداخته اند. اما اساسا  ... صفحه3

جلسه علنی شورای شهر تهران امروز در حالی 
تشکیل شد که حادثه پالسکو محور اصلی این 
جلسه بود. حافظی رییس کمیسیون سالمت 
شورای شــهر تهران با بیان اینکه از مدیران 
شــهرداری که این موضوع بــه آنها مربوط 
می شــود، انتظار بیان حقیقت را داریم، گفت: 
متاسفانه از 120 میلیارد تومانی که برای خرید 
تجهیــزات بودجه برای آتش نشــانی در نظر 

صفحه3گرفته، تنها 54 میلیارد تومان ...

علــی اکبر والیتــی، رئیس مرکز 
تحقیقــات اســتراتژیک در دیدار 

شیخ سمیر نماینده ...

حجت االســالم مجید انصاری، 
معاون حقوقــی رئیس جمهور، در 

نشست شورای ...

عشرت شــایق با اشاره به سخنان 
چهل و چهارمیــن رئیس جمهور 

ایاالت متحده ...

از هیچ کمکی 
به ایزدی ها 

دریغ نمی کنیم

نادیده 
گرفتن حقوق 

شهروندی

ترامپ سند 
رسوایی 

آمریکاست

به برجـام 
افتخـار 
می کنم
صفحه۲

محمد جواد ظریف  در نشست اتاق بازرگانی تهران: 
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 محمد جواد ظریف 
در نشست اتاق بازرگانی تهران: 

به برجام افتخار می کنم
رییس دســتگاه دیپلماســی کشــور با بیان این که 
برخــی خیال می کنند من بابت برجام شــرمنده ام 
در حالــی که اتفاقا بــه آن افتخــار می کنم ادامه 
 داد: امــا معتقــدم کــه نبایــد برجــام را هــر روز 

مطرح کنیم. 
ظریــف بــا تاکید بــر اینکــه برجام یــک واقعیت 
دنیاســت و آن بایــد جــزء شــرایط عادی باشــد 
اظهار کــرد: هر روز دعوا نکنیم کــه نمره برجام 
100 است یا 5. من نمره نمی دهم، اما باید توجه 
کنیم که برجام یک توافق چند جانبه است که هر 
یک از طرف هــا نکاتی را در مورد آن پذیرفته اند. 
آمریــکا بیش ترین نکات را پذیرفــت. آنها معتقد 
بودند که ما نباید غنی سازی یا آب سنگین داشته 
باشــیم. تحریم ها بزرگ ترین سرمایه برای آن ها 
بود ولی آنها آن را از دســت دادند. در این توافق 
فقــط یک طــرف معاملــه نکرده اســت. ظریف 
تاکیــد کرد باید از فضایی که برجام ایجاد می کند 

استفاده کنیم.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان با اشاره به 
تحریــم هایی که علیه ایران وجود داشــت گفت: 
تحریم بیش از آن که مقررات و قوانین باشد، ایجاد 
یک فضای بین المللی اســت، ایجاد نگرانی برای 
طرف مقابل شما از آینده روابطش با شماست. این 
نگرانی باعث می شود که هر ادعا و فشار جدید که 
در این فضا مطرح می شــود، جای طرح پیدا کند. 
وی افــزود: بنابراین موفقیت برجام در این بود که 
بتواند فضای روانی که در جهان علیه ایران ایجاد 
شــده بود را آرام کند. به همین دلیــل بدخواهان 
ایــران از قبل و بعد از برجام تالش شــان بوده که 

این آرامش ایجاد نشود. 
ظریف تاکید کرد: وقتــی می بینیم فالن نماینده 
آمریــکا بــه مقامــات ایرانــی نامه می نویســد که 
بــه اوباما اعتمــاد نکنید، در واقع دلــش برای ما 
نســوخته بلکــه می خواهد ایــن پیــام را بدهد که 
آن فضای روانی هم چنــان وجود دارد. در همین 
راســتا ســناتورهای آمریکایــی و نماینــدگان آنها 
بیــش از 50 طــرح قانونی )الیحه( بــه مجلس و 
سنا فرســتادند بدون این که هیچ کدام عملیاتی و 
قانونی شود و همه در این راستا بود که این فضا را 
ایجاد کننــد که ارتباط با ایران هم چنان خطرناک 
و هزینه بردار اســت. آنها در همین راستا از عبارت 
"هزینــه حیثیتی کار با ایران" اســتفاده می کنند و 
در واقــع می خواهنــد این گونه القا کننــد که فضا 
هم چنــان جهــت کار با ایران نامناســب اســت و 
هزینه کار کردن با ایران باالســت. هم اکنون نیز 
تالش می کنند که این فضای نگرانی در مورد کار 

با ایران را ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: واقعیت این اســت که برجام این 
فضا را شکسته است و نباید اجازه بدهیم که تحت 
تاثیر این فضا قرار بگیرد و این کار نیازمند مقداری 

کار و ریسک است.
ظریــف در ادامه ســخنان خود در همین راســتا 
افزود: بعضا در جلسه هیات دولت به خاطر این که 
ما توانستیم نفت مان را بفروشیم یا هواپیما بخریم 
برخی از دوســتان از من تشــکر می کنند به خاطر 
موضوع برجام. ولی من در جلسه قبل هیات دولت 
خطاب به این دوســتان بزرگــوار گفتم که من باید 
از شــما تشــکر کنم چرا که شــما با اقدامات خود 
و تالش هایــی که کردیــد باعث شــدید که برجام 

حفظ شود.

از روحانی عبور نمی کنیم
محمدرضا عارف: کارهای پشت صحنه فراکسیون را انجام می دهم

رئیس فراکســیون امید مجلس در نشست خبری خود گفت که هاشمی نقش 
کلیدی در همبســتگی جریانات داشت. محمدرضا در این نشست در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه اصولگرایان مطرح می کنند که این شورا در درون خود 
به دنبال عبور از آقای روحانی اســت؟ گفت: شورای عالی سیاست گذاری در 
انتخابات ســال ۹۴ با توجه به ضرورت های موجود تشــکیل شــد و مهمترین 

راهبرد هم ادامه مسیری بود که در انتخابات ۹۲ داشتیم.
عارف با تاکید بر اینکه »حفظ دســتاوردهای انتخابات ۹۲ مهمترین دستاورد 
مــا بود« گفت: در دوره جدید هم این شــورا با دو ماموریت مربوط به انتخابات 
ریاســت جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روســتا و با همان راهبرد که در 
ســال ۹۲ وجود داشــت کار خود را ادامه می دهد. البته در ارتباط با انتخابات 
ریاســت جمهوری اخیرا کارگروهی تشکیل شد که ســریعا با رایزنی ها موضع 
شــورای عالی اعالم شــود. بنابراین از روحانی عبور نخواهیم کرد و موضع ما 

حمایت از آقای روحانی است.

پالسکونشاندادنیازبهشوراهایتخصصیداریم
محمدرضا عارف با اشاره به حادثه پالسکو و تسلیت به خانواده های آتش نشانان 
گفت: حادثه پالســکو یک هشدار جدی اســت برای همه دست اندرکاران در 
امور مدیریت شــهری که امیدواریم بتوانیم از حادثه ای که اتفاق افتاد با برنامه 

ریزی علمی و نگاه پیشگیرانه این مساله را مدیریت کنیم.
وی افزود حادثه پالسکو بحث مدیریت شهری را برای ما روشن تر کرد که نیاز 
به تخصص های مرتبط شــوراها و دست اندرکاران شهری وجود دارد و اکنون 
که در آستانه برگزاری انتخابات شوراها هم هستیم. انتظاراتمان این است که 

تالش کنند که شوراها را به سمت شوراهای تخصصی ببرند.
عارف در پاسخ به سوال ایسنا درباره شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام پس 
از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و اینکه چه افرادی می توانند عهده دار 
تصدی این مسئولیت شوند، که ویژگی های آیت الله هاشمی را داشته باشند؟ 
گفت: آقای هاشمی ویژگی های منحصر به فردی داشتند که برای همه روشن 

بود که تقریبا همه اعضای مجمع نیز احترام خاصی برای وی قابل بودند.
وی با تاکید بر اینکه »جایگزین پیدا کردن برای آقای هاشــمی کار ســاده ای 
نیســت« گفت: خوشبختانه انســجام خوبی در مجمع وجود داشت و در مورد 

تصمیم گیری ها نیز همه اجماع نظر داشتند.

درفراکسیونامیدکمکاریاحساسنکردهام
عارف در واکنش به سوالی در مورد وجود انتقاداتی به علمکرد برخی از نمایندگان 
عضو فراکسیون امید مبنی بر کم کاری آنها، گفت: بنده به عملکرد فراکسیون 
امیــد نمره خوبی می دهم و کم کاری نیز در فراکســیون حس نکرده ام. برخی 
از دوســتان در این فراکسیون حضور رســانه ای پرنگ تر و برخی دیگر حضور 
رسانه ای کمرنگ تر داشتند ولی به طور کلی همه اعضای فراکسیون در مسیر 

این فراکسیون کار را دنبال می کنند. به گفته وی هرچه از عمر مجلس می گذرد 
انســجام فراکسیون نیز بیشتر می شود به طوری که ارزیابی از عملکرد ۶ ماهه 
فراکسیون نشان می دهد هر جا فراکسیونی تصمیم گرفته شده، موفق بوده ایم.
رئیس فراکســیون امید همچنین در پاســخ به ســوالی درباره وجود انتقاداتی 
به او مبنی بر ســکوت  در واکنش به برخی مســائل و انفعال در کسوت ریاست 
فراکســیون، گفت: از همه منتقدان حتی آنهایی که با لحن تند انتقادشــان را 
مطرح می کنند، سپاس گزارم و برای این انتقادات ارزش قائلم. اما نباید فراموش 
کنیم گفتمان اصالحات گفتمان فردمحور نیست. سوال من این است اگر در 
مجلس همه چیز به عارف ختم می شد آیا همین منتقدان نمی گفتند چرا اجازه 
به افراد دیگر داده نمی شــود؟ ما در فراکسیون امید همه در شرایط مساوی با 

توانایی های یکسان هستیم.
وی در ادامه گفت: در فراکسیون امید چهره های ارزشمندی هستند که اولین 
بار در عرصه سیاسی در این سطح وارد شده اند. وظیفه من آن است که از سهم 
و وقت خود در اختیار آنها قرار دهم. فراکســیون امید، فراکسیون باتجربه ای 
نبود. وظیفه من به عنوان رئیس، مدیریت فراکسیون و هماهنگی آن است که 
کار ساده ای نیست. تا زمانی که در مجلس باشم مسیر و کارهای پشت صحنه را 
انجام می دهم و کارهای صحنه را به عهده جوانان با توانایی بیشتر قرار می دهم.

هاشمیراپدرمعنویاصالحاتمیدانستیم
رئیــس فراکســیون امید در پاســخ به ســوال دیگــری مبنی بر اینکــه برنامه 
اصالح طلبان بــرای جبران فقدان آیت الله هاشــمی و ائتــالف با گروه های 
اصولگرا چیســت؟ گفت: موضع فراکســیون امید درباره دولت آن اســت که 
انتقادات باید مطرح شود اما شرایط و روند نیز در نظر گرفته شود. ما به عملکرد 
دولت نمره خوبی می دهیم اما حمایت از دولت نیز جزو شعارهای ما به خصوص 
در انتخابات مجلس بود. وی درباره آیت الله هاشمی،  گفت: آیت الله هاشمی 
نقش کلیدی و محوری داشــتند اما خوشبختانه ما دارای جریان منسجمی با 

موضع حمایت از دولت هستیم و آن را ادامه می دهیم.
عــارف ادامه داد: آقای هاشــمی از ابتدای انقالب چهــره فراجناحی بوده که 
نقش کلیدی در ابعاد مختلف داشــته است ما ایشان را پدر معنوی اصالحات 
می دانســتیم. طبیعتًا فقدان ایشــان برای جریان ما و کل کشور سخت است. 

امیدواریم خداوند همچنان به انقالب ما عنایت داشته باشد.

درموردرفعحصروممنوعالتصویریخوشبینم
رییس مجمع نمایندگان تهران در خصوص تخریب ها و چالش های پیش روی 
حسن روحانی برای انتخابات پیش رو و همچنین شعاری که در مورد رفع حصر 
گفته شــده بود اما تاکنون هیچ گشایشی برای آن صورت نگرفته است، اظهار 
کرد: تخریب هایی که از آن صحبت می شود همیشه وجود داشته اما مردم درک 
و شعورشــان باالست. ممکن است در کوتاه مدت اثر بگذارد اما در میان مدت 

اثری نخواهد داشــت. این نماینده مجلس در مورد مســاله حصر نیز گفت: بر 
این باور بودیم که هم دولت و هم دســت اندرکاران این مساله را در فضای آرام 

پیگیری کنند و با توجه به منافع ملی حل و فصل شود.
رییس شــورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان درباره محدودیت هایی 
که برای رییس دولت اصالحات ایجاد می شــود، گفت: در مورد شخصیت 
آقای خاتمی خدمات ایشان چه قبل از ریاست جمهوری و چه در دوره هشت 
ساله ریاســت جمهوری آشکار و روشــن است. مســائل نباید سیاسی شود، 
پیگیری هایــی در مورد حصر و آقای خاتمی شــده و بنده خوش بین هســتم 

که اتفاق خوبی بیفتد.

ردصالحیتروحانیرابعیدمیدانم،مگرخودشنخواهدبیاید
عارف در ادامه نشست خبری خود درباره اینکه در صورت رد صالحیت روحانی 
آیا اصالح طلبان کاندیدای رزرو خواهند داشــت یا خیــر؟ اظهار کرد: آنچه از 
شورای سیاستگذاری اصالح طلبان می توانم بگویم این است که ما کاندیدای 
واحد خواهیم داشت. آقای روحانی هم رییس جمهور کشور است و ویژگی های 
ایشان و شرایطی که از قبل داشته اند تغییری نکرده است و ایشان توانایی های 
خود را نشان داده اند. در مورد رد صالحیت هم بعید می دانم مگر اینکه خودشان 

به دلیل خستگی تمایلی به ادامه کار نداشته باشند.

مدیریتپالسکوبهتراززلزلههایرودباروبمبود
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد برنامه های فراکسیون امید برای بعد از 
حوادث پالسکو، گفت: پیشگیری در بحران بسیار مهم است و ما باید به طور 
جدی این مساله را در بافت های فرسوده دنبال کنیم البته در نظر داشته باشیم 

که مدیریت بحران کار علمی است.
وی تصریــح کرد: بنده زمان رخداد زلزله رودبار و بم را به خاطر دارم که در چه 
وضعیتی قرار داشتیم و مدیریتی که در حادثه پالسکو اتفاق افتاده نسبتا بهتر 

از دفعات قبل بوده و مجمع تهران هم این مساله را بررسی می کند.
عارف اظهار کرد: بنده رییس انجمن فرماندهی و کنترل هستم، اما متاسفانه 
ما در مدیریت بحران مشکل داریم. 1۲،13 سال است که این انجمن تشکیل 
شــده اما هیچ بهایی داده نمی شود لذا معتقدم هر کسی باید در بحران وظیفه 
مشــخصی را انجام دهد. در حال حاضر در دانشــگاه ها رشته های تحصیلی 
فرماندهی و کنترل تشــکیل شده اند و این مســاله یک علم است و فردی باید 

مدیریت داشته باشد که آشنا با مدیریت بحران باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اینکه شــهردار به مجلس احضار شــده 
اســت روند رســیدگی به حادثه پالســکو چیســت؟ گفت: احضار شهردار به 
مجلس جزو حقوق مجلس به شــمار می رود و کمیســیون عمران و همچنین 
مجمع نمایندگان تهران در جلســاتی این موضوع را در دســتور کار قرار داده و 

در دست رسیدگی دارند.

علی اکبر صالحی: می توانیم به شرایطی به مراتب بهتر از قبل بازگردیم
علی اکبر صالحی در گفت وگو با شــبکه الجزیره در پاســخ به ســوالی در خصوص رویکرد ترامپ به برجام گفت: ما چیزی را از دست نخواهیم داد، ما به جهانیان ثابت کرده ایم که در چارچوب منافع 
عالی کشــور، حفظ حاکمیت ملی، اهل گفتگو ، اهل منطق و اهل احترام متبادل هســتیم اما اگر واشــنگتن در پی شــانه خالی کردن از مسئولیت هایش در توافق باشد باید مسئولیت کارهایش را 
در برابر افکار عمومی جهان نیز بپذیرد . ما چیزی را از دســت نخواهیم داد؛ زیرا بار دیگر به همانجایی که در قبل از توافق بودیم باز می گردیم و این چیزی اســت که در متن توافق نیز به آن اشــاره 
شــده اســت. در شــرایطی قرار داریم که ما را قادر می ســازد به مرحله قبل از توافق بازگردیم، آن هم به گونه ای که دولت آمریکا ســیلی خواهد خورد. ما در پی آن نبودیم که پل های پشت سرمان را 
تخریب کنیم  تا نتوانیم به عقب برگردیم، بر خالف چنین تصوری، ما با منطق گفت وگو،  وارد مذاکرات شــدیم. ما می توانیم به شــرایطی به مراتب بهتر از قبل بازگردیم. ما نمی خواهیم چنین 

چیزی اتفاق بیفتد. ایران نقض کننده توافق هســته ای نیســت، این تصمیمی است که ایران در آن جدی است.

سیاسی
سه شــنبه 5 بهمــن مــاه 1395

سوژه روز

دالیل بنیاد شهید برای شهید اعالم نکردن آتش نشان ها
روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطالعیه ای دالیل شهید اعالم نشدن آتش نشانان درگذشته بر اثر حادثه 
ســاختمان پالســکو را اعالم کرد. بنیاد شهید در این اطالعیه با اشاره به مناقشــاتی که درخصوص اطالق و یا عدم 
اطالق عنوان شهید به آتش نشان ها نوشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران همانند همه دستگاههای اجرایی دیگر بر 
حسب قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و آیین نامه های مصوب هیأت وزیران نسبت به ارائه خدمات به جامعه 
هدف اقدام می کند.  این سازمان در ادامه می نویسد:  براساس آخرین اصالحات قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور 
ایثارگران مصوب 13۸۷ و قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران مصوب 13۹1 و همچنین آیین نامه تعیین و احراز 

مصادیق شهید و ایثارگر مصوب هیأت محترم وزیران، درحال حاضر خانواده های شهدایی که در مناطق جنگی و یا آثار باقی مانده از جنگ و درگیری 
با اشرار به شهادت رسیده اند قانونا تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته اند. بنیاد شهید با اشاره به قوانین موجود در این خصوص می 
نویســد: در مورد مأموران ســازمانهای مختلفی که برای عملیات امداد و نجات در حوادثی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی و ... اقدام به فعالیت های 
ایثارگرانه برای نجات همنوعان می نمایند و در این راه جان خود را از دســت می دهند قانونگذار تکلیف قانونی و مرجع مشــخص برای ارائه خدمات 
به خانواده های آنها تعیین نکرده اســت و بدین ترتیب بنیاد شــهید و امور ایثارگران فاقد اختیارات قانونی الزم برای ارائه خدمت به خانواده های معزز 
حوادثی از این نوع می باشد. اما خوشبختانه درخصوص شهدای آتش نشان شورای اسالمی شهر تهران طی مصوباتی در سال های 13۹۴ و 13۹5 

شهرداری تهران را مکلف به ارائه خدمات و تسهیالت و تحت پوشش قرار دادن خانواده این عزیزان نموده است. 

پیگیری روز

طه هاشمی تبرئه شده است
وکیل مدافع ســیدطه هاشــمی - فرزند معصومه ابتکار - گفت که قاضی رســیدگی کننده به پرونده نســبت به صدور 
حکم تبرئه موکلش اقدام کرده است. مریم کشاورز وکیل مدافع سیدطه هاشمی در مورد پرونده موکلش توضیح داد: 
فرد مدعی در ســه شعبه مختلف مجتمع ونک، سه شکایت علیه موکلم داشته که در هر سه شکایت به عمد آدرس را 
نادرست به مجتمع قضایی ارایه کرده بود تا بتواند با عدم دسترسی به وی نسبت به اخذ حکم جلب اقدام نماید. به این 
ترتیب ســه برگ حکم جلب غیابی برای آقای هاشمی صادر شــد. در صورتی که او در این خصوص اطالعی نداشت 
و وقتی متوجه این شــکایات شد، سریعا نســبت به واخواهی آن ها اقدام کرد. کشاورز افزود: بنابراین تمامی موارد در 

دادگاه و دیوان عالی کشور ملغی و بی اثر شده و در حال حاضر پرونده مورد بحث در مراجع قضایی در حال رسیدگی و کارشناسی است. پس از اعالم 
نظر کارشناس رسمی دادگستری در یکی از شعبات با بررسی چک ها و ارایه به مراجع قضایی و تحقیقات الزم، قاضی محترم نسبت به صدور حکم 
تبرئه موکلم اقدام کرده اســت، البته این احکام در دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران قابل رسیدگی مجدد بوده و نهایتا رای قطعی صادر خواهد شد که 
هر چه قانون تشــخیص دهد، الزم االجرا خواهد بود. همچنین ســیدطه هاشمی فرزند ابتکار نیز در مورد اخبار مطرح شده در رسانه ها گفت: شاکی 
که اقدام به این فضاســازی ها کرده، در پروژه ای دانش بنیان که ثبت اختراع دارد ابتدا به عنوان مشــارکت ورود پیدا کرد، اما پس از مدت کوتاهی با 
علم به این که پروژه به ســوددهی نرســیده و در میانه راه اســت، انصراف خود را از مشارکت اعالم و تقاضای پول خود را کرد.  هاشمی تاکید کرد: وی 

با اطالع از این که موقعیت برگرداندن وجه وجود ندارد، برنامه مشارکت خود را به برنامه سود ماهیانه و ربا تغییر داد.



3
منتظریم گورباچف ثانی موجبات فروپاشی آمریکا را فراهم کند

منصور حقیقت پور با بیان اینکه یاوه گویی ها و هذیان گویی های مقامات آمریکایی حاکی از آینده ای بســیار تاریک برای آمریکاســت تصریح کرد: ما منتظریم گورباچف ثانی، موجبات فروپاشــی آمریکا را 
فراهم کند و این کشــور به ایالت های مختلف تقســیم شــود. مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تالش برخی از مقامات آمریکایی برای ممنوع السفر کردن سرلشکر سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس ســپاه پاســداران انقالب اســالمی به عراق و ســوریه، با بیان اینکه آمریکا از کی تا حاال دژبان کل دنیا شده که خود را صاحب کشورهای اسالمی می داند عنوان کرد: آمریکایی ها بگویند چه کسی 

آنها را به عنوان دژبان عالم انتخاب کرده است؟ مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آمریکایی ها االن باید به ناکارآمدی سیستم خودشان و باطل بودن تفکراتشان بیندیشند 
اظهار کرد: آنها باید به این فکر کنند که چطور می شود با وجود بسیج کردن چندین کشور، اما در تغییر رئیس جمهور کشور دست و پا بسته ای مثل سوریه موفق عمل نکرده اند و یک 
جوان رشــید اســالم و یک مالک اشتر رهبری، دمار از روزگار آنها درآورده است. وی خاطرنشــان کرد: قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در بوسنی، لبنان و افغانستان در گذشته ثابت 

شده و امروز سردار سلیمانی نماد این قدرت نرم است.

از هیچ کمکی به ایزدی ها دریغ نمی کنیم
علی اکبــر والیتی، رئیس مرکــز تحقیقات 
اســتراتژیک در دیدار شیخ ســمیر نماینده 
مجمع عمومی ایزدی هــای عراق مجمع 
تشــخیص بابیان این که»دولت و اکثریت 
ملت عراق حامیان ایزدی های این کشــور 
هســتند« گفــت: ایران از هیــچ کمکی به 

ایزدی هــای عــراق دریغ نمی کند.  وی با اشــاره به مظالــم داعش بر ضد 
ایزدی هــای عراق گفت: در حال حاضر شــما نیز نســبت به گذشــته، در 
خصوص سرنوشت ایزدیان و آینده عراق امیدوارتر هستید. وی با بیان این که 
»دولت عراق از ایزدی ها نیز به عنوان بخشــی از ملت این کشــور حمایت 
می کند و تبعیضی بین مردم و ایزدی ها قائل نیســت« افزود: در هرجایی 
عده ای هستند که ممکن است از حق تبعیت نکنند، اما این موضوع ربطی 

به دولت عراق ندارد.

نادیده گرفتن حقوق شهروندی
حجــت االســالم مجید انصــاری، معاون 
حقوقی رئیس جمهور، در نشســت شورای 
هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی 
با بیان اینکه فاجعه پالسکو به معنای نادیده 
گرفتن گوشــه ای از حقوق شــهروندی بود 
گفــت: اگر حقوق شــهروندی در ســاخت 

ساختمان پالســکو رعایت شده بود، این فاجعه پیش نمی آمد، پس حقوق 
شهروندی بستگی به جان و زندگی روزمره مردم دارد. مجید انصاری افزود: 
پیشنهاد من این است که معاونت های حقوقی دستگاه های اجرایی مشخصا 
وظیفه رصد، پیگیری و اجرای منشــور حقوق شهروندی در دستگاه های 
متبوعشــان را به عهده بگیرند، چرا که موضوع حقوق شــهروندی بســیار 
اهمیــت دارد و حتی می توان گفت انقالب اســالمی بــرای تامین حقوق 

شهروندی ایجاد شده است.

ترامپ سند رسوایی آمریکاست
عشرت شــایق با اشاره به ســخنان چهل و 
چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
در خصوص مبارزه با تروریسم گفت: مقابله 
با پدیده شوم تروریسم، اکنون به یک مطالبه 
جهانی تبدیل شده و همه دولت ها شعار مبارزه 
با تروریسم را سر می دهند، اما اینکه واقعا در 

این راه چقدر صادق هســتند جای تامل دارد. وی افزود: در سال های اخیر 
رهبران سیاسی کشورهای مختلف همواره تروریسم را تقبیح نموده و بر ضرورت 
ریشه کنی این نوع وحشی گری مدرن که جان و مال انسان ها را نشانه می رود 
تاکید داشته اند، اما برخی از همین سیاستمداران تامین کننده اصلی نیروی 
انســانی و منابع مالی، تســلیحاتی، تبلیغاتی و آموزشی گروه های تروریستی 
بوده انــد. وی ســخنرانی های انتخاباتی »دونالد ترامــپ« در نکوهش رفتار 
روسای جمهور سابق آمریکا را سند رسوایی نظام حاکم بر این کشور دانست.

موسویان:  

ترامپ هنوز در دوره 
تبلیغات انتخاباتی است

دیپلمات پیشــین کشورمان با اشاره به تیم ترامپ و 
شــانس باالی ورود مجدد جریان صهیونیستی به 
روند تصمیم گیری و تصمیم ســازی سیاست های 
خاورمیانه ای آمریکا گفت: ممکن اســت از این به 
بعد انگشــت اتهامات تروریســم اسالمی به سمت 
ایران گرفته شــود. سید حســین موسویان با اشاره 
به اظهارات دونالد ترامپ درباره مقابله با تروریســم 
اسالمی گفت: باید توجه داشت که اظهارات ترامپ 
در مراســم آغاز ریاســت جمهوری اش با مشورت 
تیمــش تنظیم شــده بــود. کادر اصلــی ترامپ در 
شورای امنیت ملی آمریکا از روحیات ضد اسالمی 

و ضد ایرانی باالیی برخوردارند.
وی تاکید کرد: چنان چه حوادث تروریستی جدیدی 
توســط داعش یا القاعده در آمریــکا رخ دهد، این 
اظهــارات ترامپ جنبه عملیاتی پیــدا خواهد کرد، 
در غیر این صورت در مورد کشــورهای اسالمی به 
جز ایران، بیش تر به طور شــعاری استمرار خواهد 
یافت. این دیپلمات پیشــین کشورمان در پاسخ به 
این پرســش که تروریسم اسالمی به طور دقیق چه 
زوایایی از مقابله با افراط گرایی را نشانه گرفته است و 
این سیاست تا چه اندازه با رویکردهای فعلی مطرح 
در دنیا برای مقابله با تروریســم در هر شکلی از آن 
که از سوی روسیه، ایران، عراق و کشورهای دیگر 
دنبال می شود مطابقت یا تضاد دارد؟ با بیان این که 
"در دوره اوباما ســمت و سوی تروریسم اسالمی به 
سمت عربستان و ایدئولوژی وهابیت و تکفیری ها 
ســوق داده شد" گفت: اوباما، جو بایدن و هیالری 
کلینتون رســما عربستان را مســئول افراط گرایی 
جاری جهان اهل ســنت خوانده و وهابی ها را منبع 
اصلــی حمایــت مالــی و ایدئولوژیکی تروریســم و 
افراط گرایی جاری در خاورمیانــه خواندند. اما این 
تحــول مهم در داخل ایران مــورد توجه کافی قرار 

نگرفت.
موسویان افزود: ترامپ در دوره انتخابات عربستان 
را حامــی اصلی تروریســم خواند اما بــا نگاهی به 
تیــم ترامپ و شــانس بــاالی ورود مجــدد جریان 
صهیونیستی به روند تصمیم گیری و تصمیم سازی 
سیاســت های خاورمیانه ای آمریکا، ممکن است 
از این به بعد انگشــت اتهامات تروریســم اسالمی 
به ســمت ایــران گرفته شــود. البته ممکن اســت 
ترامپ و تیمش، عربســتان و کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فارس را هــم گهگاه محکوم کننــد اما این 
محکومیــت بــرای باجگیــری اقتصــادی و مالی 
خواهد بود و بعــد از باجگیری هــم جنبه عملیاتی 
پیدا نخواهد کرد. سفیر پیشین کشورمان در آلمان 
با اشاره به ســخنان ترامپ در نطق مراسم تحلیف 
ریاســت جمهوری و نسبت ســخنان وی به ایران و 
رویکردهــای منطقه ای اش با بیــان این که به طور 
کلی برداشــت جهانی از اظهــارات ترامپ در آغاز 
ریاست جمهوری اش مثبت نبوده است گفت: مثل 
این  بود که ترامپ هنوز در دوره تبلیغات انتخاباتی به 
ســر می برد. او نکته خاص و جدیدی در مورد ایران 
مطرح نکرد. این که اولین دستورش ایجاد سیستم 
موشکی برای مقابله با سیستم موشکی ایران و کره 
شمالی اعالم شــده، یک موضوع انحرافی است. 
اصل ایــن تصمیم بــرای مقابله با توان موشــکی 
روســیه اســت؛ ترامپ نمی خواهد مطالب چالشی 
با روســیه را تبلیغاتی کند چــون مذاکرات مهمی با 
پوتیــن پیش رو دارد که مایل به تخریب فضای این 

مذاکرات نیست.

صراطنیوزنوشت:سکوتمحضرییسجمهوردربارهحسینفریدون
حتی اگر بپذیریم روحانی بنا برخی مصلحت اندیشی ها، به صورت واضح و علنی درباره برادرش حرف نمی زند، سکوت او در این خصوص 

در فضای مجازی قابل درک نیست.

پارسنیوزنوشت:طرحآیتاللههاشمی،تعیینجایگاهایرانپساانقالبدرپروژهمدرنیزاسیون
با گسترش تدریجی شخصیت های سیاسی، تکثر بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی، گسترش فضاهای مجازی و درنتیجه شنیده شدن 

هرچه بیشتر صداهای مخالف در جامعه، دستگاه تولیدی رسانه، سیاست و جامعه فراتر از هاشمی می توانست رابطه اش را با حاکمیت 
تنظیم کند.

فرارونوشت:عمقفاجعهمرحومپالسکو!
کسی نبود تصاویر فروریختن ساختمان تجاری پالسکو را ببیند آه حسرتش بلند نشود. مسئولین و مردم همه افسوس می خوردند؛ نیازی به 

حساب و کتاب دقیق نبود هر کسی می فهیمد که اگر اندکی هزینه  می شد این خسارت بزرگ به جامعه و کاسبان تحمیل نمی شود.

بهارنیوزنوشت:صداوسیماییکهدرسنمیگیرد
صداوسیما را »رسانه ملی« نام نهاده اند و قاعدتا چنین نامگذاری می بایست در نحوه عملکرد این سازمان عریض و طویل نیز نمودی 

داشته باشد. فی المثل اگر رسانه ای »ملی« است باید همه آنان که ذیل ملیتی به نام ایران تعریف می شوند در آن اجازه بیان نقطه 
نظراتشان را داشته باشند. ا

عکس روزسایت نگار

جلسه شورای عالی 
اشتغال به ریاست 
حجت االسالم و 
المسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهور 
در محل نهاد ریاست 
جمهوری برگزار شد.

خبرنامه
سه شــنبه 5 بهمــن مــاه 1395

اگر جرم فریدون ثابت نشود 
چه جوابی به مردم می دهید؟

محمدباقــر نوبخت ســخنگوی دولت در نشســت خبری خود در پاســخ به ســوالی در مورد حســین فریدون گفت: 
قوه قضاییه ما مســتقل اســت و انگیــزه کافی برای برخورد با کســانی که فســاد انجام می دهنــد دارد. تردید نکنید 
نیــازی بــه زحمــت نمایندگان نیســت که برای ایــن کار، نامه بنویســند. قبــل از اینکه اتهــام افکنی کنیــم، اجازه 
 بدهیــم جــرم به اثبات برســد ، این گونه تهمت هــا در حافظه مردم می ماند اگر این جرم ثابت نشــود چــه جوابی باید 

به مردم بدهید.

امسال۱۰درصدبهحقوقکارمنداناضافهمیشود
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به موضوع برجام یادآور شد: اگر همراهی اروپا با امریکا نبود، برجام میسر نمی شد. 
آمریکایی ها تصورشان این بود که می خواهیم بمب اتم بسازیم و اعالم کردند که دسترسی ما را عقب انداخته اند. اما 

اساسا فعالیت های ما صلح آمیز بود و این مساله اثبات هم شد و تمامی قطع نامه ها لغو شد.
او گفت: اگر آمریکا بخواهد علیه برجام جبهه بگیرد و از حق وتو اســتفاده کند، دنیا با امریکا همراه نخواهد بود. باید 
به یاد داشــته باشیم، آمریکا اختیاراتش محدود شــده، جهان آمریکا را بی ثبات می داند و در موضع ضعف قرار گرفته 

است. ملت ما از یک فاصله کوتاه و با راهنمایی های مقام معظم رهبری توانست گشایشی حاصل کند.
نوبخت خاطرنشان کرد: امسال 10 درصد بر اساس تصمیم  دولت به حقوق کارمندان اضافه خواهد شد.

ازبازداشتدوخبرنگارتوسطوزارتاطالعاتبیاطالعم
او در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد دستگیری دو خبرنگار توسط وزارت اطالعات گفت: از این موضوع اطالعی 

ندارم ماجرا را از وزیر اطالعات می پرسم. من بی خبر از این بازداشت ها هستم.
ســخنگوی دولت بیان کرد: برجام مشخص کرده در شــرایطی که یکی از کشورها به اجرایی شدن برجام خدشه وارد 

کند، متخلف است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد: در نهاد ریاســت جمهوری و سایر نهادها برای چابک سازی دولت 
اســتخدام ها محدود شده است و بر اســاس بندهای۲۴ ب و ج خدمات کشوری از هر سه نفری که از سیستم خارج 

می شوند یک نفر استخدام می شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کدام یک ز وزرا در دور آینده دولت آن را همراهی نمی کنند، گفت: 

از وزرایی که نمی خواهند دور دوم با دولت همکاری داشته باشند بپرسید، صالح مملکت خویش وزرا دانند.
او در پاسخ به سوالی در مورد پرونده بابک زنجانی یادآور شد: در پرونده بابک زنجانی به سواالت مردم و رئیس جمهور، 

قوه قضاییه باید پاسخ دهد
ســخنگوی دولت این را هم گفت که تیمی مامور شــده تا  پرونده ۲هزار میلیارد دالر اموال ایران که مصادره شــده را 

پیگیری کند.
نوبخت در مورد اقدامات دولت در رابطه با آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا از دو محل به وجود می آید؛ نخست خودروها 
و ســپس ریزگردهاست که ما تاکسی های فرســوده را خارج کردیم و باید با ریزگردها مقابله شود که نیازمند اعتبارات 
است. ما 10 هزار میلیارد تومان برای مبارزه با آلودگی ها بودجه اختصاص دادیم آن هم در شرایطی که دولت مشکالت 

مالی فراوان دارد.

قانون،شهرداریرامسئولحادثهپالسکومیداند
سخنگوی دولت راجع به سو مدیریت و مقصران حادثه پالسکو و اینکه بعضی ها با منحرف کردن افکار عمومی سعی 
دارند نهاد پاســخگو را مبرا کنند، گفت: جامعه این روزها وضعیت خوبی ندارد آن هم امروز که هنوز روند رســیدگی به 
پالسکو تمام نشده است. البته مسؤالن باید پاسخگو باشند، در جلسه هیات وزیران رییس جمهور کمیته ای را تشکیل 

داد تا چرایی این واقعه مشخص شود.
نوبخت تاکید کرد: قانون شــهرداری را مســئول می داند اما اجازه بدهیم این شرایط تمام شود و ما گزارشات الزم را به 

دست بیاوریم و بعد پاسخ های الزم را ارائه دهیم.

 به مردم 
دروغ نگویید

جلسه علنی شورای شهر تهران امروز در حالی تشکیل شد که حادثه پالسکو محور اصلی این جلسه بود. حافظی رییس 
کمیسیون سالمت شورای شهر تهران با بیان اینکه از مدیران شهرداری که این موضوع به آنها مربوط می شود، انتظار 
بیان حقیقت را داریم، گفت: متاسفانه از 1۲0 میلیارد تومانی که برای خرید تجهیزات بودجه برای آتش نشانی در نظر 
گرفته، تنها 5۴ میلیارد تومان محقق شده پس نیایید به مردم دروغ بگویید که ما بودجه تجهیزات را کامال تخصیص 

داده ایم و بهتر است پرینت بودجه را منتشر کنید نه اینکه به مردم دروغ بگویید.

جدیدیوزورآزماییباشاخگاو
عباس جدیدی هم در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حتی آرتیست های سینمایی هم درباره مسائل 

شهری عرض اندام می کنند، اظهار کرد: این افراد بدون حتی یک سناریو نمی توانند شاخ بز را جدا کنند.
احمد مســجدجامعی ظهر امروز در حاشــیه جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه پیشنهاد داده ام که کمیته حقیقت 
یاب برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه تشکیل شود گفت: باید به جای بیان حرف های احساسی، به بررسی تقصیر 

و قصورها بپردازیم.
وی با بیان اینکه همیشه بعد از بروز حادثه موجی از احساسات ایجاد می شود اما پس از مدتی فروکش می کند گفت: 

باید با بررسی ناکارآمدی ها از تکرار آن جلوگیری کنیم.

درخواستسرخوبرایاستعفایقالیباف
محسن سرخو نیز صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی فیلمی در شورای 
شــهر منتشر و این فیلم در رسانه های مختلف نیز منعکس شــد، گفت: فیلم طوری منتشر شده که انگار شهردار به 

شورای شهر در مورد ایمنی پالسکو هشدار داده و شورای شهر نیز اقدامی نکرده است.
وی با بیان اینکه شورای شهر در راستای ایمن سازی ساختمان ها، هرکاری که می توانسته انجام داده است، گفت: در 
جلسه فوق العاده روز یکشنبه هم گفتم که این حادثه پالسکو آنقدر عظیم است که جا دارد شهردار تهران استعفا دهد.

رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری اخطاریه های ایمنی خود را به مستاجران و نه به 
بنیاد مســتضعفان داده است، گفت: اخطاریه ها نباید برای مستاجران و مالکان سرقفلی ارسال شود، بلکه باید برای 

مالک اصلی ساختمان پالسکو که همان بنیاد مستضعفان است ارسال می شد.
سرخو با بیان اینکه شهرداری را باید مکلف به ایجاد یگان امداد هوایی کنیم، گفت: ایجاد یگان هوایی باید به فوریت 
و بدون اهمال پیش رود و همچنین باید صداوســیما به جای پخش برنامه های بی محتوا، به مردم آموزش دهد تا در 

موقع بحران چه اقداماتی انجام دهند.

هیئتمدیرهمیگویددرپالسکوهیچواحدتولیدینبودهاست
همچنین سخنگوی فراکسیون اصالح طلبان شورای شهر تهران از بررسی زوایای پنهان حادثه پالسکو که در جلسه 

با هیامت امنا مطرح شد، خبر داد.
محمدمهدی تندگویان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون اصالح طلبان شورای شهر تهران، 
با هیات امنا ساختمان پالسکو گفت: هیات مدیره ادعا کرده که در ساختمان پالسکو حتی یک کارگاه تولیدی نبوده و 
همه واحدها فروشگاه بوده است. همچنین هیات امنا مذکور که ۲5 ماه است در پالسکو فعال هستند، اعالم کردند 

که به هیچ وجه کارگر شب خواب نداشته و تنها یک سرایدار و دو نظافت چی در آنجا مستقر بودند.
سخنگوی فراکسیون اصالح طلبان شورای شهر تهران با بیان اینکه هیات امنا مدعی شدند که هیچ منبع گازوئیلی 
در طبقات نبوده و گازوئیل فقط در موتورخانه و زیرزمین بوده است، و هنوز موجود است، گفت: این افراد مدعی شدند 

که فقط در برخی از مغازه ها کپسول گاز و پیک نیک برای پخت و پز موجود بوده است.
تندگویان با بیان اینکه آتش از طبقه دهم آغاز شده و از طبقات باال سرایت کرده است، گفت: با این حال شلنگ های 
آتش نشــانی تنها به طبقه دهم رســیده است و جالب اســت که هیچ کدام از راه پله ها و راهروها محل انبار کاال نبوده و 

تماما خالی بوده است.
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رصدخانه

ضامنین آتش بس
بیانیه پایانی مذاکرات صلح سوریه در »آستانه« منتشر شد

مذاکرات بین المللی صلح سوریه در آستانه، پایتخت قزاقستان، در حالی 
امروز با انتشــار بیانیه ای پایــان یافت که معارضین از امضــای این بیانیه 
خودداری و اقــدام به قرائت بیانیه خود به صــورت جداگانه کردند. بیانیه 
مشــترک ایران، ترکیه و روســیه در خاتمه مذاکرات آســتانه با وجود امضا 
نشدن از ســوی هیئت های دولت و معارضان سوریه، تأکید می کند هیچ 
راهکار نظامی برای بحران سوریه وجود نداشته و همگی باید به آتش بس 
فراگیر در سوریه پایبند باشند. این بیانیه که توسط کایرات عبدالرحمانوف، 
وزیر خارجه قزاقستان قرائت شد، تاکید می کند هیچ راهکار نظامی برای 
بحران ســوریه وجود نداشــته و جامعه بین المللی باید تالش خود را برای 

دستیابی به فرایندی سیاسی جهت اعمال قطعنامه ۲۲۴۴ انجام دهند.
ایــن بیانیه همچنین از تمام گروه های معارض می خواهد در نشســت ماه 
بعد که در ژنو برگزار خواهد شــد، شرکت کنند و همگی باید برای مبارزه با 
گروه های تروریســتی از جمله »داعش« و »النصره« تالش کنند. ایران، 
ترکیه و روسیه در این بیانیه به عنوان ضمانت کنندگان آتش بس فراگیر در 
سوریه معرفی شده و تصریح کردند که مکانیزم سه جانبه ای را برای حمایت 
از توقف درگیری ها و مقابله با هرگونه نقض آتش بس تشکیل خواهند داد. 
در این بیانیه ضمن حمایت از آغاز مجدد مذاکرات میان طرفین ســوریه، 
بر تعهد ســه کشور به حفظ تمامیت ارضی سوریه، تحکیم توافق آتش بس 

فراگیر، رساندن کمک های بشر دوستانه تاکید شد.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل می باشد:

»هیئت های جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه 
در راســتای بیانیه مشترک وزرای خارجه خود در مسکو مورخ ۲0 دسامبر 
۲01۶ و قطعنامه ۲33۶ شورای امنیت ملل متحد؛ از آغاز مذاکرات میان 
دولت جمهوری عربی ســوریه و گروه های معارض مسلح در شهر آستانه، 
در تاریــخ ۲3 و ۲۴ ژانویه ۲01۷، حمایت می نمایند؛ از حضور نماینده ویژه 
دبیرکل ســازمان ملل متحد در امور ســوریه و تســهیل گفتگوهای فوق 
الذکر قدردانی می نمایند؛ یک بار دیگر بر تعهد خود نســبت به حاکمیت، 
استقالل، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه به عنوان کشوری 

دموکراتیک، چند قومی، چند مذهبی و غیر فرقه ای که در شورای امنیت 
ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته اســت، تاکید می نمایند؛ بر این باورند 
که منازعه ســوریه از طریق راه کار نظامی قابل حل نیست و تنها از طریق 
فرایندی سیاســی مبتنی بر اجرای کامل قطعنامه ۲۲5۴ شــورای امنیت 

سازمان ملل متحد می تواند حل و فصل شود؛
ضمن اتخاذ اقداماتی واقعی و اعمال نفوذ بر طرف ها، بدنبال تحکیم رژیم 
آتش بس حاصله براساس ترتیبات امضا شده در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲01۶ که 
در قطعنامه )۲01۶( ۲33۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد حمایت 
قرار گرفته است، کمک به حداقل رساندن موارد نقض آتش بس، کاهش 
خشونت ها، اعتماد ســازی، تضمین دسترسی کمک های بشر دوستانه 
بدون هیچ گونه مانع با سرعت و مداوم در راستای قطعنامه )۲01۴( ۲1۶5 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد و حفاظت و تردد آزادانه غیر نظامیان 
در ســوریه خواهند بود؛ برای ایجاد سازوکاری سه جانبه با هدف نظارت و 

تضمین پایبندی نسبت به آتش بس، ممانعت از بروز هر گونه اقدام تحریک 
آمیز و تعیین کلیه مدالیته های آتش بس تصمیم گرفتند؛ یک بار دیگر بر 
اراده خود نسبت به مبارزه مشترک علیه داعش و جبهه النصره و جداسازی 
گروه های معارض مسلح از آنها تاکید می نمایند؛ بر این باورند که ضرورتی 
فوری برای سرعت بخشــیدن به تالش ها جهت احیای فرایند مذاکرات 

مطابق با قطعنامه ۲۲5۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد؛ 
 )platform( تاکید دارند که نشســت بین المللی سوریه در آستانه مبنایی
مؤثر برای گفتگوهای مســتقیم میان دولت و معارضین، همانطور که در 
قطعنامه ۲۲5۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاب شده، می باشد؛ 
از تمایل گروه های معارض مســلح برای مشــارکت در دور آینده مذاکرات 
میان دولت و معارضین تحت نظارت سازمان ملل متحد در ژنو در تاریخ ۸ 
فوریه ۲01۷ حمایت می نمایند؛ از تمامی اعضای جامعه بین الملل مصرانه 
می خواهند از این فرایند سیاســی با رویکرد اجرای ســریع تمامی گامهای 

مورد توافق در قطعنامه ۲۲5۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت 
 )platform( نمایند؛ تصمیم می گیرند با همکاری فعال بر اساس مبنای
آســتانه در مورد برخی از موضوعات خاص فرایند سیاســی تحت تملک و 
هدایت ســوری ها تسهیل شده توسط ســازمان ملل متحد به تالش های 
جهانی نســبت به اجرای قطعنامه ۲۲5۴ شــورای امنیت سازمان متحد 
کمک نمایند؛ از رییس محترم جمهوری قزاقستان، جناب آقای نور سلطان 
نظربایف و کشور قزاقستان به خاطر میزبانی از نشست بین المللی سوریه 

در شهر آستانه قدردانی می نمایند«. 
گفتنی اســت یکی از نکات جالب توجه از میان گزارش های مربوط به روز 
نخست مذاکرات )دیروز(، درخواست عجیب نماینده معارضین بود. محمد 
علوش، رئیس هیأت مذاکراتی معارضین که خود عضو گروه تروریســتی 
جیش االسالم است، در سخنرانی خود در افتتاحیه مذاکرات درخواست 
کرد که گروه های حامی دولت سوریه، از جمله حزب الله لبنان نیز در زمره 
گروه های تروریســتی طبقه بندی شــوند. نماینده دولت سوریه، اظهارات 
علوش را تحریک آمیز و گستاخانه خواند. از جمله دیگر نکات مهم، تداوم 
بدبینی دولت سوریه به نقش و ماهیت بازیگری ترکیه در خصوص بحران 
سوریه بود. در همین راستا، علی حیدر، وزیر آشتی ملی سوریه گفت، هرچند 
ترکیه به عنوان یکی از حامیان و برنامه ریزان مذاکرات آستانه ظاهر شده، 
با توجه به حمایتی کــه از معارضین می کند، هنوز راه درازی تا اثبات نیات 
خود در پیش دارد. وی همچنین گفت، فتح حلب و دیگر پیروزهای میدانی 

ارتش سوریه، راه را برای دستیابی به آشتی ملی هموار کرد.
نکته دیگری که در این زمینه قابل اشــاره است، این است که در چارچوب 
مذاکرات دیروز در آستانه، به نظر می رسید که نقش استفان دی میستورا، 
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه صرفًا به انتقال دیدگاه های طرفین 
به یکدیگر محدود شــده است. وی بعدازظهر دیروز ضمن درخواست از دو 
طرف درگیری برای توافق بر سر ساز و کارهای برقراری آتش بس، گفت در 
صورت موفقیت این روند، می توان انتظار برگزاری مذاکرات مستقیم میان 

دولت و معارضین را در ژنو در ماه آینده داشت.

افشای بیش از 30 دیدار دو ایرانی با مقامات آمریکایی در کاخ سفید
بنا بر گزارش های رســمی دیدارهای روزانه ثبت شــده در کاخ ســفید در دوره باراک اوباما، مشــخص شــده که دیپلمات سابق ایران، سید حسین موسویان، سه بار در کاخ ســفید میهمان مقامات ارشد دولت اوباما بوده و در همین حال 
گاه از محتوای این  مشخص شده که تریتا پارسی، عضو ارشد شورای ایرانیان آمریکاییـ  که بسیاری او را چهره ای مهم در فعالیت به نفع ایران در دولت اوباما می دانندـ  بیش از سی بار با مقامات دولت اوباما دیدار داشته است. مقامات آ

دیدارها بیان کرده اند که هم حسین موسویان و هم تریتا پارسی به کاخ سفید در راستای ایجاد ارتباطات میان ایران و کاخ سفیدـ  که منجر به رقم خوردن مذاکرات هسته ای شده استـ  کمک فراوانی کرده اند. 
همچنین بیان شده است که سید حسین موسویان، دیدارهایی با مدیر ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید »رابرت مالی«ـ  که به اوباما در مورد سیاست های آمریکا در خاورمیانه و مبارزه با گروه داعش مشاوره می دادهـ  داشته است.

همچنین تریتا پارســی، دبیر شــورای ملی ایرانیان آمریکایی، که ارتباطات نزدیکی با کاخ ســفید داشته و یکی از چهره های مؤثر در تدوین روایتی متفاوت از ایران در سیاست خارجی ایاالت متحده بوده، طی چندین بار دیدار خود از کاخ 
سفید، دیدارهای مهمی با سران دولت قبلی آمریکا داشته است. از جمله این دیدارها، دیدار کاماًل خصوصی و تنها با »بن رودز« مشاور ارشد اوباما در حوزه سیاست خارجی و دیدار با رابرت مالی و کالین کال مشاور ارشد امنیت ملی جو 

بایدن معاون اوباما بوده است. همچنین بیان شده که تریتا پارسی، چندین دیدار نیز با مقامات ارشد و میز ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید داشته است.

بازگشت پسر عراقی به مدرسه در موصل

 رافائل نادال در مسابقه
 تنیس آزاد استرالیا

تظاهرات مخالفان رئیس جمهور ونزوئال 

مرکز کمک های هالل احمر به 
پناهندگان سوری در ترکیه

رأیمهمدیوانعالیانگلیس
درباره»برگزیت«

دیوان عالی انگلیس درباره روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا 
علیه دولت رای داد و اعالم کرد که دولت نمی تواند بدون بحث 
در پارلمــان درباره روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. دولت 
محافظه کار ترزا می می خواســت بــدون بحث در پارلمان روند 
خروج را آغاز کند اما مخالفان می گفتند آغاز روند خروج باید به 
تایید پارلمان برسد. پیش از این دادگاه عالی این کشور رأی داد 
که دولت نمی تواند بدون رای پارلمان ماده 50 پیمان لیسبون، 
مربوط به خروج اعضا را بــه جریان بیندازد. دولت انگلیس در 

دیوان عالی خواهان تجدید نظر درباره این مسئله شد.

تصمیمآمریکابرایاحداثپایگاه
نظامیدرسوریه

اخبار رسیده از سوریه حاکی از آن است که آمریکایی ها درصدد 
احداث یک پایگاه نظامی در اســتان الحســکه واقع در شمال 
شرق سوریه هستند. این پایگاه نظامی آمریکایی در غرب شهر 
الحسکه، مرکز این استان و در راستای آنچه »آمادگی برای نبرد 
دیرالزور و پشتیبانی از نبرد در شهر الرقه علیه داعش« خوانده 
شده اســت، ایجاد خواهد شد. خبر احداث این پایگاه در حالی 
منتشر شد که احتمال بسته شدن فرودگاه نظامی »اینجرلیک« 
ترکیه بــه روی هواپیماهای ائتالف آمریکایی به خاطر حمایت 

واشنگتن از گروه های شبه نظامی ُکرد وجود دارد.

رئیسسازمان»سیا«
مشخصشد

مایک پامپیو از سوی سنا برای ریاست بر سازمان جاسوسی آمریکا 
انتخاب شــد. نمایندگان سنای آمریکا مایک پامپیو را به عنوان 
رئیس سازمان سیا انتخاب کردند. وی سال گذشته با حضور در 
دفتر حفاظت منافع ایران در واشــینگتن، خواستار سفر به ایران 
برای نظارت بر انتخابات شــده بود. پامپیو در سنا ۶۶ رأی موافق 
و 3۲ رأی مخالف دریافت کرد. تمامی مخالفان وی در ســنا، به 
استثنای رند پال، از سناتورهای دموکرات بودند. پیشتر برخی از 
سناتورها ابراز نگرانی کرده بودند پامپیو 53 ساله اقداماتی را برای 

قانونی کردن شکنجه زندانیان در دستور کار قرار دهد.

وقوعیکانفجار
درمرکزبغداد

منابع امنیتی عراق از کشــته و زخمی شدن ۶ نفر بر اثر انفجار 
خودروی بمب گذاری شــده در مرکز بغــداد خبر دادند.عناصر 
تروریســتی یک خــودروی بمب گذاری شــده را در مرکز بغداد 
منفجر کردند که در پی آن چندین نفر کشــته و زخمی شــدند. 
شبکه خبری السومریه نیوز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش 
داد که در این انفجار شش نفر کشته و زخمی شدند. شب گذشته 
نیز یک خودروی  بمب گذاری شــده در منطقه »الطالبیه« در 
شــرق بغداد منفجر شــد. در انفجار دوشنبه شــب، 10 نفر از 

شهروندان عراقی کشته و زخمی شدند.

بین الملل
سه شــنبه 5 بهمــن مــاه 1395


