
پیامی از آن سوی خلیج فارس
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 مخالفت حزب اعتدال  
و توسعه با معرفی آلترناتیو 

برای روحانی

حجت االسالم نقویان: انقالب ارث پدری کسی نیست

مراقب پالسکوهای نظام باشیم که فرو نریزد 
حجت االسالم نقویان گفت: حال که با رحلت آیت اهلل هاشمی، ستونی از ستون های مهم انقالب 
فرو افتاد باید بتوانیم درس بگیریم. حجت االسالم نقویان، در مراسم بزرگداشت آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی که به میزبانی حزب اعتدال و توسعه خراسان رضوی در مسجد قبا برگزار شد، اظهار کرد : 
مردم ما توقعشان از حاکمان و سیاستمداران، آن توقعی است که در آیات و روایات برشمرده شده است. 

وی ادامه داد: امیرالمومنین علی )ع( صریحا فرمودند» الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم «، 
یعنی »مردم به حاکمانشان بیش تر شبیه هستند تا به پدرانشان«، اگر در جامعه ای دروغ
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حزب اعتدال و توســعه از اصلی ترین حامیان 
دولت یازدهم به حســاب می  آید. حزبی که 
نقش موثری در پیروزی »حسن روحانی« در 
انتخابات گذشته داشته است و با مشی اعتدالی 
توانسته سایر احزاب اصالح  طلب را همراه خود 

سازد، این حزب طبیعتا  ...
حمیدرضــا جالیــی پــور گفت: 
اصولگرایان همچنان  متاســفانه 

تحت تاثیر تندرو ها...

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور، 
درمورد پرونده پســرش تاکید کرد: 

این پرونده ...

وزیرعلــوم تاکید کــرد: جابجایی 
رئیس دانشــگاه شــهید بهشتی 

سیاسی نبود ...

اصولگرایان 
نمی توانند از 

تندروها جدا شوند

نباید 
بهره برداری 

سیاسی شود

جابه جایی 
رئیس دانشگاه 

سیاسی نبود

ایستاده 
در غبار

صفحه 3

گزارش میدانی از هفتمین روز در پالسکو
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 مخالفت حزب اعتدال 
و توسعه با معرفی آلترناتیو 

برای روحانی
حزب اعتدال و توسعه از اصلی ترین حامیان دولت 
یازدهم به حساب می  آید. حزبی که نقش موثری در 
پیروزی »حسن روحانی« در انتخابات گذشته داشته 
است و با مشی اعتدالی توانسته سایر احزاب اصالح  
طلــب را همراه خود ســازد، این حــزب طبیعتا در 
انتخابات آتی تالش خواهد کرد با افزایش حمایت 
هــای خود بار دیگر فضا را برای رأی آوری روحانی 
مهیا کند؛ مســاله ای که باید دیــد در نهایت موفق 

به آن خواهد شد یا خیر.
بــه گــزارش »تابنــاک«، از مــدت هــا پیــش از 
کلیــد خــوردن انتخابــات، بحث  هــای مختلفی 
در خصــوص آغــاز فعالیــت انتخاباتــی اعضای 
حــزب اعتدال و توســعه کــه برخی از آنــان نظیر 
»محمدباقــر نوبخــت، اکبــر تــرکان، محمدرضا 
نعمــت زاده، محمــود واعظی، مرتضــی بانک« و 
... در دولت و نهاد ریاســت جمهوری حضور دارند 
بــه گوش می  رســید. امــا گویا فعالیــت های این 
 حزب بــرای انتخابات ریاســت جمهوری تشــدید 

شده است.
یكی از اعضای شــاخص حزب اعتدال و توسعه در 
گفــت و گو با »تابناک« در خصــوص فعالیت های 
در حال انجــام این حزب برای انتخابات ریاســت 
جمهوری آینده، اظهار کرد: طبیعی است که حزب 
اعتدال و توســعه همــواره در انتخاباتی که موجب 
گاهی مردم شود فعال  مشارکت بیشتر و باالرفتن آ
باشــد و االن هم حــزب در درون خود آمادگی الزم 
برای انتخابات ریاســت جمهوری آینده را کســب 

می کند.
»محمــود واعظی« در ادامه تاکید کرد: سیاســت 
ما در حزب اعتدال و توســعه این است که تا زمانی 
که فضا انتخاباتی نشــده اســت این حــزب آغازگر 

انتخاباتی کردن فضا نباشد.
واعظــی در خصوص مطرح شــدن بحــث معرفی 
کاندیدای آلترناتیو در انتخابات ریاســت جمهوری 
آینده که از ســوی برخی اعضای جریان اصالحات 
عنوان می  شــود نیز یادآور شــد: ما به عنوان حزب 
اعتدال و توســعه موافق معرفی کاندیدای آلترناتیو 
از سوی اصالح طلبان برای انتخابات آینده ریاست 

جمهوری نیستیم.
وی در خصوص دالیل مخالفت با معرفی کاندیدای 
آلترناتیــو روحانی برای انتخابــات آینده نیز عنوان 
کرد: چون در حزب اعتدال و توســعه اعتقاد داریم 
کــه بهترین کاندیدا خود آقای روحانی اســت. پس 
آلترناتیــو برای چه بخواهیم؟ دلیلی ندارد که چنین 

تصمیمی را بگیریم.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات که از اعضای 
شاخص حزب اعتدال و توسعه است ضمن مخالفت 
صریح با معرفی کاندیدای آلترناتیو در کنار روحانی 
برای انتخابات آتی، تاکید کرد: بهتر اســت با ورود 
با یك کاندیدا در انتخابات ریاســت جمهوری آینده 

تكلیف مردم معلوم باشد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا ایــن نظر حزب 
اعتدال و توسعه بوده و یا نظر مشورتی با سایر احزاب 
است، خاطر نشان کرد: قطعا با احزاب دیگر در این 

زمینه هماهنگ می شویم.
واعظــی گفت: قطعــا نظر ما این اســت کــه تمام 
احزابی که همســو هستند و مشــی اعتدالی دارند و 
از روحانــی حمایــت می کنند باهــم تصمیم بگیرند 
و بــا هم سیاســت های خــود را هماهنــگ کنند تا 
 هــم  افزایــی بیشــتری در انتخابات آینده داشــته 

باشند.

مراقب پالسکوهای نظام باشیم که فرو نریزد
انقالب ارث پدری کسی نیست

حجت االســالم نقویان گفت: حال که با رحلت آیت الله هاشــمی، ستونی از 
ستون های مهم انقالب فرو افتاد باید بتوانیم درس بگیریم.

حجت االســالم نقویان، در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی که 
به میزبانی حزب اعتدال و توســعه خراســان رضوی در مسجد قبا برگزار شد، 
اظهار کرد : مردم ما توقعشان از حاکمان و سیاستمداران، آن توقعی است که 

در آیات و روایات برشمرده شده است.
وی ادامــه داد: امیرالمومنین علــی )ع( صریحا فرمودنــد» الناس بأمرائهم 
اشــبه منهم بآبائهم «، یعنی »مردم به حاکمانشــان بیش تر شبیه هستند تا به 

پدرانشان«، اگر در جامعه ای دروغ رواج پیدا می کند.

باید با کسانی مثل هاشمی درست برخورد می شد
این اســتاد حوزه و دانشــگاه بیان کرد: حال که در این ســوگ بزرگ و با رحلت 
آقای هاشــمی، ستونی از ستون های مهم انقالب فرو افتاد باید بتوانیم درس 
بگیریم. همچنان که از فروریختن پالسكو می شود درس ها گرفت، پالسكوی 
نظام را مراقب باشیم که فرو نریزد، ساختمان ۵۰ ساله در دو ساعت فروریخت.
نقویان ضمن تشكر از برگزار کنندگان مراسم یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی 
گفت : مهم نیست میزبان این مجلس به کدام جناح و حزب و دسته ای وابسته 

است. آن چه این انقالب را همچنان نگه  می دارد، اتحاد و همدلی است.
نقویان با بیان اینكه فلســفه  برپایی حكومت اســالمی، رســیدن به یک نظام 
مســلمانی است؛ نه داشــتن ادعا برای حكومت، افزود: قرآن در بیان اهداف 
بلند مسلمانی اشاره می کند به تقوا و پرهیزکاری، این که چه کسی بیش تر نماز 
می خواند و حافظ قرآن است و چه کسی بیش تر به مكه و کربال و مشهد رفته، 
اساسا مطرح نیست. بلكه در نظام مسلمانی، پاکی و پاکدامنی و درستی حرف 

اول را می زند.

وی گفت : اگر خواستیم کار ملت و مملكت درست شود، باید دست هر کسی را 
که سودای خدمت دارد، فشرد. همین گونه است اگر کسی یک نگاه دوربینانه 
دارد که نظام اجتماعی کشور، مثل ساختمان پالسكو در حال هشدار و بحران 
اســت، باید با کســانی که مثل آیت الله هاشــمی برای وضعیت کشور هشدار 
می دادند درست برخورد می شد. چون او باغبانی بود که نهال انقالب با دستان 
پر از زخم و جراحت او کاشته شده بود و قطعا آن باغبان بیش از من و شما نگران 
این نهال بود. امروز باید دست هر کسی را که دلسوز نظام است به دوستی فشرد.
نقویان ادامه داد : رهبر معظم انقالب در پیامی که به مناســبت ارتحال آقای 
هاشمی فرستادند، فرمودند اجتهادهای متفاوت چه اشكالی دارد؟ یک کسی 

اجتهاد متفاوتی دارد، اما در اصل نگه داشتن نهضت با ما همفكر است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: مقام معظم رهبری در همین پیام فرمودند 
که خیلی از افراد خواستند وسوسه هایی کنند؛ اما ذره ای از ارادت ایشان به من 
کم نشــد. این خیلی پیام مهمی است. اگر کسی ارادتش به رهبر کم نشد، چرا 

عده ای از آن طرف، سنگ اندازی و نامردمی می کنند.

مشهد زمانی شهر امام رضاست که فقیر نداشته باشد نه 
کنسرت

استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینكه انقالب ارث پدری کسی نیست، گفت : 
عهدنامه ی مالک را بخوانید. امیرالمومنین )ع( دائما ســفارش افكار عمومی 
را بــه مالک می کند، نه چهار نفر خــواص. می فرماید هوای توده مردم و افكار 
عمومی و فقرا را داشــته باش. رهبر معظم انقالب، ســال گذشته در حرم امام 
)ره( روز ۱۴ خــرداد فرمودند که بیش ترین تكیــه و تاکید امام بر مردم بود و به 

خصوص بر فقرا و مستضعفان است.
وی اظهار کرد : چند وقت پیش خدمت ریاســت محترم آستان اقدس رضوی 

)ع( جناب آقای رئیسی رسیدم و گفتم اگر خواستید این شهر مشهد، شهر امام 
رضا )ع( باشد، نباید یک فقیر در این شهر باشد، حاال فالن کنسرت هم پخش 
بشود یا نشود. اگر آن پخش شد، خطری برای این شهر نیست. بزرگ ترین خطر 
برای مشهد این است که دادگاه های آن شلوغ باشد. حاال مسئولین تشخیص 

دادند فالن کنسرت پخش نشود، خوب نشود.
نقویان در مورد ویژگی شــهر مســلمانی تصریح کرد : شــهر مسلمانی شهری 
اســت که کسی برای گفتن حرف حق، احســاس خطر نكند، یک کارمند اگر 
حقی را بگوید نگران اخراج خود نباشــد. این شهر طبق نص قرآن کریم، شهر 
مسلمانی نیســت. حاال ما هر چه اسمش را بگذاریم که ما حزب الله هستیم و 

بنده روحانی هستم.

می شود کسی بی دین باشد ولی تا آخر عمرش از دین بگوید
این اســتاد حوزه و دانشــگاه با بیان این که حقیقت دین یک چیز است و پوسته 
وظاهرش چیز دیگر، گفت: می شــود کسی بی دین باشد ولی تا آخر عمرش از 
دین بگوید. این کار بســیار ساده است. بیش ترین کشوری که حافظ قرآن دارد 
عربستان اســت. اما دیدید که دو سال است که سر مردم یمن بمب می ریزند. 
یک چشــمه از آن را نیز در فاجعه منا دیدید. ولی نماز هم در آن کشــور خیلی 

خوانده می شود.
وی تاکید کرد : این که ما مراقب نباشیم و گرفتار مرزبندی های ظاهری شویم 
و یكدیگر را متهم کنیم که تو مســلمان نیستی، تو کافری، تو انقالبی و والیتی 

نیستی، آن وقت می بینیم ته کاسه ی دینداری چیزی نمانده است.
نقویان با اشاره به سوره ی مبارکه  نصر گفت : می شود با یک نگاه عام تر بهشت 
خدا را از جهنم او بزرگتر نشــان داد. همچنان که خود خدا رحمتش را همه جا 

سایه گستر کرده است.

رویکرد ما در بسیج مقداری متفاوت از گذشته است
رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینكه بسیاری از نشریات ما سیاسی نیستند، سیاست زده هستند، گفت: ما نباید نسبت به قشر خاکستری بی توجهی کنیم. سردار غالمحسین غیب پرور در جشنواره 
ابوذر که در تاالر ســوره برگزار شــد، افزود: عناصر حزب اللهی در همه عرصه ها حضور دارند که در مقابل ضدانقالب هســتند، اما این وســط یک بخش قابل مالحظه ای وجود دارند که قشر خاکستری 
محســوب می شــوند. این قشــر قشری هستند که هر کس هوشمندانه تر عمل کند در قبال آنها موفق تر خواهد بود. ســردار غیب پرور با بیان اینكه در حوزه رسانه بایستی حر بود نه سر سپرده، افزود: باید 
وضعیت نشــریات آســیب شناســی شود و مشخص شود وظیفه آنها چیست. آیا باور کرده ایم که وســط میدان جنگیم؟ اگر باور نكرده ایم که وامصیبتا. وی گفت: رویكرد ما در بسیج مقداری متفاوت تر از 
گذشــته اســت. از این به بعد بعضی موضوعات به عنوان موضوعات ملی در ســطح کالن است اما مابقی در سطح استانها پیگیری می شود. وی اظهار داشت: نباید نشریات ما مختص به یک قشر خاص 

شود، بلكه باید بگونه ای باشد که نشریات ما روی دکه ها نماند و جوانان مخاطب آن باشند.

سیاسی
چهارشــنبه 6 بهمن مــاه 1395

پیگیری روز

قوه قضاییه تاکنون نظری درمورد فریدون نداده است
وزیــر دادگســتری از اعــالم آمادگی همكاری ایــن وزارتخانه با قوه قضائیه در پرونده »حســین فریــدون« خبر داد. 
حجت االســالم مصطفی پورمحمدی وزیر دادگســتری ظهر امروز در حاشیه جلســه هیئت دولت در پاسخ به سوال 
خبرگزاری تســنیم درباره اتهامات وارده به حسین فریدون برادر رئیس جمهور، گفت: مراجع دادرسی و شعب دادگاه 

یا دادسرا باید به این موضوع برسند و اعالم کنند و تا جایی که من اطالع دارم چیزی در این باره گفته نشده است.
وی در پاســخ به سوالی درباره اینكه آیا شــما حاضر به همكاری با قوه قضائیه درباره پرونده فریدون هستید؟ تصریح 

کرد:  بله، چطور همكاری نكنیم؛ ما عضو قوه قضائیه هســتیم، اما این فعالیت و اقدام و اعالم خبر برای شــعبه اســت. روال این است که پرونده ای 
در شعبه باشد، کسی متهم شود، احضار شود تا متهم دفاع کند و اگر محكوم شد، قابل انتشار است.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا اسم حسین فریدون کامل اعالم می شود، اما در پرونده های دیگر سابق اسم بابک زنجانی )ب ز(  اعالم 
می شد؟ اظهار داشت:  این روند درست است که قبل از اثبات نام فرد برده می شود؟ خود قوه قضائیه هم روند موجود و فضاسازی ها را نمی پسندد.

حجت االسالم پورمحمدی تصریح کرد: چون االن مشكل قانون در اعالم اخبار است و خود قوه قضائیه هم قبول دارد که به هر حال از جهت قانونی 
ابهام دارد و باید حل کرد، یا خود دولت باید الیحه در این زمینه بدهد یا قوه قضائیه پیشنهاد بدهد و مجلس تصویب کند تا از این دو دلی و سردرگمی 

و اشكاالت وارده نجات پیدا کنیم؛ این روند باید یكپارچه شود.

سوژه روز

صحبت از ریاست احمدی نژاد بر مجمع مزاح است
دبیر کل حزب ایران زمین گفت: کســانی که از ریاســت احمدی نژاد در مجمع سخن می گویند مزاح می کنند و نمی 
دانند شرایط احزار یک فرد برای رئیس مجمع چیست؟ ابولقاسم رئوفیان درباره جانشینی آیت الله هاشمی و گزینه هایی 
که مطرح اســت گفت: انتخاب رئیس مجمع برعهده مقام معظم رهبری اســت و ایشان تشخیص می دهند که چه 
کسی می تواند ریاست را برعهده بگیرد و جانشین آیت الله هاشمی شود. او ادامه داد: فردی که به عنوان رئیس مجمع 
انتخاب می شــود باید بتواند آن را به درســتی اداره کند. این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینكه روسای قوا هم در 
مجمع حضور دارند و قاعدتا می توانند جایگزین آیت الله هاشمی باشد گفت: این گمانه زنی وجود دارد که این رؤسا به 

عنوان رئیس مجمع انتخاب شوند اما به نظر می رسد چنین امری اتفاق نیفتد و فرد مذکور خارج از این افراد باشد. رئوفیان در ادامه عنوان کرد: آقایان 
ناطق نوری و هاشــمی شاهرودی می توانند کســانی باشند که جایگزین آیت الله هاشمی در مجمع باشند. او تاکید کرد: مهم نیست چه گزینه هایی 
مطرح هســتند، آن چه که مهم اســت نظر رهبری برای انتخاب فرد مناسب است. این عضو جبهه ایستادگی در پاسخ به این سؤال که آیا گزینه های 
مطرح شــده همچون محمود احمدی نژاد، محســن رضایی و حداد عادل می توانند جایگزین مناسبی باشند یا خیر گفت: تصور نمی کنم این گزینه 
های که مطرح می شــوند منصوب شــوند. او افزود: جانشــینی احمدی نژاد را برای آیت الله هاشمی در مجمع کامال منتفی می دانم. اشخاصی که 
این موارد را مطرح می کنند به نظر می رسد مزاح می کنند و از شرایط احزار افراد برای جایگزینی فرد مناسب در مجمع اطالع ندارند. رئوفیان خاطر 

نشان کرد: قطعا جامعه هم از شنیدن نام احمدی نژاد برای جانشینی در مجمع واکنش نشان خواهند داد .
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عدم  تجهیز آتش نشانی با بهانه کمبود بودجه از سوی شهرداری شوخی قرن است

بهرام پارســایی ســخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس دهم گفت: درحالی شهرداری و شــورای شهر نسبت به عدم پرداخت بودجه آتش نشانی ازســوی دولت انتقاد می کنند که آتش نشانی یكی از 
ســازمان های زیرمجموعه شــهرداری است و شــهرداری با درآمدهای کالنی که دارد، باید تامین بودجه کند. او یادآور شد: سوال اینجاست که آیا شــهرداری با درآمدهای کالنی که در اختیار دارد، 

همچنان منتظر بودجه اندکی اســت که باید از دولت دریافت کند. شــما شــاهدید که کوچه به کوچه شــهر در حال ســاخت برج هســتند و هر کدام از این برج ها منبع درآمد کالن برای شهرداری 
اســت و این که شــهرداری بگوید برای تجهیز آتش نشــانی بودجه ندارد، بزرگترین شوخی و لطیفه قرن بیست و یكم اســت. او با تاکید بر اهمیت پیش گیری خاطرنشان کرد: درحالی که بعضًا 
صحبت هایی درباره پیدا کردن مســئوالنی که کم کاری شــان منجر به بروز این حادثه شــد، مطرح می شــود اما آن چه مســلم است شهرداری تهران مســئول اصلی این حادثه است. پارسایی 

تصریح کرد: قطعاً  این مدعیات ازســوی شــهرداری که با حمایت صداوســیما صورت می گیرد، صرفًا توجیهی است برای این که مسئولیت کارشان را به دوش دیگران بیاندازند و این درحالی 
است که مردم چنین توجیهاتی را نمی پذیرند.

اصولگرایان نمی توانند از تندروها جدا شوند
حمیدرضــا جالیی پــور گفت: متاســفانه 
اصولگرایان همچنــان تحت تاثیر تندرو ها 
هســتند. آنها قادر به ایجــاد حرکتی متمایز 
از آنها در عرصه سیاسی نیستند. این فعال 
سیاسی اصالح طلب افزود: در دولت آقای 
احمدی نژاد آنها تنها تماشــاچی بودند و به 

عنوان یك جریان سیاســی نتوانســته اند ایفای نقش کنند. هنوز هم بعد از 
سه سال از پایان دولت احمدی نژاد خود را پیدا نكرده اند. انتظار این بود که 
پشــت ســر افرادی همچون آقای ناطق نوری جمع شوند اما این اتفاق رخ 
نداده است. جالیی پور تاکید کرد: این کار بهترین کاری است که می تواند 
آنها را به وضع عادی بازگرداند و این راه درســت فعالیت سیاســی است. از 
طرف دیگر اصولگرایان می بینند که تندروها قدرت سیاســی سازمان یافته 

دارند و به منابع اقتصادی تسلط دارند.

نباید بهره برداری سیاسی شود
معصومــه ابتكار معــاون رئیــس جمهور، 
درمورد پرونده پسرش تاکید کرد: این پرونده 
کامال شــخصی اســت و در حال رسیدگی 
اســت و ما هر چه که نتیجــه این پرونده در 
محاکم باشد تابع قانون هستیم. وی افزود: 
به دلیل اینكه یكی از طرفین دعوا نسبتی با 

مسوالن دارد و بخواهند از این پرونده استفاده و بهره برداری کنند نه قانونی، 
نه اخالق و نه شرعی است اما ما تابع مسئله رسیدگی قانونی هستیم.  ابتكار 
تاکید کرد: امیدوارم پرونده تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار نگیرد 
و ما هم عالقه مند نیســتیم به این حاشیه سازی ها کشیده شویم چون کار 
و مســئولیت ما بسیار سنگین اســت و این افراد چون ممكن است خانواده 
هایشــان مسیولیت داشــته باشــند باید در چارچوب قانون و مقررات به آن 

رسیدگی شود.

جابه جایی رئیس دانشگاه سیاسی نبود
وزیرعلــوم تاکیــد کــرد: جابجایــی رئیس 
دانشگاه شهید بهشــتی سیاسی نبود بلكه 
دوره ایشــان تمام شده بود. محمد فرهادی 
در مــورد برکناری رئیس دانشــگاه شــهید 
بهشــتی گفت: جابجایی رئیس دانشــگاه 
شهید بهشتی سیاســی نبود بلكه وی دوره 

اش تمام شده بود. وی تاکید کرد: هرگونه مطلب سیاسی بودن این موضوع 
را تكذیــب می کنم. وزیر علوم توضیح داد: این موضوع به صورت تلفنی به 
ایشان )طهرانچی( اطالع داده شد و با توجه به اینكه ایشان مهمان خارجی 
داشــتند قرار شد بعد از اینكه مهمان ایشان رفت این تغییرات اعمال شود. 
گفتنی اســت ابتدای هفته جاری و در حالیكه طهرانچی در حال برگزاری 
اجــالس گفتگوهای ایران و جهــان عرب بود، بصورت تلفنی از ریاســت 

دانشگاه برکنار شد.

 کسانی که می گویند 
حقوق شهروندی مخالف 

اسالم است، توبه کنند
حجت االسالم علی یونسی در دومین نشست علمی 
- تخصصی مجمع مشــورتی توسعه استان تهران با 
موضوع "حقوق شــهروندی وامنیت ملی"، در سالن 
اجتماعات ســازمان برنامه و بودجه استان تهران ، 
عنوان و تاکید کرد: موقعی اسالم اجتماعی و عدالت 
در جامعه پیاده می شود که حقوق شهروندی در تمام 
زوایای جامعه نفوذ کنــد و عدالت در همه بخش ها 

عملی شود.
دستیار ویژه رییس جمهوری در همین باره به حقوق 
ملت و دولت نســبت به هم اشاره کرد و ضمن تاکید 
بر ضرورت فرهنگ ســازی و نهادینه شــدن حقوق 
شهروندی در جامعه، تاکید کرد که در چنین شرایطی 
این حقــوق باید همواره جزو مطالبــات ملت بوده و 

دولت نیز پاسخگو باشد.
یونسی، بر خالف نظر کسانی که حقوق شهروندی را 
حقوقی غربی می خوانند ، تصریح کرد که این حقوق 
غربی نیست بلكه حقوق اسالمی است و باران رحمت 
و لطف خدا برای همه است و حكومت ها باید تجلی 

رحمت و رحمانیت باشند.
او گفت: بارزترین ویژگی خدا رحمانیت است و خدای 
رحمان به همه لطف دارد و در نزد او کافر و مسلمان 
و اقلیت و اکثریت مطرح نیست و خالق هستی فرقی 
و فاصله ای میان آفریدگانش قائل نشــده و قومی یا 

فردی را بر دیگری ترجیح نداده است.
علی یونســی، در تكمیل این بخش از سخنان خود، 
گفت که البته وقتی می گوییم برابری در قرآن، منظور 
تســاوی در حقوق شهروندی است و نه در فضلیت، 
که در قرآن به آن تاکید شــده و تفاوت میان مومن و 

غیرمومن قائل شده است.
دســتیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت 
های دینی و مذهبی، یادآور شــد کــه نگاه رحمانی 
خداونــد اینگونه اســت و لذا حاکمان نیز به تاســی 
از پــرودگار باید حقــوق مردم بدون ایجــاد تفاوت را 

رعایت کنند.

در حکومت اسالمی نور چشمی نداریم
این عضو دولت تدبیر و امید خاطرنشــان کرد که در 
حكومت اسالمی و دولت اسالمی نیز هیچكس نور 
چشمی نبوده و گروه خاص و خودی در برخورداری 

از مزایای حكومتی نداریم.
یونســی، به موضــوع ضرورت وجــود امنیت در این 
فرایند نیز به عنوان عاملی مهم در حقوق شهروندی 
اشاره کرد و گفت: قانون و عدالت و امنیت باید برای 
همه باشــد و عدالت زمانی تامین می شود که حقوق 

شهروندی وجود داشته باشد.
دســتیار ویژه رییس جمهوری ادامه داد: امنیتی، 
پایدار و عمومی و ملی اســت که با تكیه بر عدالت، 
پایــه ریــزی شــده باشــد و اگــر عدالــت و حقوق 
شــهروندی نباشــد، امنیــت، به ســرعت متزلزل 

می شود.
یونســی، در ادامه به نظر برخی از مخالفان منشــور 
حقوق شهروندی که آن را بر خالف اسالم می دانند 
اشاره و با ابراز تاسف از این امر، گفت: این گروه نمی 
دانند که چنین برداشتی از حقوق شهروندی، تعریفی 
ظالمانه از اسالم است و باید از دادن این نسبت زشت 

به اسالم توبه کنند.
او گفت: اســالم اصیل، عین عدالت اســت و برای 
نجات بشریت آمده و مهد حقوق شهروندی است و 
لذا باید بازتعریفی از مفاهیم دینی داشته باشیم، که 
بهترین منبع برای این بازتعریف قرآن و نهج البالغه 

و سیره قطعی پیامبر اکرم است.

نامه نیوز نوشت: پایان عصر ورزشکاران و هنرمندان در شورای شهر؟
این افراد شاید انسان های خوبی باشند. شاید پرجم ایران را به باالترین قله ها رسانده باشند اما قطعا به دلیل عدم آشنایی با مسائل شهری 

نمی توانستند نمایندگان خوبی برای مردم در شورای شهر باشند.

 عصر ایران نوشت: شهرداری تهران و مدیران ارشد آتش نشانی جواب دهند
باید به این مدیران مدعی گفت شما یک ماسک تنفسی محافظ دود به آتش نشان ها نداده اید تا ریه هایشان از بین نرود؛ آن وقت واقعًا با 

چه رویی از تكمیل بودن امكانات حرف می زنید؟ شاید منظورتان از امكانات، دوربین و میكروفن و میز کنفرانس باشد که به وفور در 
اختیارتان است!

 صراط نیوز نوشت: جابجایی انتخاباتی بی سروصدا در استانی که روحانی در آن فقط 45 درصد رای داشت
شایعه برکناری قریب الوقوع مدیرکل ثبت احول استان اصفهان، در فاصله کمتر از ۴ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، 

واکنش تعدادی از نمایندگان این استان را در پی داشته است.

 الف نوشت: در نشست مسئوالن قضایی از مسائل قضایی گفتگو نمی شود؟
تلویزیون را روشن می کنم . اخبار سراسری سیمای جمهوری اسالمی ایران آغاز می شود . بعد از دو سه خبر ، نوبت خبر نشست هفتگی 

مسئوالن عالی قوه قضائیه می شود .

عكس روزسایت نگار

الهام امین زاده، دستیار 
ویژه رئیس جمهور با 
حضور در منزل آتش 
نشان مفقود امیرحسین 
داداشی با خانواده وی 
دیدار کرد.

خبرنامه
چهارشــنبه 6 بهمن مــاه 1395

ایستاده در غبار
گزارش میدانی از هفتمین روز در پالسکو

نزدیک به هفت روز از حادثه هولناکی که چشم ایرانیان را به چهارراه استانبول در 
قلب پایتخت دوخت، می گذرد اما هنوز اتفاقاتی در آن محل در جریان است که 
روز نخســت در جریان بود؛ از ازدحام جمعیت و تالش پلیس برای متفرق کردن 
تماشــاگران تا تالش آتش نشانان و امدادگران برای یافتن مفقودشدگان حادثه 
و البته مهار آتش! به گزارش »تابناک«، تعیین زمان تشــییع آتش نشانان شهید 
حادثه پالسكو، آن هم در حالی که تنها پیكر چند تن از ایشان پیدا و از زیر آوار خارج 
شده، ما را بر آن داشت تا سری به محل حادثه زده و از نزدیک اوضاع منطقه ای 
تهران را که برای بیش از نیم قرن با »ساختمان پالسكو« به یكدیگر نشانی اش 

را می دادند، بررسی کنیم.

حضور منفی و مثبت مردم
با اینكه نیمه شب عازم محل حادثه شدیم، طی کردن مسافت میان چهارراه حافظ تا 
چهارراه استانبول کار راحتی نیست چراکه ترافیكی شدید در آن جریان دارد. ترافیكی 
که ظاهرا بخشی از آن برای تماشای محل حادثه، از فاصله ای نزدیک تر صفحه 
نمایش تلویزیون اســت. این را می شــود از دوربین هایی که در خودروها برای ثبت 
کانون زایش ابر روشن می شود دریافت یا از توقف شمار زیادی از خودروها در تقاطع 
خیابان جمهوری و خیابان فردوســی نتیجه گرفت. وضعیتی که مقابل در ورودی 
کارگاه تشــكیل شده برای آواربرداری نیز دیده می شود. جمعیتی مشتاق که برای 
پراکنده کردنشان، ماموران انتظامی در محل مستقر هستند و یكی از افسرانشان 
هر چنددقیقه یكبار، پشــت بلندگو از ایشان می خواهد محل را ترک کرده و مانع از 
تردد امدادگران و کامیون های حامل آوارهای پالسكو نشوند. نكته تلخی که برخی 
معتقدند در روزهای سپری شده از حادثه در مذمت آن به قدر کافی سخن گفته شده 
و بی انصافی ست سهم مســئوالن در رقم خوردن حادثه را رها کرده و به نكوهش 
تماشاگران بپردازیم، اما جمعیتی که برای ثبت تصویری اختصاصی از محل حادثه 
در گوشه ای خودرو خود را پارک کرده و دوربین به دست راهی حفاظ های پوشانده 
شده با گونی می روند، مانع از سپردن این تلخی به بوته فراموشی می شوند. البته حضور 
مردم در محل حادثه تنها به این صورت و منفی نیست. کافی است سراغ ماموران 
مستقر در محل رفته یا کمی با دقت به ترددها نگاه کنید تا جلوه هایی از مهربانی و 
قدردانی بی نظیر ایرانیان را نظاره گر شوید. از پیرمردی که سبدی شبیه سبدهای 
خرید فروشگاهی از میوه پر کرده و برای توزیع میان امدادگران و آتش نشانان تالشكر 
به داخل می برد تا خانمی که پالســتک های پر از پاکت های شــیر به دست دارد و 
خود را به محل حادثه رسانده است. تصویری زیبا که به سرعت رنگ می بازد، چراکه 
میان ماموران و فردی که تالش داشته وارد کارگاه شود و کارت شناسایی نداشته، 
بحث باال می گیرد. اتفاقی که آنقدر تكرار شــده که برای کسی تازگی ندارد. شاید از 
این رو که مدت هاســت به این خصیصه بد خو گرفته ایم و ورود بدون مجوز را پای 
زرنگی مان می گذاریم؛ خواه ورود به نهادی خاص باشد و خواه محل حادثه پالسكو!

امدادگرانی که خستگی نمی شناسند
اما هیچ کدام از اتفاقات زشت و زیبایی که پیرامون محل حادثه جریان دارد مانع 
از آن نمی شود که لحظه ای امدادگران دست از کار بكشند و عملیات آواربرداری 
و جست وجوی پیكرهای شهدای آتش نشان را متوقف کنند. عملیاتی که از پنج 

شــنبه هفته پیش آغاز شده و تا پایان آواربرداری، توقف نخواهد داشت. حتی در 
نیمه شب سرد زمستانی، حتی برای چند دقیقه استراحت. درست مثل وضعیت 
برخی افرادی که دراین روزها بارها و بارها بر صفحه تلویزیون دیده شدند و درباره 
حادثه و اتفاقات پس از آن برای مردم سخن گفتند. امثال جالل ملكی، سخنگوی 
سازمان آتش نشانی تهران که جز ماموران مستقر در محل حادثه، کمتر کسی قادر 
به تشخیص وی است. به این دلیل که کالهی برای فرار از سرما روی سر گذاشته 
و شال گردن تیره و راه راهش را دور صورتش پیچیده است. با کاغذی در دست که 
روی آن جمالتی با خط بســیار ساده برای تقدیر از آتش نشانان نوشته شده و آن 
گونه که می گوید، محصول هنر یک دانش آموز برای تقدیر از آتش نشانان است 

که پدر آن کودک زحمت کشیده و آن را در محل حادثه تقدیم وی نموده است.

خبری از من نشنیدید که تکذیب کنم
فرصت مناسبی برای گفت وگو نیست اما سخنگوی آتش نشانی پذیرای پرسش 
هایمان می شــود. با اینكه خستگی از چشــمانش هویداست و تمام مدت شال 
گردن را دور دهانش پیچیده تا مبادا ســرما بیشــتر به جانش نشسته و بیمارش 
کند. آن گونه که پیداست به مانند بسیاری از حاضران در صحنه، نه استراحت و 
تغذیه مناسبی داشته و نه توانسته از شوک حادثه خالصی پیدا کند. به ویژه آنكه 
در لحظه فروریختن پالسكو، همراه شمار زیادی از همكارانش در محل حضور 
داشته است. گفت وگویی کوتاه با کسی که برخی رسانه ها از او به عنوان سخنگوی 
ستاد بحران حادثه پالسكو یاد می کنند اما چه این سمت به وی اعطا شده باشد و 
چه خیر، مطلع ترین فرد در خصوص این حادثه و البته یكی از صادق ترین افرادی 

است که درباره این حادثه با مردم سخن می گویند.
 ملكی درباره تكذیب های فراوان درمورد اخبار پالســكو گفت: آیا از من خبری 
شــنیده اید که بعــد آن را تكذیب کنم؟ اینكه دیگران چــه می گویند و گفته اند را 
نمی دانم چون اینجا هستم و هنوز فرصت نكرده ام در این باره اخبار را پیگیری کنم. 
فقط در جریان اخباری هستم که اطرافیان به گوشم رسانده اند. نه فیلمی از زمان 

حادثه و قبل و بعد آن دیده ام و نه فعال فرصتی برای این کار دارم. اگر کسی خبری 
داده که کذب بوده، خودش باید پاسخگو باشد. وی درپاسخ به اینكه آیا دستوری 
برای عدم اطالع رسانی صحیح در این ماجرا به شما داده شده، اظهار کرد: هرگز. 
به هیچ وجه این گونه نبوده و من به فراخور وظیفه ای که دارم، تمامی آن چیزی 
که در محل حادثه می بینیم را گزارش می کنم. چون خبرنگار نبوده و نیستم، شاید 
نتوانم به خوبی وقایع را شــرح داده و اطالعات مناسب را در اختیار رسانه ها قرار 

دهم اما دروغگو هم نیستم و نمی توانم چیزی برخالف واقعیت بگویم.

آن قدر آمارهای بیشتری دادند که ترسیدیم تعداد مفقودی ها را 
اعالم کنیم

ملكی با بیان اینكه تعداد آتش نشان های مفقود دقیقا ۱۵ تن است درخصوص 
تاخیر در ارائه آمار آتش نشان ها گفت: از جانب ما تاخیری نبود. ابتدا فكر می کردیم 
شمارشان بیشتر باشد چراکه با توجه به وسعت حادثه، همكاران خارج از شیفت نیز 
به محل حادثه آمده بودند. به این دلیل از ایستگاه ها استعالم کردیم و طی چند 
ساعت متوجه شدیم که شمار آتش نشانان مفقود ۱۵ نفر است. چند ساعت هم 
از این رو زمان برد که اوضاع به شــدت بحرانی بود و نگرن بودیم مبادا اشتباهی 
رخ دهد. سخنگوی ستاد بحران افزود: تهیه آمار مفقودان همانقدری زمان برد 
که گفتم اما راستش ابتدا اینقدر برخی آمدند و آمارهای بیشتر دادند که ترسیدیم 
واقعیت را اعالم کنیم چون کمترین عدد، بیست تا سی مفقود بود. برخی آمارها 
ارائه می شد که نمی دانستیم چگونه است، ضمن اینكه ما تنها از آمار آتش نشانان 
اطالع داشــتیم و نمی دانستیم چند شهروند در این حادثه مفقود شده اند. به این 
دلیل ما مرجع ارائه آمار کلی مفقود شــدگان نبودیم. ملكی در پاسخ به این سوال 
که »با توجه به اینكه زمان تشــییع شهدای آتش نشان مشخص شده و جز چند 
تن، وضعیت شــمار زیادی از همكاران مفقودتان در این حادثه هنوز مشــخص 
نشــده، آیا تعیین زمان تشییع و خاکسپاری زود نبود؟« می گوید: در این باره هم 

من نمی توانم اظهار نظر کنم.
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رصدخانه

پیامی از آن سوی خلیج فارس
هدف وزیر خارجه کویت از سفر یک روزه به تهران چه بود؟

ســفر وزیــر خارجه کویت بــه تهران، امــروز در مرکز توجــه مطبوعات و 
رســانه های داخلی و خارجی قرار گرفته اســت. سفری که گفته می شود 
هدف اصلی از آن، انتقال پیامی از سوی کشورهای عضو شورای همكاری 
خلیج فارس و به طور مشــخص، تالش کویت برای میانجی گری میان 
ایران و عربســتان ســعودی است. شــیخ صباح الخالد الصباح امروز در 
حالی وارد تهران شد که از پیش گفته شده بود وی در این سفر چند ساعته 
با محمد جــواد ظریف، وزیر امور خارجه و برخــی از دیگر مقامات ایرانی 
دیــدار می کند. تبادل نظر در مورد مســائل دوجانبه، تحوالت منطقه ای 
و بین المللی موضوعاتی هستند که در ارتباط با این سفر عنوان شده اند. 

برخی رســانه ها از جمله »النهار« کویت نوشــته اند که وزیر خارجه کویت 
پیامی را از ســوی شــورای همكاری خلیج فارس بــرای آغاز رایزنی های 
استراتژیک میان ایران و این شورا به تهران منتقل می کند. سفیر ایران در 
کویت درباره محتوای این پیام و اهمیت این ســفر می گوید: »باید منتظر 
بود تا ســفر انجام شود. این سفر فی نفسه مهم است و موجب گسترش و 
تحكیم مناسبات شده و راه را برای همكاری های فیمابین باز می کند«.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در خصوص اهداف سفر وزیر 
امور خارجه کویت اظهار داشــت: »جمهوری اســالمی ایران و کویت به 
عنوان دو کشور همسایه با مشترکات فراوان از دیر باز در تماس، تعامل و 
رایزنی با هم بوده و هســتند«. بهرام قاسمی درباره اهداف سفر وزیر امور 
خارجه کویت اظهار داشــت: جمهوری اسالمی ایران و کویت به عنوان 
دو کشور همسایه با مشترکات فراوان از دیر باز در تماس، تعامل و رایزنی 
با هم بوده و هستند. قاسمی افزود: »این سفر یک روزه  که از مدتی  قبل  
مطرح و  برای آن برنامه ریزی شده بود، در چارچوب روابط دو جانبه ایران و 
کویت انجام می شود«. وی گفت: »در این سفر  همچنین قرار است عالوه  
بر مسائل دو جانبه و روابط فی مابین، در خصوص آخرین تحوالت منطقه 
و  موضوعات بین المللی گفتگو و تبادل نظر به عمل آید«. وی همچنین 
افزود: »وزیر خارجه کویت حامل پیامی از ســوی امیر کویت برای رئیس 

جمهوری اسالمی ایران می باشد«. 

در ایــن میــان، خبرگزاری رویترز ســفر وزیــر خارجه کویت بــه تهران را 
»کم ســابقه« خوانده و به نقل از خبرگزاری دولتی کویت می نویســد، پیام 
شورای همكاری خلیج فارس بر پایه آغاز گفت وگو میان کشورهای شورا 
و ایران اســتوار خواهد بــود. این دیدار چند روز پس از ســخنان روحانی، 
رئیس جمهور ایران درباره تالش برای حل اختالفات میان این کشــور و 
عربســتان صورت می گیرد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران گفته بود 
برخی کشورها از جمله کویت مایل به میانجی گری برای کاهش تنش بین 

ایران و عربستان هستند.
خبرگزاری رویترز با نگاهی به پیشــینه تنش های میان ایران و عربستان 
می نویسد: »اما قدمت روابط تجاری و موضوع میدان های مشترک نفت 
و گاز مانع از آن می شــود که بسیاری از کشــورهای حوزه خلیج فارس دِر 
]روابط[ را برای همیشه بر روی ایران ببندند«. سفر وزیر امور خارجه کویت 

بــه تهران در حالی صورت می گیرد که آخرین دیدار امیر کویت از ایران به 
ســال ۲۰۱۴ بازمی گردد. این نخستین بار از زمان وقوع انقالب اسالمی 
بود که یكی از رهبران کشــورهای هم پیمان آمریكا در حوزه خلیج فارس 
به ایران سفر می کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه کویت 
با تأکید بر »منافع و فرصت های مشــترک ایران و کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس«، گفته اســت: »این گفت وگوها برای هر دو طرف سودمند 
خواهد بود«.  شیخ صباح روز گذشته و پیش از سفر به تهران، گفته بود: »در 
سفر به تهران پیام کتبی را از شیخ صباح االحمد امیر کویت به دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهوری اســالمی ایران تسلیم خواهم کرد«. وی افزود: 
»این پیام در زمینه چارچوب و محور گفت وگو میان شورای همكاری خلیج 
فارس و جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و باید بر اساس و مبنای قوانین 
بین المللی باشــد«. وزیر خارجه کویت گفت: »ایران و کشورهای شورای 

همكاری شــرکای یكدیگر در منطقه هســتند و از ظرفیت های فراوانی 
برای تقویت مناســبات برخوردار می باشند و همچنین مصالح مشترکی 
با یكدیگر دارند«. وی افزود: »گفت وگو و تعامل مشــترک سود مشترکی 
برای تهران و شــورای همــكاری خلیج فارس خواهد داشــت«. پیش از 
ایــن خالد جارالله معاون وزیر خارجه کویت با تایید این خبر اعالم کرد که 
صباح الخالد در ســفر به تهران رایزنی هایی را با مقامات ایرانی در زمینه 
روابط تهران با شورای همكاری خلیج فارس و تحوالت منطقه انجام می 
دهد. همچنین به گفته »علی الدقباسی« رئیس کمیسیون روابط خارجی 
مجلس امت کویت سفر شیخ صباح الخالد اقدامی در جهت زمینه سازی 
برای آغاز گفت و گوهای مشــترک میان ایران و شورای همكاری خلیج 

فارس خواهد بود.
از سوی دیگر، یک مقام وزارت خارجه کویت که مایل به افشای هویت خود 
نیســت، به روزنامه »اعتماد« گفته: »قرار شد دولت کویت پس از نشست 
رهبران شــورای همــكاری در منامه نامه ای به مقامــات ایرانی مبنی بر 
ضرورت حسن همجواری، همكاری و رفع تدریجی سوءتفاهم ها تسلیم 
کند«. این مقام وزارت خارجه کویت که حوزه کاری اش مرتبط با روابط ایران 
و شورای همكاری خلیج فارس است، می گوید »دولت کویت وظایفی در 
این زمینه به عهده گرفته؛ قرار شــد دولت کویت پس از ســی و هفتمین 
نشســت رهبران شــورای همكاری در منامه نامه ای بــه مقامات ایرانی 
مبنی بر ضرورت حسن همجواری، همكاری و رفع تدریجی سوءتفاهم ها 
تسلیم کند. تهران به ما اعتماد دارد و مقامات وزارت خارجه کویت تا پیش 
از ٣٠ ژانویه به تهران ســفر خواهند کرد«. این مقام کویتی اما حاضر نشد 
روشــن کند در این نامه یا تالش های مشابه، مشخصًا موضوع عربستان 
و میانجیگــری دولت متبوعش موضوعی محوری و کلیدی اســت یا نه؛ 
هــر چند که آن را نیز تكذیب نكرد. اینكــه تالش هایی برای بهبود روابط 
میان تهران و ریاض در حال انجام اســت به خوبی نشان می دهد طرفین 
گاه شده و دیپلماسی محرمانه کار  تا حدی به ضرورت حل مســائل خود آ

خود را دنبال می کند.

طرح ترامپ برای محدود کردن ورود اتباع چند کشور به آمریکا
خبرگزاری رویترز به نقل از »دستیاران نمایندگان کنگره و کارشناسان مهاجرت« که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت که رئیس جمهور آمریكا چندین حكم در زمینه مهاجرت صادر خواهد کرد. انتظار می رود این احكام شامل محدود 
کردن ورود به آمریكا برای پناهجویان و تعلیق موقت صدور ویزا برای شــهروندان کشــورهای ایران، عراق، لیبی، ســومالی، ســودان، سوریه و یمن باشد. ترامپ سال پیش بعد از حمله های پاریس که ۱۳۰ نفر در آن کشته شدند، گفت 
که باید به طور موقتی جلوی ورود همه مسلمانان به آمریكا را گرفت. او بعدًا تاکید کرد که نه ضدمسلمان، بلكه »ضدتروریست« است. آن طرح با انتقادهای زیادی در داخل و خارج از آمریكا مواجه شد. او در ماه اوت گذشته همچنین 
ایران را »بزرگترین حامی تروریســم و اســالم افراطی« توصیف کرد. ترامپ آن زمان قول داده بود اگر رئیس جمهور شــود ویزای ورود به آمریكا را از کشورهایی که با تروریسم در ارتباط هستند به حال تعلیق در خواهد آورد و برای کسانی 
که برای ورود به آمریكا درخواست می دهند امتحان عقیدتی خواهد گذاشت. در آن زمان گفته شد که در این امتحان از شرکت کنندگان درباره ارزش های آمریكایی مثل آزادی مذهب، برابری جنسیتی و حقوق همجنس گرایان سوال 
خواهد شد. شورای ملی ایرانیان آمریكا )نایاک( مستقر در واشنگتن با صدور بیانیه ای از این اقدام احتمالی به شدت انتقاد کرده است. این گروه نوشت: »دونالد ترامپ در حال عملی کردن شرم آورترین و تبعیض آمیزترین قول های 

دوران مبارزات انتخاباتی است. او خواستار منع ورود مسلمانان شد و حاال درحال برداشتن اولین گام ها برای اجرای آن است«. 

رؤسای جمهور فرانسه و کلمبیا در بازدید از اردوگاه گروه فارک

 تمرین مشترک نیروهای کره جنوبی
و آمریكا در نزدیكی سئول

ترزا می پیش از شروع مذاکرات در مورد برگزیت

 انفجار نزدیک هتلی 
در موگادیشو

 ورود دوباره بمب افکن های روسیه 
به آسمان ایران

وزارت دفاع روسیه خبر داد که بمب افكن های این کشور مجددا 
به مواضع داعش در ســوریه حمله کردند. این بمب افكن ها از 
مرکزی در روسیه پرواز کرده و بعد از عبور از ایران به سوی عراق 
رفته اند. وزارت دفاع روسیه اعالم کرد: »شش فروند بمب افكن 
از نــوع توپولوف ۲۲ ام ۳ از خاک روســیه به پــرواز درآمدند و به 
مواضع داعش در اســتان دیرالزور ســوریه حملــه کردند«. این 
بیانیه می افزاید: »بمب افكن های روســیه پس از برخاستن از 
پایگاه های هوایی روســیه، از فراز آســمان ایــران و عراق عبور 
کردند و اهداف مشخصی را در استان دیرالزور هدف قرار دادند«. 

  نفت عراق، 
متعلق به عراقی هاست

حیــدر العبادی، نخســت وزیر عراق، در واکنش بــه اظهارات 
اخیــر رئیس جمهوری آمریكا که گفته بود اگر نفت عراق را نگه 
می داشتیم، داعشی در کار نبود، تصریح کرد: »نفت عراق تنها 
متعلق به مردم این کشــور اســت و هر کسی خالف این را گفته 
باشد، سخنانش کاماًل مردود است«. العبادی تصریح کرد، گمان 
نمی کنم مسئولی در جهان یافت شود که ادعای چیزی را داشته 
باشد که به وی تعلق ندارد. عبادی، افزود: »از آنجایی که جامعه 
جهانی خطر تروریسم را به خوبی درک کرده است، تالش های 

زیاد منطقه ای و جهانی در حمایت از عراق صورت گرفت«.

  طرح تازه سنای آمریکا 
برای تحریم غیرهسته ای ایران

سه سناتور آمریكایی روز سه شنبه طرحی برای وضع تحریم های 
غیرهســته ای علیه ایران معرفــی کرده اند. تــاد یانگ، مارکو 
روبیو و جان کورنین، ســه ســناتور جمهوری خواه هســتند که 
طرحی موســوم به »تحریم های غیرهســته ای ایران« را برای 
وضــع تحریم های مالی و اقتصادی علیه تهران ارائه کرده اند. 
قانونگذاران مجلس ســنا بــا متهم کردن ایــران به حمایت از 
تروریســم، نقض حقوق بشــر و پیگیری اهداف تهدیدآمیز در 
برنامه موشــكی هدف از طرح تحریمــی جدید خود را مقابله با 

این اقدامات تهران عنوان کرده اند. 

  »الباب« را به دولت سوریه 
پس نمی دهیم

مقامات ترکیه ای گفتند که تصمیم ندارند شهر الباب را پس از 
کنترل بر آن به مقامات سوری تحویل دهند. کارشناسان پیشتر 
احتمال داده  بودند که تفاهمی میان روسیه و ترکیه برای اجازه 
به نیروهای نظام ســوریه برای ورود به شــهر الباب در استان 
حلب در شمال غرب سوریه وجود داشته باشد. این امر یک ماه 
پس از شكســت معارضین تحت حمایت ترکیه برای شكستن 
اســتحكامات داعش در ورودی های این شــهر مطرح شــد. 
کارشناســان احتمال می دادند که این تفاهم بخشی از زنجیره 
تفاهم ها و امتیازدهی های متقابل میان آنكارا و مسكو باشد. 
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