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 محسن رضایی: 
الزمه فسادستیزی انضباط 

انقالبی است
محســن رضایی  در آســتانه ایام شــهادت حضرت 
زهــرا )س( در جمع عزاداران  هیــأت منتظران  در 
مصالی شهرســتان  لنجان استان اصفهان گفت: 
بعد از پیامبر اکرم، حوادث عجیبی در جهان اسالم 
حادث شــد. جهان اسالم ازیک طرف گسترده شد، 
اما از درون دچار فروپاشــی گردیــد. موریانه هایی از 
درون  بــه درخت  تناور جهان اســالم آســیب زدند. 
قدرت و تجهیزات ایران و روم در  آن دوران، در برابر 
لشــکر اســالم به زانو در آمد اما حکومت اسالمی با 
چالش فروپاشی درونی،  روبه رو شد. هجوم و اهانت 
به خانواده پیامبر، حادثه  بسیار تلخی بود که سرآغاز 
حوادث ناگوار و فروپاشی تمدن اسالمی به شمار می 
آیــد. وی ادامه داد: هر ملتی یک وجه درونی و یک 
دنیای  بیرونی دارد. ممکن است حکومتی در بیرون 
وجه قدرتمندی داشته  اما از درون درحال فروپاشی 
باشــد. ایران در دوران صفویه پیشــرفت داشت ولی 
دراواخر آن از درون رو به فروپاشــی گذاشته بود. در 
عصر حکومت قاجار، نیمی از سرزمین های  روزگار 
صفویه را از دســت دادیم. بنابراین باید ضمن آن که 
به گسترش حوزه نفوذ اهمیت می دهیم، به مراقبت 
ازدرون هم بپردازیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیــان اینکه معرفت و اندیشــه حضرت زهرا 
)س( چــراغ هدایت اســت، افزود: خطبــه فدکیه 
حضــرت زهرا)س( نســخه ای  جامع بــرای نجات 
جوامع اســالمی اســت. ظاهر این خطبه  به زمین و 
باغ فدک اشــاره دارد اما به این بهانه حضرت، حکام 
وجوامع اسالمی را مورد خطاب قرار داده و خطرات 
بزرگی را که  در کمین جهان اسالم بوده، هشدار داده 
اســت. این بانوی گرامی هزار و چهارصد سال قبل 
خطاب به مخاطبان خود در مسجد مدینه به  ضرورت 
اطاعت از امام، نظام داشــتن جامعه  و سپس جهاد 
اشــاره کرده و امر به معروف را موجب اصالح جامعه 

عنوان می کنند.  
 رضایی خاطر نشــان کرد: امامت به جامعه وحدت 
و انســجام می دهــد و جامعه اســالمی با فراموش 
کــردن این اصل، در طول تاریخ دچار انحراف شــد. 
با این حــال ملت ما از  ابتدای انقالب، این ســتون  
جامعه را حفظ کرده اســت. در حوادث سال 88، اگر 
معترضان  بــه نظام مندی جامعه اســالمی توجه و 
شــکایت خود را از راه قانــون دنبال می کردند، نظم 
کشــور مخدوش نشده و کشور چند ماه دچار هرج و 

مرج و آسیب نمی شد.
فرمانده ســپاه پاســداران در دوران دفــاع مقدس 
تصریــح کرد: امــروز بــی تفاوتی و کنار گذاشــتن 
پرچــم انقالب، همان مشــکالتی را بــرای ما پدید 
مــی آورد که جامعه اســالمی در  دور دســت های 
تاریخ دچار آن شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: در داخل کشــور، ناکارآمدی، فســاد و 
انحرافات مانند یک بمب عمل می کنند و  بنابراین 
بایــد با غربزدگی و تحجر مبارزه کرد. زیرا  اگر با این 
آســیب ها مبــارزه نکنیم از داخل تهی می شــویم. 
مشــکالتی که در یکی از فرودگاه های کشور پیش 
آمد و ســاعت ها مــردم را گرفتار کــرد؛  قطاری که 
آتــش گرفت و مردم مظلومانه در آن ســوختند گرد 
و غباری که مردم خوزســتان را مــی آزارد و دریاچه 
هایی که خشــکیده اند؛ همگی  ناشی از ناکارآمدی 
است. مساله شایســته ساالری را باید جدی گرفت. 
خطر دوم جامعه اســالمی فساد است. برای مقابله 
با فســاد، به انضباطی انقالبی  نیــاز داریم که امام 
 علی)ع( با آهن گداخته ای که به دست برادرش داد، 

نمونه متعالی آن است.

سرانجام گاز به سیستان و بلوچستان رسید
رئیس جمهوری در راه شرکت در اجالس اکو پاکستان، در زاهدان توقف کرد

رئیس جمهوری اســالمی ایران به دعوت رســمی نخســت وزیر پاکســتان و 
به منظور شــرکت در ســیزدهمین اجالس  سران کشــورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی )اکو(، عصر دیروز وارد اســالم آباد پایتخت پاکستان شد. 
حجت االسالم حسن روحانی پس از ورود به اسالم آباد در فرودگاه نورخان مورد 
استقبال مقام های پاکستانی و ســفیر و مقام های سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در پاکستان قرار گرفت و همزمان با پایین آمدن رئیس جمهوری اسالمی 
ایران از پلکان هواپیما، ٢١ گلوله توپ نیز به افتخار ایشان شلیک شد. اجالس 
ســران اکو، امروز )چهارشنبه( در اسالم آباد برگزار می شود و روحانی، مواضع 
و  دیدگاه های جمهوری اســالمی ایران را در جمع سران کشورهای عضو این 
ســازمان مهم اقتصادی  منطقه، تشــریح و تبیین می کنــد. رئیس جمهوری 
همچنین در حاشیه این اجالس، با شماری از روسای دولت های شرکت  کننده 
دیدار و گفت وگو خواهد داشت. روحانی دیروز پیش از سفر به پاکستان ساعتی را 
در زاهدان به سر برد و در این سفر کوتاه به پیگیری روند مصوبات دولت درباره 

استان سیستان و بلوچستان پرداخت.

 توسعه مناطق شرقی و سواحل مکران 
از اولویت های این دولت بوده و هست

رئیس جمهوری همچنین در مراســم بهره برداری از پروژه گازرسانی و خط لوله 
انتقال گاز ایرانشــهر به زاهدان با تاکید بر اینکه توسعه مناطق شرقی و سواحل 
مکران از اولویت های این دولت بوده و هســت، شرق توسعه یافته را به نفع کل 
کشــور و همســایگان برشــمرد و اظهار کرد: تمام تالش های دولت در عرصه 
خارجی و داخلی برای توسعه ایران و اشتغال جوانان عزیز است. روحانی افزود: 
بزودی طرح های جدید و تحول آفرین برای منطقه، در بندر چابهار به بهره برداری 
خواهد رسید. روحانی با اشاره به سه سفر خود به استان سیستان و بلوچلستان در 
دوره فعالیت دولت یازدهم، افزود: البته این سفر استانی محسوب نمی شود، بلکه 
سفر وفای به عهد است چرا که ما در سفر اول وعده هایی به شما دادیم و شما مردم 
مطالباتی داشــتید و طرح ها و پروژه هایی اعالم شد و قول دادیم که دولت همه 
توان و تالش خود را برای اجرای وعده ها به کار خواهد گرفت. رئیس جمهوری 
اظهار کرد: امروز خوشحالم که بسیاری از وعده های دولت در این استان محقق 
شده و همه وعده ها و پروژه های اعالم شده نیز با تالش مسئوالن به انجام خواهد 
رســید. روحانی تاکید کرد: آنچه امروز به ثمر نشسته در سایه وحدت و انسجام 
مردم اســتان اعم از شیعه و سنی و اقوام مختلف اعم از بلوچ و سیستانی است 
که به جهان نشــان دادند در دورانی که در بســیاری از کشورها بیگانگان شعله 
اختالفات و انشقاق را ترویج می کنند، در کشور ما همه اقوام و مذاهب برادرانه 
در کنار هم برای آبادانی و توســعه ایران عزیز تالش می کنند. رئیس جمهوری 
ضمن قدردانی از وحدت ، همدلی و انسجام مردم استان سیستان و بلوچستان، 
گفت: امروز دیگر آن روزگاری نیســت که مرزهای شرقی ما در استان سیستان 
و بلوچستان ناامن باشد، بلکه امروز به همت مردم، علما و طوایف در سایه ایثار 

نیروهای مســلح اعم از ارتش، بسیج و نیروهای امنیتی، همه ذهن ها و فکرها 
سیستان و بلوچستانی امن برای توسعه ایران عزیز را می شناسند. روحانی با اشاره 
به اینکه دولت در مذاکرات با همه همســایگان استان سیستان و بلوچستان از 
جمله پاکستان، افغانستان و عمان تالش کرده که حسن همجواری، برادری و 
همسایگی صمیمانه را مد نظر داشته باشد، گفت: ما باید با همه برادرانمان در 
منطقه و همسایگان ایران با برادری و اخوت برای توسعه کل منطقه تالش کنیم.  
رئیس جمهوری توســعه شرق کشور، توسعه سواحل مکران و انسجام و وحدت 
ملی مذهبی و قومیتی در سراسر ایران را از اهداف مهم دولت یازدهم برشمرد و 
بــر پایبندی دولت بر این اهداف تاکید کرد و افزود: در آینده ای نزدیک با تالش 
مسئوالن در سواحل مکران و چابهار و جنوب استان شاهد تحول بزرگی خواهیم 

بود و طرح های جدید در بندر چابهار به بهره برداری خواهد رسید. 
رئیس جمهوری تصریح کرد: در مراســم امضاء سند همکاری در بندر چابهار 
که نخســت وزیر هند و رئیس جمهوری افغانستان نیز حضور داشتند، نخست 
وزیر هند اعالم کرد که یک قرن دیگر جهان خواهد فهمید که امضاء این سند، 
چــه تحول بزرگــی در منطقه رقم خواهد زد و حقیقتًا نیــز این یک کار عظیم و 
بزرگ برای اســتان سیستان و بلوچستان خواهد بود که دارای جایگاهی مهم 

و استراتژیک در کشور است و ایران عزیز را به اقیانوس ها وصل کرده است.

شرق توسعه یافته به نفع کشور است
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در سفر کاروان تدبیر و امید به استان سیستان و 
بلوچستان نسبت به شناسایی و آماده سازی معادن برای بهره برداری، وعده هایی 
به مردم داده شــد، گفت: امروز عملیات اکتشــاف در نوار جنوب انجام شــده و 
براســاس گزارش ها، ده ها معدن ارزشمند، از جمله مس و طال در استان وجود 
دارد که باید با تالش، معادن را آباد کنیم تا جوانان این منطقه مشغول بکار شده 
و شاهد توسعه استان باشیم. روحانی تاکید کرد: تمام اهتمام و تالش دولت در 
داخل کشور و مذاکرات خارجی و برجام بر توسعه ایران و اشتغال جوانان است. 
رئیس جمهوری افزود: ما امروز برای ایجاد اشــتغال نیاز به ســرمایه، آموزش، 
فناوری های نو و تحرک در بخش های مختلف داریم. روحانی با بیان اینکه باید 
در کنار توســعه بنادر در راستای اجرای پروژه راه آهن از چابهار به زاهدان و پس 
از آن تا خراســان و سرخس، تالش کنیم، گفت:  امروز راه آهن ایران از طریق، 
اینچه برون به راه آهن ترکمنســتان، آســیای مرکزی و چین متصل شده و باید 
تالش کنیم تا این پروژه در شرق کشور به ثمر برسد تا شاهد تحول در بخش حمل 
و نقل ریلی باشیم. رئیس جمهوری تاکید کرد: شرق توسعه یافته به نفع کشور و 

همسایگان شرقی و جنوبی و جوانان امروز و فردای میهن است.

مشعل گاز سیستان و بلوچستان روشن شد
رئیس جمهوری در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان پروژه گازرسانی 
به زاهدان از ایرانشــهر را افتتاح کرد و با روشــن شدن شــعله گاز در این شهر، 

وعده دولت به مردم در راستای تحقق یک آرزوی دیرینه در زاهدان محقق شد. 
روحانی با حضور در اجتماع پرشور مردم زاهدان در میدان گازی این شهر دستور 
بهره برداری از پروژه گازرســانی به زاهدان  را صادر و شعله گاز در میدان گازی 
زاهدان روشــن شد. پروژه انتقال گاز به اســتان سیستان و بلوچستان با هدف 
گازرســانی به 300 هزار خانوار شهری و روستایی در شهرستان های زاهدان، 
چابهار، خاش، زابل و کنارک و صنایع موجود در این اســتان از مصوبات ســفر 
رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید به سیستان و بلوچستان در سال ٩٣ است 
که در راستای عملیاتی کردن فاز یک این طرح،  خط انتقال ایرانشهر - زاهدان 
به طول ٢۶۵ کیلومتر اجرا و تکمیل شــده است. رئیس جمهوری همچنین از 
طریــق ویدئو کنفرانس، پروژه های زیربنایی، عمرانی و اقتصادی در اســتان 
سیستان و بلوچستان را افتتاح کرد. روحانی دستور آغاز بهره برداری از باند دوم 
فرودگاه زاهدان، افتتاح کارخانه و معدن مس چهل کوره، بهره برداری از قطعه 
یک بزرگراه زاهدان-زابل، بزرگراه زابل – زاهدان )قطعه 7( و بزرگراه زاهدان –بم 
)قطعه یک(، آغاز به کار خط هوایی تفتان و بهره برداری از طرح های مخابراتی و 
ارتباطاتی و نسل سه و چهار تلفن در سطح استان را صادر کرد. رئیس جمهوری 
در فرمــان بهره برداری از پروژه هــای زیربنایی، عمرانی و اقتصادی اســتان 
سیســتان و بلوچســتان ضمن اظهار امیدواری از اینکه این طرح ها و پروژه ها 
موجب توسعه استان و  اشتغال جوانان شود، گفت: به حول و قوه الهی و توسل 
به روح فاطمه اطهر)س( عملیات بهره برداری از پروژه های استان را آغاز کنید.

ارتباط با همسایگان برای ایران از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است

رئیس جمهوری بعد از انجام برنامه های ســفر خود با بدرقه رســمی استاندار و 
نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان، زاهدان را به مقصد اسالم آباد 
پاکســتان ترک کرد. روحانی  در فرودگاه زاهدان و پیش از عزیمت به پاکستان 
به منظور شــرکت در اجالس ســران ســازمان همکاری  اقتصادی )اکو(، با 
اشــاره به اهمیت این ســازمان منطقه ای گفت: در اجالس سران اکو که روز 
چهارشــنبه در اسالم آباد تشکیل می شــود، عالوه بر تبادل نظر درباره توسعه 
ســازمان اکو و راه های تقویت  همکاری های اقتصادی، ایجاد  امنیت و ثبات 
در منطقه نیز مــورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. روحانی اظهار کرد: 
اکو برای ایران بسیار حائز اهمیت است و تنها سازمان منطقه ای مهمی است 
که ایران عضو و از موسسین آن است و دبیرخانه این سازمان هم در تهران قرار 
دارد و امروز مســئولیت ســنگینی بر دوش ایران و سایر اعضای موسس برای 
توســعه ســازمان اکو قرار دارد. روحانی با بیان اینکه توسعه کشورمان نیازمند 
همکاری با ســایر کشورها بخصوص کشــورهای همسایه است، خاطر نشان 
کرد: ارتباط با همسایگان برای جمهوری اسالمی ایران از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار اســت. اکثر اعضای ســازمان اکو همسایگان ایران هستند و تقویت 

همکاری های فی مابین برای آینده منطقه نیز بسیار اهمیت دارد.

آیت اهلل مکارم شیرازی تاکید کرد: اصولگرایان فقط با یک کاندیدا به نتیجه می رسند
آیت االله مکارم شــیرازی در دیدار جمعی از اعضای شــورای مرکزی موتلفه اسالمی اظهار کرد: ما همواره شما را دعا می کنیم و امیدواریم که بتوانید یک ائتالف خوبی را میان اصولگرایان شکل دهید. 
وی گفت: اگر تمام اصولگرایان یک نفر را معرفی کردند امیدی به نتیجه انتخابات هســت اما اگر کاندیداهای متعددی معرفی کنند، مطمئن باشــید که در شــرایط فعلی موفقیتی حاصل نخواهد شد. 
این مرجع تقلید با اشاره به ماهیت دموکراسی غربی تاکید کرد: یکی از عواملی که هم در کشور ما و هم در کشوری مانند آمریکا باعث پیروزی می شود، عوام فریبی و بلوف زدن است. افراد متدین نمی 
توانند چنین رفتارهایی از خود بروز دهند اما این مسائل منعی برای غیرمتدینین ندارد؛ متاسفانه این رفتارها برآمده از فرهنگ غربی بوده که جامعه ما هم از آن نمونه گرفته است. آیت الله مکارم شیرازی 
افزود: امروز اگر عده ای وارد صحنه انتخابات شوند و وعده های دروغین به مردم بدهند ممکن است جمعیت زیادی را مجذوب خود کنند. رئیس جمهور جدید آمریکا با همین بازی ها وارد میدان شد 

و ما امروز می بینیم که برترین کشور دنیا بلحاظ مادی، بدترین رئیس جمهور را انتخاب کرد زیرا دست به عوام فریبی زد و دروغ پردازی کرد.

سیاسی
سه شنبه 10 اســفند ماه 1395

حاشیه روز

استعفای دسته جمعی احمدی نژادی ها
حمیدرضا بقایی از نزدیك ترین یاران محمود احمدی نژاد با گذشت چند روز از بیانیه  رئیس جمهور سابق مبنی بر عدم 
حمایــت از هیچ کاندیدایی در انتخابات ۹۶ طی یك یادداشــت تلگرامی آمادگی خــود را برای حضور در انتخابات ۹۶ 
اعــالم کــرد. این اقدام بقایی در اعالم کاندیداتوری بعد از بیانیه محمــود احمدی نژاد، دو احتمال را در اذهان پدیدار 
کرد. نخست آنکه بقایی خالف میل احمدی نژاد در انتخابات ثبت نام کرده است، همان احتمالی که برخی شنیده ها 
آن را تایید می کرد. احتمال دوم آنکه اتفاقا احمدی نژاد هیچ گونه مخالفتی با کاندیداتوری بقایی نداشته اما چون این 
احتمال وجود دارد که بقایی با عدم اســتقبال از سوی مردم روبه رو شود، ترجیح داد طی بیانیه ای عدم حمایت خود از 

نزدیکانش را اعالم کند که اگر بقایی شکست خورد، این شکست به حساب او گذاشته نشود.  با این حال تیم رسانه ای حول بقایی حسابی فعال شده 
و هر روز اخبار مختلفی از آن به گوش می رسد. با موضعگیری های رحیم مشایی و اعالم اینکه بقایی حمایت محمود احمدی نژاد را با خود همراه دارد، 
در یك جنگ روانی ســاختگی، یکی از کانال های نزدیك به رئیس دولت قبل از عصبانیت احمدی نژاد برای کاندیداتوری بقایی خبر می دهد و قصد 
دارد کماکان بر عدم حمایت احمدی نژاد از بقایی تاکید کند اما به فاصله یك روز از اعالم این خبر یکی دیگر از کانال های تلگرامی نزدیك به جریان 
احمدی نژاد چنین منتشر می کند که»اعضای شوراهای تبیین مبانی انقالب و بازخوانی آرمان های امام ، برای همراهی بقایی در انتخابات استعفا 
دادند. این کانال نوشــت: با توجه به اعالم کاندیداتوری حمید بقایی در انتخابات ریاســت جمهوری و تاکید محمود احمدی نژاد مبنی بر ممنوعیت 

فعالیت انتخاباتی اعضای شوراهای تبیین مبانی انقالب و بازخوانی آرمان های امام، اعضا استعفا دادند.

خاطره روز

طرح شکست خورده مطهری برای انتخابات 88
نایب رئیس مجلس دهم روایت خود از دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با رئیس دولت اصالحات را بیان کرد. جماران 
نوشــته است که علی مطهری در پاســخ به سوالی درباره محورهای سخنانش در مالقات برخی نمایندگان مجلس با 
رئیس جمهوری اسبق کشورمان گفت: در این دیدار چند نفر از جمله بنده صحبت کردند؛ من گفتم آخرین بار رئیس 
دولت اصالحات را در اســفند ۱387 و نزدیک به انتخابات ریاســت جمهوری ســال 88 مالقات کردم. آن زمان من 
طرحی درباره آن انتخابات داشتم و آن این بود که همه اعم از اصولگرا و اصالح طلب روی آقای والیتی توافق کنند؛ 
چون ادامه مدیریت آقای احمدی نژاد را به صالح کشــور نمی دانســتم. وی با بیان اینکه با ســران اصولگرا صحبت 

کرده بودم و همه آنها این طرح را قبول کردند، افزود: این طرح را با رئیس دولت اصالحات هم در میان گذاشــتم. ایشــان گفتند اگر اصولگرایان در 
این راه استوار باشند نه من کاندیدا می شوم و نه فرد دیگری. مطهری ادامه داد: این طرح را با مرحوم آیت ا... هاشمی هم در میان گذاشتم که ایشان 
نیز گفتند اگر آنها بر روی آقای والیتی توافق داشــته و محکم باشــند من کاری می کنم که شخص دیگری کاندیدا نشود. بعدا اصولگراها درباره این 
طرح سست شدند چون می گفتند ما احساس می کنیم که نظر بزرگان به آقای احمدی نژاد است و به همین دلیل این طرح عملی نشد. نایب رئیس 
مجلــس تصریــح کرد: در این دیدار، پس از روایت آن ماجرا، گفتم این مطلب را از آن جهت گفتم که معلوم شــود اینکه می گویند حوادث ســال 88 
طراحی و برنامه ریزی شده بود و سران معترضان با خارج ارتباط داشتند حرف بی پایه و اساسی است. سپس گفتم به هر حال فعال در شرایط موجود 

هستیم که شرایط خوبی نیست و البته قابل دوام هم نیست. 
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جهانگیری: در دولت قبل نظام بانکی شده بود قلک

 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور شامگاه دوشنبه در برنامه ای تلویزیونی درباره جزئیات سفر اخیر رییس جمهور به کشورهای عمان و کویت با بیان اینکه »بحث های سیاسی و اقتصادی 
خوبی در این ســفرها میان طرفین مطرح شــده است«٬ اظهار کرد: عالقه مندی دولت ایران بر این است که روابط مان با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای مسلمان منطقه در باالترین سطح باشد. 
وی همچنین به مســائل دیگر هم پرداخت و گفت: حدود ۱00 هزار میلیارد به شــرکت های خصوصی وام داده شــده و نتوانستند پرداخت کنند. افرادی بودند که خوشنام بودند و رکود اقتصادی مانع از 
بازگشت این هزینه ها شد و باید به این ها کمک کنیم که به چرخه اقتصاد برگردند اما عده ای از همان ابتدا برای بازنگرداندن وام گرفتند و باید این افراد پول ها را بازگردانند. اصرار دارم به دولت گذشته 
نپردازم اما تا هر موضوعی مطرح می شــود ما به داســتان های دولت قبل می رســیم. در ان دوره نظام بانکی شــده بود قلک دولت. مگر پول بانک پول دولت اســت؟در پروژه پارس جنوبی در مقطعی 

تصمیم می گیرند، یک میلیارد و 800 میلیون دالر را به پیمان کاران بدهند و این فرد این پول را در حساب خود می گذارد. چهار مقام ارشد دولتی امضا کردند که این پول به حساب بانک و شخصی بریزند 
که مشخص نیست کیست و کجاست.

وزیر دادگستری: فیلترینگ 
یعنی مرگ سایت ها

وزیر دادگســتری با تاکید بر مشکالتی که به واسطه 
فیلترینگ سایت ها برای کســب و کارهای اینترنتی 
ایجــاد می شــود،گفت: مــا طالــب جــدی فعالیت 
کسب وکارهای نوپا هســتیم. مصطفی پورمحمدی 
عصر روز سه شــنبه با حضور در دومین جلسه بررسی 
چالش های کسب و کارهای اینترنتی میهمان وزارت 
ارتباطات شده و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. 
وی با تاکید بر این که »مسائل حقوقی مرتبط با این حوزه 
در حال بررسی در دولت و شورای عالی فضای مجازی 
است« گفت: در ارتباط با مشکالت مرتبط با فیلترینگ 
سایت ها خود ما نیز دغدغه هایی داریم و معتقدیم این 
درست نیست که اگر یک سایت حالت میزبان دارد، به 
دلیل مطالبی که ممکن است کاربران بر روی آن قرار 
دهند دچار مشکل شود. وی با بیان این که »فیلترینگ 
به نوعی مرگ این سایت ها محسوب می شود« اظهار 
داشــت: اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز هم فیلتر 
شــود، ضربه فنی می شــود و ما بــرروی این موضوع 
بســیار حساسیم. وزیر دادگســتری همچنین عنوان 
کرد: بخش عمده ای از مســائل مطرح شده از سوی 
فعاالن بخش خصوصی به حوزه های مختلف دولت 
باز می گردد بر همین اســاس در جلســه قبلی دولت 
که روز چهارشنبه برگزار شد این مباحث مورد پیگری 
قرار گرفت و دولت مهلت دو هفته ای برای به نتیجه 
رســیدن این موضوع مشخص کرد. بر همین اساس 
کمیته مربوط از ســوی دولت موظف به پیگیری این 
موضوع شد. وی ادامه داد: مباحثی مانند کپی رایت 
حمایت از تولیدات فرهنگی خال قوانین یا قوانین جزیره 
ای بخشی از مشکالت فعاالن این حوزه است که ما 
تالش داریم قوانین و مقررات مرتبط با این بخش ها را 
که اکنون حالت غیرمتناسب دارد، به شکلی بهتر تغییر 
دهیم. پورمحمدی در ادامه عنوان کرد: بخش دیگر 
موضوع فیلترینگ است که اکنون در مورد اشکاالتی 
است که در مورد برخی سایت های میزبان پیش می آید 
شرایط به گونه ای است که برای پیگیری موضوع الزم 
است حتما مدیر آن سایت مراجعه کند که این مسئله 
مشکالتی برای فعاالن این عرصه ایجاد کرده و آن ها 
ترجیح می دهند وکالیشان این بحث ها را دنبال کنند. 
ما نیز در این خصوص پیگیری های الزم و بازبینی های 

الزم را انجام خواهیم داد.
وزیر دادگســتری با تاکیــد بر اینکه الزم اســت نوع 
مجازات های متخلفان فضای مجازی طبقه بندی 
شــده و قطعی باشــد، گفت: بایــد در این خصوص 
مســیر خاصی وجود داشته باشد و اینگونه نباشد که 
به درخواست فردی سایتی فیلتر شود. پور محمدی در 
ادامه صحبت های خود بار دیگر به بحث فیلترینگ 
ســایت های پرداخــت و گفت: اکنون عــده زیادی 
هستند که متقاضی فیلتر کردن سایت های مختلف 
هستند در واقع این موضوع مسئله پیچیده ای است 
که نمی توان در مورد آن راحت قضاوت کرد. وی ادامه 
داد: اکنون سرعت کســب و کارهای نوپا در فضای 
سایبری بسیار زیاد است و ما تا بخواهیم خود را با آن ها 
تطبیق دهیم کمی زمان نیاز اســت اما به هر حال ما 
طالب جدی این حوزه از فعالیت ها هســتیم هرچند 
که تاکید داریم در کنار این فعالیت ها فضای ســنتی 
هم باید حفظ شود. پور محمدی با تاکید بر اینکه همه 
ناچاریم تسلیم این فضا شویم، گفت:  نه ما نه بازار و نه 
جامعه نمی توانیم منتظر فضای سنتی بمانی و البته در 
مورد فضای مجازی نیز باید مباحث مربوط به امنیت 
و ســالمت تامین شود. باور شخصی من بر این است 
که تامین سالمت و امنیت آنی فضا نیز نه در دست ما 
و نه در دست پلیس نیست و فعاالن این حوزه هستند 

که باید سالمت آور و سالمت بار باشد.

نامه نیوز نوشت:
جلیلی مخالفان جدی در جریان اصول گرایی دارد. او در صورت تاسیس یک جبهه سیاسی با مشکالت عدیده ای روبرو خواهد شد که 

اولین آن مخالفت اصول گرایان است. سعید جلیلی می تواند تمام استراتژی های اصول گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
را برهم بزند. به زبان ساده می توان گفت سعید جلیلی ناکوک ترین ساز سمفونی اصول گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را 

قرار است بنوازد.

 تسنیم نوشت:
مجری برنامه هفت از میان هزاران اظهار نظر خود به یک موضوع بسیار مهم در گفتگو با روزنامه وطن امروز اشاره کرد و هتاکان لیبرال 

وطنی بابت اهانت به ساحت مقدس جشنواره کن )به زعم خودشان( آشفته شدند و بر مجری برنامه هفت تاختند. افخمی با گفتگوهایش 
و پخش آیتم های بسیار مستدل در این برنامه، ثابت کرد جشنواره کن، اعتبار هنری ندارد و اعتبار خودش را از دگرباشان می گیرد. در واقع 

جوایز اسکار امسال نیز، با انتخاب مهتاب به عنوان بهترین فیلم، به محفلی برای تقدیس دگرباشان شده و این حقیقت را نمی توان انکار 
کرد.

 عصر ایران نوشت: 
قایی نسبت به الهام و نیکزاد ضربه گیر تر است و می تواند تا زمان انتخابات تمام حمالت را متوجه خود کند. بدین ترتیب نامزد در سایه 

احمدی نژادی ها می تواند به سادگی مسیر انتخابات را طی کند. به ویژه اینکه روحانی و اصول گرایان هم درگیر مشغله های سیاسی خود 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هستند. بقایی به عنوان سرباز آغاز کننده شطرنج احمدی نژادی ها تا آنجا که جا داشته باشد 

حرکت خواهد کرد و مسیر را برای مهره های دیگر این بازی باز خواهد کرد.

عکس روزسایت نگار

 جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی

خبرنامه
سه شنبه 10 اســفند ماه 1395

برنامه »آیت الله هاشمی« برای انتخابات ۹۶
حسین مرعشی مطرح کرد

حســین مرعشی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اظهار برخی نگرانی ها از نبود 
آیت الله هاشمی توسط بعضی فعاالن سیاسی، تصریح کرد: می توان این طور 
گفت که تا وقتی سیاســت و سیاست ورزی در ایران زنده است، آقای هاشمی 
هم زنده است و حضور دارد. بنابراین من آن مقدار که برخی از دوستان از نبود 
آقای هاشمی نگران هستند، نگران نیستم. از سوی دیگر منش و روش آقای 
هاشــمی باید مورد توجه قرار گیرد، تعادل در روش همیشه موضوع مهمی در 

زندگی ایشان بوده است.
معــاون رئیس جمهــوری دولت  اصالحات یادآور شــد: در تمام این ســال ها 
شخصیت های موثر و بزرگی در کنار آقای هاشمی بودند و ایشان تنها نبودند. 
یک رهبر سیاسی موفق تنها نیست بلکه یک مجموعه در کنار یکدیگر حرکت 
می کنند. امروز نیز کشور احزاب و شخصیت های موثری دارد، آقای روحانی، 
آقای خاتمی، حسن آقای خمینی و آقای ناطق نوری هریک نقاط اتکایی در 
کشور هستند. مرعشی همچنین گفت: درحال حاضر در هر دو جریان اصولگرا 
و اصالح طلب شــخصیت ها و احزاب موثری وجــود دارد. از همه مهمتر هم 
گاهی و هوشیاری مردم است که به خوبی مطالب را درک می کنند و  سرمایه آ
گاه هستند. در عین حال اطالع رسانی امروز در جامعه ساده شده و دیگر کسی  آ
نمی تواند با کنترل چند نهاد اطالع رســانی و رسانه، اطالعات را محدود کند. 
گاهی و هوشیاری  امروز دسترســی به اطالعات برای مردم ساده شده و این آ
پشتوانه بزرگی محسوب می شود. در این شرایط قطعا نهضت بزرگ اسالمی، 
ملی و فکری که امام)ره( بنیان گذاشــتند و آقای هاشــمی هم جزوی از آن 
اســت، حتما با قوت ادامه پیدا می کند. این فعال سیاسی اصالح طلب خاطر 
نشــان کرد: با گذشت زمان مشخص می شــود که چه کسی می تواند هدایت 
جریانی را بر عهده بگیرد که توســط آقای هاشــمی راهبری می شد. باید دید 
در آینده و در کوران حوادث چه شــخصیت هایی بیشــتر می درخشند، اکنون 
نمی توان گفت که کدام فرد خاص جانشــین آیت الله هاشمی است، این یک 
جریان فکری و باز اســت و حوادث آینــده و نوع تعامل هریک از این افراد و یا 
افــراد جدید دیگری، تعیین می کند که چه کســی می تواند هدایت این جبهه 
را بر عهده گیرد. وی درخصوص برنامه آیت الله هاشــمی برای انتخابات ۹۶، 
گفت: آقای هاشــمی در آخرین صحبتی که با هم داشتیم به من گفتند که با 
آقای روحانی صبحت کردند و ایشان قول داده که کاندیدای ریاست جمهوری 
آینده ایران شــود. آقای هاشمی از این امر راضی بود و گفت که توافق کلی بر 

این اســت که در کنار آقای روحانی، افــراد دیگری نیز به عنوان کاندیدای در 
ســایه وارد عرصه شوند تا دســت این جبهه نیرومند مردمی در هیچ شرایطی 
بســته نباشــد. تاکید آقای هاشــمی این بود که در انتخابات پیش رو، در کنار 
آقای روحانی، افراد دیگری هم باشــند که به ایشــان در مسائل تبلیغاتی و در 
اختیار گرفتن فضاهای رســمی کمک کنند. از ســویی بهتر است با یک برگ 
بازی را شروع نکنیم که خدایی ناکرده به هر دلیلی پشیمانی بیاورد. این نماینده 
پیشین مجلس در رابطه با افراد احتمالی حاضر در کنار آقای روحانی نیز اظهار 
کرد: آقای هاشــمی در این رابطه بحثی نداشــت. هر چند اشاراتی کردند اما 
اکنون همه ما تصمیم گرفتیم آقای دکتر روحانی درباره این مسائل تدبیر کند 
چون بعد از ارتحال آقای هاشــمی، آقای روحانــی محور تصمیم گیری برای 
انتخابات ریاست جمهوری است. مرعشی همچنین با تاکید بر اتحاد گروه های 
اصالح طلب برای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، افزود: اکنون 
در حال تدوین برنامه ها و سیاست ها برای این انتخابات هستیم، بعد از آن وارد 
تعیین مصادیق خواهیم شــد. آقای هاشمی هم در این رابطه تاکید داشت که 
همه با هم باشیم و شورای نیرومندی شکل بگیرد اما درباره مصادیق صحبتی 
نکردند. این عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به برگزاری اولین 
انتخابات بدون حضور آیت الله هاشمی پس از پیروزی انقالب، تصریح کرد: 
خوشــبختانه آقای هاشمی درباره انتخابات ۹۶ حرف های خود را زدند، حتی 
گاهی ما فکر می کردیم این بحث ها کمی زودهنگام اســت اما گویا مقدر بود 
که قبل از رحلت حرف هایشان را بزنند. امیدواریم مردم همچنان آن پیام را پی 
بگیرند. البته اکنون جریــان کلی حاکم در جامعه متکی بر خرد، واقع گرایی، 
دوری از احساسات، دوری از منافع فردی و توجه به منافع ملی و توجه به حفظ 
کلیت نظام جمهوری اسالمی است. جریانی که چراغ آن خاموش نخواهد شد.

نظر منفی هاشمی رفسنجانی برای تشکیل حزب کارگزاران
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی درباره نحوه تشکیل این حزب، گفت: ما 
جمعی بودیم که فکر می کردیم تکنوکرات ها و فن گرایان کشور پناهی ندارند و 
زیر چرخ دنده های اختالفات سیاسی دو جناج سیاسی وقت ضربه می خورند،   
بنابراین ما می خواســتیم جریانی را درست کرده و از مسائل واقعی کشور دفاع 
کنیم و حرمت فن گرایی کشــور را باال ببریم. آقای هاشــمی فکر می کردند که 
این کار اختالفاتی را به دنبال داشته باشد و توصیه می کردند که این کار انجام 

نگیرد. راه حل ایشان هم این بود که در لیست انتخاباتی روحانیت مبارز که لیست 
اصلی تهران تلقی می شــد، تعدادی از دوســتان ما هم قــرار بگیرند که عمدتًا 
افراد مرضی الطرفین محسوب می شدند؛  افرادی همچون آقای دعایی،  آقای 
محجوب و آقای مجید انصاری. نهایتًا بعد از تشــکیل جلساتی، آقای ناطق به 
آقای هاشــمی گفتند که دوستان ما این موضوع را نپذیرفتند و اگر می خواهید 
لیســت بدهید، شــاید چون فکر می کردند این کار نمی گیرد و جریانی می آید و 
شکســت می خورد. بعد از آن صحبت هایی بین آقای هاشــمی و مقام معظم 
رهبری انجام گرفت و رهبری گفتند که بهتر است این افراد لیست بدهند. وی 
ادامه داد: نهایتًا آقای هاشمی اعالم کردند که من منع خود را از تشکیل گروه 
جدید برداشــتم. بنابراین مصلحت اندیشی آقای هاشمی در ابتدا این بود که ما 
این کار را نکنیم و فقط روی متعادل شدن جریان اصولگرایی آن روز اثر بگذاریم 
اما بعد از برداشتن منع آقای هاشمی و اعالم نظرات رهبری، اولین بیانیه حزب 
را داده و تبلیغات خود را آغاز کردیم و کار را ادامه دادیم. مرعشی تصریح کرد: 
آقای هاشمی هیچ گاه در مسائل داخلی حزب دخالت نمی کردند و آنقدر بزرگ 
فکر می کردند که حتی ما اگر کارگزاران را منحل یا ادغام هم می کردیم ایشان 
خم به ابرو نمی آورد. اما به هر حال هر کسی به آقای هاشمی دسترسی داشت 
و از هاشــمی تکامل یافته ســال های اخیر بهره نمی برد خودش ضرر می کرد 

بنابراین ما هم همیشه از ایشان مشورت می خواستیم.

بی اطالعی از وجود هرگونه وصیت نامه
این فعال سیاســی در بخش دیگری از ایــن گفت و گو، گفت: من از وجود هر 
گونه وصیت نامه اطالعی ندارم. قرار نبود ایشــان فوت کنند. آقای هاشــمی 
هنوز آرزوهای بزرگی برای ایران داشت و هیچ کس انتظار این مرگ زودهنگام 
را نداشــت. من تاکنون بحثی در خصوص وصیت نامه با ایشــان نداشتم. این 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پایان درخصوص تالش های آیت الله 
هاشمی برای حل مسائل بعد از انتخابات سال 88 نیز گفت: ایشان مسئولیتی 
نداشتند که در رابطه با مسئله ای همچون حصر تصمیم گیری کنند اما نظرات 
خود را به مســئولین منتقل کردند و چون فکر نمی کردند انتشار آنها کمکی به 
حل مساله کند، منتشر نکردند. به هر حال نظرات روشن و صریحی درباره حل 
معضل باقی مانده مشکالت 88 داشتند. ان شاءالله به زودی با انتشار خاطرات 

ایشان، این موضوع هم بازتر خواهد شد.
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رصدخانه

تنگنای اردوغان
نتایج نظرسنجی ها از مخالفت با اصالحات قانون اساسی ترکیه حکایت دارد

در پی یک دوره فشــار شــدید بر رســانه ها و جریانات مخالف که به بهانه 
مقابله با کودتای نافرجام تابســتان امســال انجام گرفت، دولت ترکیه به 
رهبری رجب طیب اردوغان خود را برای برگزاری همه پرســی تغییر نظام 
سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی آماده می کند. با این وجود، طبق 
آخرین نتایج موسسه نظرسنجی اوراسیا در مورد همه پرسی قانون اساسی 
جدید ترکیه که منجر به تغییر نظام پارلمانی این کشــور به نظام ریاســتی 
می شود، ۵۶.۴ درصد مردم ترکیه رأی »نه« خواهند داد. همه پرسی قانون 
اساســی ترکیه کــه در ۱۶ آوریل )27 فروردین( برگزار خواهد شــد. طبق 
نتایج نظرســنجی این موسســه ۵۶.۴ درصد از مردم ترکیه رأی »نه« به 
سیستم ریاستی اردوغان خواهند داد. 3۹ درصد از طرفداران حزب حاکم 
عدالت و توســعه رأی »نه« در این همه پرسی خواهند داد و 2۶.۵ درصد 
از طرفــداران حزب مخالف جمهوری خواه خلق رأی »آری« به سیســتم 

ریاستی خواهند داد.
در این نظرســنجی از مردم ترکیه سؤال شده است که »اگر صالح الدین 
دمیرتاش رهبر حزب ُکردی دموکراتیک خلق ها موافق سیســتم ریاستی 
اردوغان بود به زندان می افتاد؟« که 7۵.2 درصد اعالم کردند که »خیر 
به زندان نمی افتاد«، ۱۵.۱ درصد اعالم کردند که »بله، باز هم به زندان 
می افتاد« و ۹.7 درصد هم اعالم کردند که »نمی دانیم«. همچنین در این 
نظرسنجی از هواداران حزب حرکت ملی گرای ترکیه سؤال شده است که 
»چه کســی را الیق ریاست بر حزب حرکت ملی گرا می دانید؟« که 3۶.۵ 
کشــنر«، 2۴.۵ درصد »سنان اوغان«، ۱۶ درصد »امید  درصد »مرال آ
اوزداغ« الیق ریاست بر حزب حرکت ملی گرا می دانند و تنها ۱۵.۱ درصد 

خواستار ابقای »دولت باغچلی« بر ریاست این حزب هستند.
کشنر حزب دیگری  در سؤال دیگری هم مطرح شده بود که »اگر مرال آ
در مقابل حزب حرکت ملی گرا تأســیس کند به آن حزب رأی می دهید؟« 
کــه ۱۱.۴ درصد اعالم کردند که قطعًا با این حزب جدید رأی می دهیم، 
37.۵ درصد اعالم کردند که شاید به این حزب جدید رأی دهیم و 3۵.۹ 
درصد هم اعالم کردند که قطعًا به این حزب رأی نمی دهیم. گفتنی است 

حزب »حرکت ملی گرا« به رهبری »دولت باغچلی« و حزب حاکم »عدالت 
و توسعه« به رهبری »بن علی یلدریم« بر سر تغییر قانون اساسی این کشور 
با یکدیگر ائتالف کردند و توانســتند بــا 33۹ رأی موافق آن را در مجلس 
تصویب کنند تا این قانون اساســی جدیــد در ۱۶ آوریل )27 فروردین( به 
همه پرسی گذاشته شود، اما حزب »جمهوری خواه خلق« به رهبری »کمال 
قلیچدار اوغلــو« و حزب »دموکراتیک خلق ها« به رهبری »صالح الدین 

دمیرتاش« از مخالفان سرسخت سیستم ریاستی اردوغان هستند.
ایــن در حالی اســت که مقامات ارشــد دولتی ترکیه اخیــرًا تالش خود را 
برای جلب حمایت مردم از همه پرســی قانون اساســی افزایش داده اند. 
در همین راستا، بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه روز شنبه در سخنانی 
در جمــع هزاران نفر از طرفداران حزب عدالت و توســعه در شــهر آنکارا 

از مردم خواســت تا از تغییرات قانون اساســی حمایت کنند. وی اصالح 
قانون اساسی ترکیه را رای به ثبات به کشور ارزیابی کرد و گفت: صداها و 
درخواست ها در میادین شهر در حمایت از یک ترکیه قوی و ثبات پایدار رو 
به افزایش است. بر اساس اعالم خبرگزاری آناتولی، بیش از ۶۵00 مامور 

پلیس امنیت تجمع حامیان دولت ترکیه را تامین کرده بودند.
گفتنی است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مدت زمان زیادی 
است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری 
را در ترکیه دارد و بارها بر این مســاله تاکید کرده اســت این کشــور نیاز به 
رهبــری مقتدری دارد. منتقدان اردوغــان بر این باورند که وی قصد دارد 
با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را 
تشدید کند. ترکیه در حال پاکسازی نهادهای مختلف نظامی و غیر نظامی 

از طرفداران و حامیان جنبش فتح الله گولن است. آنکارا بارها گولن را به 
دست داشــتن در کودتای نظامی جوالی متهم کرده و خواستار استرداد 
وی از آمریکا شده اســت. در تحلیلی در این زمینه، خبرگزاری »تسنیم« 
اشــاره می کند که هنوز هیچ چیزی وجود نــدارد که نتیجه قطعی را قبل 
از برگزاری همه پرسی نشــان دهد. اوضاع اقتصادی کشور خیلی خوب 
نیست و گروه های مخالف اصالحات قانون اساسی نیز دالیل و استدالل 
هــای خود را دارند. عالوه بر اینکه هیچ کس نمی تواند حجم مواضع رأی 
دهندگان کرد نسبت به این اصالحات را مشخص کند، بویژه در شرایطی 
که تنش های روز افزونی میان دولت و ملی گرایان کرد به وجود آمده است. 
عــالوه بر اینها نباید هزینه مخالفــت داخلی در میان جنبش ملی با نظام 
ریاســت جمهوری را نادیده گرفت. این موضوع هم در سطح فراکسیون 
پارلمانی حزب و هم در میان پایگاه مردمی آن قابل توجه است. در روز پنج 
فوریه 20۱7 تعدادی از سازمان های جامعه مدنی مرتبط با حزب جنبش 
ملی از جمله ســندیکای دانشجویان ملی گرا از رأی دهندگان خواستند تا 
اصالحات قانون اساسی را تأیید نکنند. در صورتی که اصالحات پیشنهاد 
شده ، در همه پرسی رأی بیاورد بخش قابل توجهی از ملی گراها این اعتقاد 
را خواهند داشــت که توافق با حزب عدالت و توســعه به ضرر جنبش ملی 
است و آنها تبدیل شدن این روابط به توافق استراتژیک را رد خواهند کرد.
از ســوی دیگر، از نظر مردم شــناختی، حزب عدالت و توسعه حزب ترک 
ها و کردها و اعراب و شرکس ها و سایر ساختارهای مردمی این کشور به 
شمار می شود، این در حالی است که حزب جنبش ملی به صورت سنتی 
سخت ترین و شدیدترین مواضع را در تقابل با جنبش ملی گرای کرد در دو 
شاخه مسلح و غیر مسلح از خود نشان داده است. لذا به سختی می توان 
تصــور کرد کــه حزب عدالت و توســعه بتواند بــدون رأی کردها اکثریت 
پارلمانــی را برای خود حفظ کند. واقعیت این اســت که تعداد نمایندگان 
عدالــت و توســعه که از طریق کردها انتخاب شــده اند، بیشــتر از تعداد 
نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها است که ارتباط گسترده ای با حزب 

کارگران کردستان دارد.

اظهارات جدایی طلبانه جدید »بارزانی«
مســعود بارزانی، رئیس منطقه کردســتان عراق، بار دیگر بر جدایی کردســتان عراق تأکید کرد و آن را مســأله جدی دانســت. او همچنین ابراز امیدواری کرد که روند صلح بار دیگر بین ترکیه و پ.ک.ک به شرط درخواست ترکیه، از سر 
گیرد. بارزانی در گفت و گو با نشریه لوموند فرانسه، درباره حضور نیروهای حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( در منطقه کردستان عراق با بیان اینکه محل حضور اصلی نیروهای پ.ک.ک کردستان ترکیه است و نه اقلیم کردستان، 
بر ضرورت حل مســالمت آمیز این مســأله تأکید کرد. او درباره روابط اربیل و تهران نیز این روابط را »خوب« توصیف کرد و در ادامه گفت که اربیل نمی خواهد هیچ کشــوری در امور داخلی اش دخالت کند. رئیس منطقه کردســتان عراق 
تعامل با بغداد را در مرحله گفت  و گوها بر سر چگونگی اداره موصل پس از داعش دانست و تأکید کرد که عملیات موصل خوب و موفق به پیش می رود و بین اربیل و بغداد هماهنگی نظامی وجود دارد. بارزانی در ادامه گفت: هیچ توافق 
یا پیشرفتی درباره پرونده های دیگر مخصوصا در موضوع نفت و مناطق مورد اختالف میان بغداد و اربیل وجود ندارد. وی درباره حضور نیروهای ترکیه در پایگاه بعشیقه نیز، گفت: نخست وزیر ترکیه به بغداد رفت و با مسئوالن عراقی 
درباره این پرونده گفت وگو کرد و معتقدم که حضور این نیروها موقتی اســت و آن ها پس از پایان عملیات موصل، عقب نشــینی خواهند کرد. بارزانی بار دیگر بر مســأله اســتقالل کردستان عراق تأکید کرد و مدعی شد که این یک مسأله 

جدی برای کردهاست و کردها از حقوق و خواسته خود کوتاه نخواهند آمد و اکثریت مردم کردستان عراق خواستار استقالل هستند.

دعا در معبد؛ پکن

 نیروی ارتش عراق 
در موصل

اسکی روی دریاچه یخ زده برفی در فنالند

 راجر فدرر 
در مسابقات تنیس دبی

  پایگاه داعش 
در نزدیکی آمریکا!

تهدید داعش به منطقه خاورمیانه محدود نمی شــود؛ زیرا اینک 
یکــی از جزایر کارائیب را به خاســتگاهی برای خود تبدیل کرده 
است. نگرانی مسئوالن کشور ترینیداد و توباگو اخیرا به مطبوعات 
آمریکا درز کرده اســت. این کشــور از دو جزیره در جنوب دریای 
کارائیب تشــکیل شده اســت. روزنامه نیویورک تایمز در روزهای 
گذشــته چند مقاله درباره وضعیت این کشور کوچک کارائیبی 
در فاصله ۱۱ کیلومتری ونزوئال منتشر کرده است. به گفته وزیر 
امنیت ملی ترینیداد و توباگو، بیش از ۱2۵ نفر از اتباع این کشور 

به داعش در عراق و سوریه در سال های گذشته پیوسته اند.

  چین، کره جنوبی را 
به تحریم تهدید کرد

رسانه های دولتی چین نسبت به توافق گروه تجاری »لوته« در 
کره جنوبی با دولت برای واگذاری بخشی از زمین هایش با هدف 
اســتقرار سیستم دفاع ضد موشــکی آمریکایی واکنش نشان 
داده و این کشــور را به اعمال تحریم های تهدید کرده اســت. 
دولت ســئول، سال گذشته تصمیم گرفت که سامانه موشکی 
تاد را در پاسخ به تهدید های موشکی کره شمالی در زمین گلفی 
در منطقه »ســونگجو« در جنوب شرق سئول مستقر کند. این 
زمین متعلق به لوته است. چین بارها مخالفت خود را با استقرار 

سامانه دفاع موشکی تاد اعالم کرده است. 

  اتهام زنی دونالد ترامپ 
علیه اوباما

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریکا در مصاحبــه با فاکس 
نیــوز بــاراک اوباما رئیــس جمهور ســابق آمریــکا را متهم به 
کمک به ســازماندهی اعتراضات مــرم آمریکا علیه خود کرد. 
ترامپ همچنیــن اوباما را در پس درز اطالعــات محرمانه در 
خصوص ارتباط اعضای کابینه خود با روســیه دانست. ترامپ 
در مصاحبــه ای گفت: فکر می کنم اوبامــا در پس این کارها 
باشــد چون مطمئنا طرفــداران او در پس آن هســتند. بخش 
عمده این مصاحبه قرار اســت امروز سه شنبه از شبکه فاکس 

نیوز منتشر شود.

  هشدار به آمریکا 
درباره رقابت هسته ای با روسیه

انجمن آمریکایی کاهش تسلیحات هسته ای نسبت به شروع 
رقابت میان واشــنگتن و مسکو در اشاعه تسلیحات هسته ای 
هشدار داد. در بیانیه رسمی این انجمن از دولت دونالد ترامپ، 
رئیــس جمهور آمریکا خواســته شــده کــه توافقنامه کاهش 
تســلیحات هسته ای با روســیه را به اجرا بگذارد. دراین بیانیه 
آمده اســت: رئیــس جمهور ترامپ گفته اســت که قصد دارد 
به تقویت انبار تســلیحات هســته ای آمریکا بپردازد تا آمریکا 
را به جایگاه اول قدرتمندترین کشــور جهان که از دست رفته 

بازگرداند.

بین الملل
سه شنبه 10 اســفند ماه 1395


