
یک قدم تا »رقه«
در یک هفته گذشته، گزارش های متعددی در باره احتمال آغاز حمله نیروهای دموکرات کرد سوریه به شهر 
رقه با کمک نیروهای ائتالف، به ویژه پس از سفر دوباره برت مک گورک، نماینده ویژه باراک اوباما، رئیس 
جمهور آمریکا در ائتالف ضدداعش به کوبانی منتشر شده است. »رقه«، مرکز استان »رقه« است که با وسعت 
بیش از 19 هزار کیلومتر مربع، جمعیتی بیش از 220 هزار نفر دارد و در شمال شرق سوریه واقع شده است. 
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 فصل جدید همکاری 
ایران وهند 

محمد ظریف:

 باید در کنار بیانیه  اقدامات عملی هم باشد
وزیر امور خارجه در مورد بیانیه مشترک اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا مبنی بر 

تشویق بانک های بزرگ جهت سرمایه گذاری در ایران، تصریح کرد: آن چه که اتفاق افتاده یک 
قدم است ولی هنوز ما به صورت کافی به آن چه که باید می رسیدیم نرسیده ایم و باید اقدامات 

جدی تری از سوی آمریکایی ها در این ارتباط انجام شود. محمدجواد ظریف،  ظهر شنبه در نشست 
مطبوعاتی مشترک با همتای نیوزلندی خود و در پاسخ به سوالی در مورد بیانیه مشترک اخیر آمریکا 

و چند کشور اروپایی جهت همکاری با ایران، گفت: در ماه ها و هفته های گذشته ما گفت وگوهای 
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نخســت وزیر هند فردا به ایران سفر می کند 
و پیش از این ســفر مقدمات پرداخت بدهی 
قدیمی نفتی کشورش به ایران را فراهم کرده 
تا با برداشته شــدن این مانع راه برای تجارت 
بهتر در این ســفر هم فراهم شود.  خبرگزاری 
هند به نقل از منابــع موثق در دهلی نو اعالم 

صفحه 2کرد: این کشور در آستانه سفر ...

سردار حســین ســالمی با بیان 
اینکه کسی نمی تواند به جمهوری 

اسالمی  ...

محمدباقر نوبخت روز شــنبه در 
نخستین نشســت شورای برنامه 

ریزی استان های...

غالمرضــا تاجگردون در واکنش 
بــه انتقادهایــی کــه از ســوی 

اصولگرایان در ...

عروسک های 
 استکبار 

نابود  می شوند 

سرمایه گذاری 
3.5 میلیارد ی 

بعد از برجام

اجماع اکثریت 
 بر ریاست 

عارف

حامیان»امید«عارفرامیخواهند
بزرگانشالریجانیرا

صفحه 2

الریجانی به سومین ریاست پیاپی اش نزدیک می شود؟



شنبه 1 خرداد  ماه 21395

آیت اهلل جنتی کاندیداتوری ریاست خبرگان را نپذیرفته
پــس ازآنکه برخــی روزنامه ها از دو ایت اللــه به عنــوان گزینه های جدی ریاســت مجلس خبرگان نــام بردند  امروز 
واکنش های نســبت به این خبر در رسانه ها منتشر شد. روزنامه اعتماد در گزارشی از نهایی شدن رقابت میان آیت الله 
امینی و آیت الله جنتی برای ریاست مجلس خبرگان خبر داد و این در حالی است که ساعتی بعد حجت السالم حسین 
ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران به این خبر واکنش نشــان داد و گفت: اعتقاد بنده این است که نه آقای 
هاشمی رئیس خواهد شد و نه آقای امینی، به دلیل اینکه؛ آیت الله امینی یک شخصیت ممتاز است، ولی سن و سال 
ایشــان از مرز این حرفها گذشته و از آن طرف هم آقای هاشــمی خود نمی خواهد کاندیدا شود و آن را اعالم نیز کرده 

اســت. آقای جنتی همه صالحیت های الزم را دارند منتها خودشــان قبول نمی کنند. خیلی ها رفتند سراغشان و صحبت کردند ولی قبول نکردند. 
آقای جنتی مســتقل اســت هر کس نســبت به آقای جنتی بگوید اطرافیانی دارد که به او خط میدهند واقعا اشــتباه بزرگی میکند. »آیت الله جنتی 
شــدن« کار هرکسی نیست. اصال شان این آقایان نیست که دنبال رقابتی مثل رقابت مجلس باشــند و مطمئنا این کار را نمی کنند؛ یعنی هیچ کدام 
حاضر نیســتند دنبال این موارد باشــند که رای جمع کنند. باید تٌعین پیدا کنند؛ یعنی برسد به جایی که واقعا به نتیجه برسند که فالن آقا ارجح است و 
مصالح بیشــتری را می تواند مد نظر داشته باشد. اعتقاد ما این اســت، آنچه که اتفاق می افتد قطعا خیر خواهد بود؛ چون افرادی که مطرح هستند 
همه شــان والیت مدار و عالقمند به آقا و نظام هســتند. کار وقتی در چهارچوب نظام انجام شود، خیلی مهم نیست در بین این 4-5 نفر کدام یکی از 

آقایان ریاست خبرگان را به عهده بگیرد.

احمدی نژاد شر و میرحسین شر بدتر است
خیلی ها محمود احمدی نژاد را کشف مرحوم آیت الله مهدوی کنی می دانند. روحانی پرنفوذی در جریان اصولگرایان که 
شیخوخیت اش تاثیر فراوانی در تجمیع آرا و نظرات گروه های مختلف اصولگرایی داشت و این مسئله در انتخابات سال 
84 و ظهور چهره ای چون محمود احمدی نژاد هم تاثیر بسزایی داشت. حاال و چندی پس از فوت این روحانی برجسته، 
اســدالله بادامچیان از اعضای برجسته موتلفه اســالمی از نحوه تصمیم گیری آیت الله مهدوی کنی در انتخابات 88 
برای حمایت از محمود احمدی نژاد در برابر میرحسین موسوی خاطره ای روایت می کند. بادامچیان می گوید آیت الله 
مهدوی کنی در ســال 88 از میان شر و شربدتر، شر را انتخاب کرده است. بخشی از سخنان بادامچیان در گفت وگو با 

خبرآنالین را بخوانید:
روراست می گویم با آیت الله مهدوی کنی که صحبت کردیم تا ببینیم چطوری سیاستگذاری کنیم و تکلیف چیست، آیت الله مهدوی گفتند این احمدی 
نژاد شــر است اما این میرحسین شر بیشــتری اســت پس باید به احمدی نژاد رای بدهیم. من برای همین آقای احمدی نژاد در سال 88 در 25 شهر 
سخنرانی کردم، آقای حبیبی هم در 45 شهر سخنرانی کرد. هیچ چی هم به موتلفه نداده بود پس چرا اینکار را کردیم؟ چون تکلیف شرعی مان بود.

تکلیف حزبی مان هم برمبنای شرع است. احمدی نژاد 22 میلیون رای آورده، میرحسین 13 میلیون. اگرنامزد مستقل معرفی میکردیم رای احمدی 
نژاد با نامزدی که معرفی شــده بود تقسیم می شد و مثال 11 میلیون می شد، آنوقت گیر فتنه می افتادیم. فتنه ای که از آمریکا بود. پس اینجا انتخاب 

موتلفه عمل به آن تکلیف شرعی بود.

محمد ظریف:
  باید در کنار بیانیه 

اقدامات عملی هم باشد
وزیــر امــور خارجــه در مــورد بیانیه مشــترک اخیر 
آمریکا و ســه کشــور اروپایی و اتحادیــه اروپا مبنی 
بر تشــویق بانک های بزرگ جهت ســرمایه گذاری 
در ایــران، تصریــح کرد: آن چــه که اتفــاق افتاده 
یــک قدم اســت ولــی هنــوز ما بــه صــورت کافی 
به آن چــه که بایــد می رســیدیم نرســیده ایم و باید 
اقدامــات جدی تری از ســوی آمریکایی هــا در این 
ارتبــاط انجــام شــود. محمدجــواد ظریــف،  ظهر 
شــنبه در نشســت مطبوعاتی مشــترک با همتای 
نیوزلندی خود و در پاســخ به ســوالی در مورد بیانیه 
مشــترک اخیر آمریــکا و چند کشــور اروپایی جهت 
همکاری بــا ایران، گفــت: در ماه هــا و هفته های 
گذشــته ما گفت وگوهای قابل توجهی در پیشــبرد 
اهــداف اقتصادی کشــور در قالب سیاســت های 
 اقتصاد مقاومتی و با اســتفاده از شــرایط پسابرجام 

داشته ایم.
او با بیان ایــن که گرایش و تمایــل بنگاه های بزرگ 
اقتصــادی جهت همــکاری با ایــران بســیار قابل 
توجه بوده اســت، گفت: در این راســتا می بینیم که 
در جریان حضــور هیأت های سیاســی مختلف در 
تهران همــراه آن هــا هیأت های بــزرگ اقتصادی 
نیز به کشــورمان ســفر کرده اند و این نشــان دهنده 
 عالقه منــدی جامعه اقتصــادی دنیا جهــت روابط 

با ایران است.
ظریف به موانعــی که در طول یک دهه گذشــته در 
ارتباط با روابط تجاری ایران با دیگر کشــورها ایجاد 
شــده اشــاره کرد و افزود: قســمت عمده ای از این 
موانع به دلیل سیاســت های خصمانــه آمریکا علیه 
ایران و تحریم هایی اســت که علیه کشورمان وضع 

شده است.
وی با بیــان این که این موانع بــه تدریج در حال کنار 
رفتن اســت و برخی از آن ها در قالب برجام کنار رفته 
است، خاطرنشــان کرد: ما تأکید بر آن داریم که در 
کنار صدور بیانیه بایــد اقدامات عملی نیز جهت رفع 

موانع صورت بگیرد.
وزیر خارجه ایران با اشاره به بیانیه ای که چندی پیش 
در حاشــیه دیدار ظریف با کری در نیویورک از سوی 
وزیــر امور خارجه این کشــور صادر شــد و هم چنین 
بیانیه اخیر مشترک آمریکا و چند کشور اروپایی جهت 
تشــویق بانک ها برای همکاری با ایران، افزود: این 
نشــان دهنده یک فضای سیاســی اســت و این که 
مجموع این کشــورها احســاس می کننــد که الزم 
است تعهد خود را به اجرای برجام نشان دهند. البته 
همان طور که گفتم باید در کنار بیانیه اقدامات عملی 

نیز داشته باشیم.
وی با اشــاره به دیدار چند هفته پیش خود با کری در 
نیویورک و هم چنین دیدار اخیرش با کری، هاموند و 
موگرینی در وین، اظهار کرد: در جریان این دیدارها 
توافــق کردیم که اقدامــات عملی بــرای رفع موانع 
صورت بگیرد و همکاری های گسترده ای بین بانک 
مرکزی ایــران و موسســات پولی و اعتبــاری آن ها 

انجام شود.
ظریف افزود: در همین راســتا تصمیم بر این گرفته 
شــد که بانک های اروپایی جهت همــکاری با ایران 
تشــویق شــوند و قســمتی از ایــن توافقــات در این 
چارچوب انجام شده و قســمتی دیگر در حال انجام 
گرفتن است و همان طور که پیش از این گفتم اقدام 
اخیر صورت گرفته یک قدم اســت ولــی ما هنوز به 
صورت کافی به آن چه که باید می رســیدیم نرسیدیم 
 و بایــد اقدامــات جدی تــری از ســوی آمریکایی ها 

انجام شود.

حامیان »امید « عارف را می خواهند، بزرگانش الریجانی را
الریجانی به سومین ریاست پیاپی اش نزدیک می شود؟

تنها یک هفته تا آغاز به کار مجلس دهم فرصت باقی است و همچنان مهم ترین 
موضوع و داغ ترین بحث در خصوص صف آرای پیش روی سپهر سیاسی ایران 
انتخاب رئیس مجلس دهم است. انتخابی که باید میان دو گزینه علی الریجانی 
و محمدرضــا عارف، یکی انتخاب شــود و هر کدام که بر این صندلی بنشــیند 
بی شک کلید آغاز شکاف میان ائتالف مهم اصولگرایان معتدل، اصالح طلبان 

و دولت زده می شود.

عارف؛ دلگرم به اقبال مردمی
انتخابات ریاست مجلس دهم برای محمدرضا عارف از این جهت اهمیت دارد 
که حیات و ممات سیاســی او را رقم می زند. مرد در حاشیه اصالح طلبان که به 
مدد رد صالحیت های متعدد مهره های اصالح طلب در انتخابات 92 به چهره 
اصلی این جریان بدل شــده بــود اگر نتواند در مجلس دهــم خودش را در حد 
یکی از ســران قوا مطح کند جایگاهش به یــک نمیانده معمولی مجلس تقلیل 
خواهد یافت و دورنمایی برای آینده سیاســی خود در ســال های آتی نمی بیند. 
چــه اینکه جایگاه فعلی او هــم نه به دلیل عملکرد، شــخصیت کاریزماتیک و 
موضع گیری های شخص عارف که بیشتر به دلیل حمایت سفت و سخت بزرگان 
جریان اصالحات از اوســت. همان بزرگانی که در انتخابات ریاست جمهوری 
92 هم صالح دیدند او را متقاعد کنند تا به نفع روحانی کنار بکشــد. اما این بار و 
در مجلس دیگر عارف نمی خواهد مرد سایه نشین باشد و به نفع کسی کنار برود 
و از همین رو انتخابات رئیس مجلس دهم برای پر اهمیت تر از علی الریجانی 
اســت و همین مســئله هم موجب شــده تا عارف تا این لحظه پا پس نکشد و از 
لزوم حفظ انســجام در میان فراکسیون امید حرف بزند. او امروز و در این زمینه 
به خبرگزاری ایلنا گفت: هدف اصلی ما ایجاد انســجام در مجلس دهم است، 
تا بتوانیم با همدلی برنامه های مشــترکی را که هردو فراکســیون در دستور کار 
دارند، با اولویت بخشیدن به مسائل اقتصادی و اجتماعی به انجام برسانیم. نگاه 

اصالح طلبان و »فراکسیون امید«، بر پایه تعامل حداکثری در مجلس است و 
امیدواریم بتوانیم مدیریت مجلس دهم را با همکاری فراکسیون های مختلف 
و باتوجه به شایستگی ها و ویژگی های شخصی و توانایی های افراد دنبال کنیم.
او البته از این مسئله چشم پوشی نمی کند تا بار دیگر به اعضای ائتالفش یادآوری 
کند که باید به تعهدات خود پایبند باشند و می گوید: به هر حال، گروهی از فعاالن 
سیاسی تحت یک لیســت انتخاباتی و یک گفتمان مشخص واحد وارد رقابت 
شــده اند و به مردم در چارچوب این لیست، وعده هایی داده اند و مردم نیز از این 
گفتمان مطالبه هایی دارند که ما خودمان را نسبت به آن متعهد می دانیم. بنابر 
این هنگامی می توانیم این وعده ها را عملی کنیم و مطالبه ها را پاسخگو باشیم 
که تمامی عزیزانی که با »لیست امید« رای آورده اند، در کنار ما بمانند تا بتوانیم 

در مجلس تاثیرگذار باشیم و برنامه های خودمان را دنبال کنیم.
بــا این حال خیلی ها فکــر می کنند عارف علی رغم اقبال عمومی که از ســوی 
مردم و بواســطه اتصال بالواســطه  اش بــه جریان اصالحات دارد، از ســوی 
بزرگان و تاثیرگذاران لیست امید و ائتالف اش مورد حمایت قرار نخواهد گرفت 
و احتمال دارد ریاست مجلس را از دست بدهد. در واقع بزرگان جریان امید تمایل 
بیشتری به سمت و سوی علی الریجانی دارند و تحرکات دولت هم در این میان 
بی تاثیرنیســت و همین مسئله موجب می شود که شــاید عارف ناکام انتخابات 

ریاست مجلس لقب بگیرد.

چرا رئیس دولت اصالحات حمایت رسمی نمی کند؟
رئیس دولت اصالحات را باید یکی از افراد تاثیرگذار در جریان انتخابات مجلس 
دهم دانســت. او که به مدد یک پیام ویدئویی توانســت هوادارانش در تهران و 
چندین و چند شهرســتان را بســیج کند تا پیروزی های چشمگیری کسب کند 
این روزها به صورت رسمی وارد کارزار انتخاب رئیس مجلس دهم نشده است. 
اگرچه اخبار غیر رسمی از سوی منابع نزدیک به او شنیده می شود که حکایت 

از حمایت سفت و سخت او از محمدرضا عارف دارد اما هنوز هیچ موضع گیری 
رسمی در این زمینه صورت نگرفته است. علت چیست؟ علت را شاید بتوان در 
شانس پائین محمدرضا عارف برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس دانست. 
در واقع رئیس دولت اصالحات هم شــاید می داند که از میان این افرادی که با 
عبور از فیلترهای فراوان ســرانجام با نام امید راهی مجلس کرده است نتوان 
تعداد مناســبی را یافت که بتوانند ریاســت عارف را قطعــی کنند. چه اینکه در 
نشســت فراکســیون امید هم بنا به شــنیده ها تنها 105 نفر شرکت کردند که 
کم و بیش نشــان از عاقبــت وضعیت صف آرای دو جنــاح در برابر هم می داد 
و با توجــه به البی های که در روزهای آینده صورت می گیرد شــاید مجموع آرا 
عارف چیزی کمتر از همین 105 نماینده عضو فراکسیون امید باشد. در واقع 
اگرچه اقدام رئیس دولت اصالحات در عدم حمایت رســمی از عارف را از یک 
ســو باید پایان کار عارف برای ریاست مجلس دانســت از سوی دیگر آن را باید 
نشانی از ذکاوت رئیس دولت اصالحات دانست که به خوبی می داند برگه های 
تاثیرگذار خــود را چه زمانی رو کند. خاتمی به خوبی می داند که شــاید بتواند با 
یک پیام ویدئویی بدنــه اصالحات را با خود همراه کند و اهدافی را محقق کند 
و حتی پیروزی بزرگی نظیر نتیجه انتخابــات در تهران را رقم بزند اما به همان 
میزان هم خوب می داند که شــاید حرف او آن تاثیــر و برش را در دل رده های 
باالی لیست امید نداشته باشــد. خصوصا اینکه بسیاری از آنها اصالتا نسبتی 
با جریان اصالحات ندارند و صرفا به دلیل جبر زمانه و از سر ناچاری در لیست 
امید قرار گرفته اند. بنابراین می شــود حدس زد که علی رغم اقبال عمومی به 
عارف، چه این اقبال را اقبال حامیان جریان اصالحات در کشــور بدانیم و چه 
آن را ناراضیــان از عملکرد الریجانی،  شــاید باید پذیرفت کــه کار عارف برای 
ریاست مجلس تمام است چون بزرگان جریان منتسب به امید، چه دولتی ها، 
چــه اصولگرایان معتدل و چه مســتقل ها تمایلی برای حضــور عارف ندارند و 

الریجانی را با تمام نقایصش می پذیرند.

خاطره روزواکنش روز

معاوناولرئیسجمهور:برخیروزنامههارانگاهنکنیمبهتراست
اســحاق جهانگیــری با انتقــاد از رویکرد برخــی روزنامه ها گفت: من امــروز صبح روزنامه هــا را خواندم و واقعــًا  اگر به برخــی از این روزنامه ها نــگاه نکنیم بهتر اســت زیرا آنها مطــرح می کنند 
کــه همــه نگاه دولــت به آمریکا بــوده، همه بــار دولت بــر دوش وزارت امــور خارجه اســت و تمام تــالش وزارت امــور خارجه هم بــرای گفت وگو با آمریکاســت. ایــن اظهارات آدم را کســل 
می کنــد. امــروز من جایی آمــده ام که یکــی از کلیدی ترین دســتاوردهای دولت در آن اتفاق افتاده اســت. در ســه ســال گذشــته هر ماه دو داروی جدید تولید شــده اســت. بخش بهداشــت 
و درمــان دســتاوردهای مهمی در این ســه ســال داشــته اســت. وی همچنین افزود: ما یادمان نرفته در ســه ســال گذشــته وضــع درمــان و بیمارســتان ها، هزینه های دارویــی و امکانات 
بهداشــتی چگونه بــود. من عید 92 به یکی از بیمارســتان های کرمان ســر زدم کــه در آنجا تعداد زیــادی از همراهان بیمــاران از من کمک مالی یــا تجهیزات درمانی می خواســتند. 
 در حالــی کــه در عیــد 93 بــه همان بیمارســتان رفتــم و حتی یــک نفر هم بــرای مشــکالت درمانی به مــن مراجعــه نکرد. فقط یک پزشــک بــه خاطــر دو روز تعطیلی بــه آنجا 

نرفته بود.

سیاسی
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امیرپوردستان:ارتشهرگزدربرابرتهدیداتغافلگیرنمیشود

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان درجمع کارکنان سربازخانه سرلشکر شهید هوشنگ اسدالله پور شهرستان گنبدکاووس، گفت: ارتش جمهوری اسالمی در راستای ماموریت های محوله، سه مولفه و راهبرد برای حفظ 
و ارتقای آمادگی رزمی نیروهای خویش در دستور کار دارد. وی، آموزش تئوری و عملی نیروهای نظامی، به روز رسانی تسلیحات، تجهیزات و تاکتیک های نظامی و تقویت بنیه های اعتقادی کارکنان پایور و وظیفه را سه 

راهبرد ارتش جمهوری اسالمی در ارتقای آمادگی رزمی نیروهای این یگان برشمرد. پوردستان اضافه کرد: عالوه بر این سه راهبرد، نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران، تمامی تهدیدات در خارج از مرزها که به 
نیابت از کشورهای استکباری درمنطقه انجام می شود را، شبانه روزی رصد می کند.

گاه ایران بداند که فرزندان آنان در ارتش جمهوری اسالمی هرگز در برابر تهدیدات دشمنان غافلگیر نمی شود و تهدید کننده را از کرده خویش  وی خطاب به ملت ایران اسالمی تصریح کرد: ملت هوشیار و آ
پشیمان خواهند کرد. پوردستان همچنین با تاکید مجدد بر ضرورت حفظ آمادگی و ارتقای توان رزمی تمام نیروهای ارتش جمهوری اسالمی برای مقابله با تهدیدات، گفت: حفظ آمادگی رزمی و درکنار آن 

تقویت بنیه اعتقادی همچون دوران هشت سال دفاع مقدس برکات زیادی برای کشور دارد.

عروسک های استکبار نابود  می شوند 
ســردار حسین ســالمی با بیان اینکه کسی 
نمی تواند به جمهوری اسالمی چپ نگاه کند 
،گفت: ایران اسالمی امروز در اوج اقتدار و 
قدرت بازدارندگی قرار دارد. ســالمی که در 
مراسم یادبود شهدای مدافع حرم مازندرانی 
شــرکت کرده بود با یادآوری رشــادت های 

رزمندگان مازندرانی در دوران دفاع مقدس گفت: عروســک های استکبار 
جهانی همــان تکفیری ها بودند که هیــچ جایگاهی در برابر ایــران ندارند و 
به زودی نابود خواهند شــد. وجود مدافعان حرم در وســط میدان ، دشمن را 
زمین گیر کرده  بنابراین همه ملت ما مدیون شهدای مدافع حرم هستند. ایران 
اسالمی در حال حاضر به عنوان کشور قدرتمند  منطقه بوده و به دلیل جهاد، 
هجرت و تحمل سختی ها توسط رزمندگان به الگوی ایثار و شهادت در منطقه 

تبدیل شده و مقاومت ملت ایران برای دفاع از مظلوم همچنان ادامه دارد.

سرمایه گذاری 3.5 میلیارد ی بعد از برجام
محمدباقر نوبخت روز شــنبه در نخستین 
نشست شــورای برنامه ریزی استان های 
منطقه یک کشور در ساری گفت: از زمان 
امضای برجام تاکنون ســه میلیارد و 481 
میلیون دالر در 41 طرح کشــور ســرمایه 
گــذاری خارجی انجام شــده اســت. این 

میزان سرمایه گذاری به دنبال سفر رئیسان جمهوری 9 کشور به ایران پس 
از برجام انجام شده است. اسامی طرح ها و میزان سرمایه گذاری موجود 
و قابل ارائه اســت. وی با اظهار این که برجام سنگ بزرگی را از پیش پای 
اقتصاد برداشت ، تاکید کرد : برجام با حمایت رهبر معظم انقالب اسالمی 
و پشــتیبانی مردم از دولت به موفقیت رســید. آنچــه در اقتصاد مقاومتی 
برای بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی مطرح است ، با برداشت تحریم 

امکان پذیر شده است.

اجماع اکثریت بر ریاست عارف
غالمرضا تاجگردون در واکنش به انتقادهایی 
که از سوی اصولگرایان در خصوص ریاست 
عارف بر مجلس دهم مطرح می شود، گفت: 
من از زمان مجلس ششــم آقای عــارف را از 
نزدیک می شناســم و برخــالف آن چه بیان 
می شود، ایشان فردی بســیار آرام، معتدل و 

بی تنش است و شاید کسانی که به دنبال ایجاد تنش هستند، بیش از دیگران 
نگرانی دارند که عارف به ریاست مجلس دهم برسد. اجماع اکثریت برگزیدگان 
در مجلس دهم بر روی ریاســت عارف اســت. تاجگردون در پاســخ به سوالی 
درباره حمایت بزرگان اصالحات از ریاســت عارف گفت: اگر بزرگان در بحث 
تعیین تکلیف مجلس دخالت نکنند، بهتر خواهد بود. نظر من این است که کسی 
نباید در مسائل داخلی مجلس دخالت کند. چراکه این افراد نماینده مردم هستند 

و اگر بخواهند نظر بزرگان را بدانند، می توانند شخصًا با آن ها مشورت کنند.

محمدرضا عارف:
هدف اول فراکسیون امید 

انسجام حداکثری است
محمدرضا عارف با تاکید بر لزوم حفظ شئون اخالقی 
در رقابت های سیاســی، اعالم کرد: درحال حاضر 
رقابتی میان دو جناح برای تشــکیل فراکســیون و 
مســائل دیگــر در مجلس دهــم به وجود آمــده و ما 
تــالش می کنیم در فضایــی اخالقی ایــن رقابت را 

مدیریت کنیم.
او گفت: برای ما بســیار مهم و حائز اهمیت اســت 
که در رقابتی برای تالش و فعالیت بیشــتر شــرکت 
کنیم، نه این که احیانــًا به دنبال حذف فرد یا گروهی 

اقدام کنیم.
رئیس شورای سیاست گذاری اصالح طلبان با تاکید 
بر لزوم حفظ همدلی در میان اعضای »فراکســیون 
امید« خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما ایجاد انسجام 
در مجلس دهم است، تا بتوانیم با همدلی برنامه های 
مشترکی را که هردو فراکسیون در دستور کار دارند، 
با اولویت بخشــیدن به مسائل اقتصادی و اجتماعی 

به انجام برسانیم.

مدیریت مجلس با همکاری هردو 
فراکسیون

عارف تصریح کرد: نگاه اصالح طلبان و »فراکسیون 
امید«، بــر پایه تعامل حداکثری در مجلس اســت و 
امیدواریم بتوانیم مدیریت مجلس دهم را با همکاری 
فراکســیون های مختلف و باتوجه به شایستگی ها 
افــراد  توانایی هــای  و   و ویژگی هــای شــخصی 

دنبال کنیم.
رئیس »فراکســیون امید« در مجلــس دهم با تاکید 
بر لــزوم رعایت اخالق در عمل سیاســی، گفت: در 
بحث ریاســت مجلس وارد رقابتی شــدیم اما تاکید 
داریــم و امیدواریم که مبنای ایــن رقابت، اخالق و 

اخالقیات باشد.
او همچنیــن در واکنش بــه تغییر مواضــع برخی از 
برگزیدگان »لیســت امید« پــس از ورود به مجلس، 
اعالم کرد: امیدواریم دوســتانی که به دلیل حضور 
در »لیســت امید« موفق به ورود به مجلس شــدند، 
به تعهدات شان پایبند باشــند. البته که ما هیچ اهرم 
کنترلــی در اختیار نداریم و تنها میــزان و مالک ما، 

همان اخالق است.

 لزوم پایبندی اعضای »لیست امید«  
به تعهدها

برگزیده نخست مردم تهران در مجلس دهم اضافه 
کــرد: به هر حال، گروهی از فعاالن سیاســی تحت 
یــک لیســت انتخاباتی و یــک گفتمان مشــخص 
واحــد وارد رقابــت شــده اند و به مــردم در چارچوب 
ایــن لیســت، وعده هایــی داده انــد و مــردم نیز از 
ایــن گفتمان مطالبه هایــی دارند که مــا خودمان را 
نســبت به آن متعهــد می دانیم. بنابــر این هنگامی 
می توانیم این وعده ها را عملــی کنیم و مطالبه ها را 
پاســخگو باشــیم که تمامی عزیزانی که با »لیست 
امیــد« رای آورده اند، در کنار ما بماننــد تا بتوانیم در 
 مجلس تاثیرگذار باشــیم و برنامه هــای خودمان را 

دنبال کنیم.
عــارف بــا ابــراز امیــدواری از تحقــق وعده هایی 
کــه در چارچــوب گفتمــان امیــد مطــرح شــده، 
تصریــح کــرد: امیدواریم عــالوه بر این کــه همه 
ایــن عزیزان در »لیســت امیــد« می ماننــد، حتی 
بــه تعــداد اعضــای ایــن لیســت اضافــه شــود و 
 عــده ای کــه بیــرون از لیســت بودنــد نیــز بــه ما 

بپیوندند.

خبر آنالین: استقبال گرم و دعای خیر مراجع برای حسن روحانی
خبر آنالین در گزارش خود از ســفر حســن روحانی به قم ان را چنین توصیف کرد: » اســتقبال گــرم و دعای خیر مراجع 

برای حســن روحانی« و با اشــاره به رویکرد مثبت مراجــع عظام تقلید به دولت روحانی این ســفر را نقطــه مثبتی در ارتباط 
دولت و قم دانست.

 انتخاب: پایان کار مجلسی که جلوی طرح های روحانی را می گرفت
بــا توجه به اینکه مجلس نهم هفته پایانی خود ال پشــت ســر می گذارد انتخاب در گزارشــی به عملکــرد مجلس نهم پرداخت 

و آن را مجلســی دانست که تالشــش این بود تا جلوی طرح های دولت حســن روحانی را بگیرد.

 عصر ایران: برنامه های خبری صدا و سیما؛ معیار ارزیابی دوره جدید
ســایت عصر ایران با هدف قرار دادن ریاســت جدید سازمان صدا و ســیما می نویسد: نظر ســنجی اخیر »عصر ایران« درباره 
»اولویــت رییس جدید صدا و ســیما« تأیید کننده گفتار پیشــین ما درباره ضرورت تغییر در نگاه سیاســی و نوع اطالع رســانی 

این سازمان است.

عکس روزسایت نگار

ظریف و همسرش در 
کنار ابتکار در حاشیه 
اختتامیه جشنواره 
بین المللی فیلم سبز.

خبرنامه

فصل جدید همکاری ایران وهند 
و سرانجام پرداخت بدهی قدیمی

نخست وزیر هند فردا به ایران سفر می کند و پیش از این سفر مقدمات پرداخت 
بدهی قدیمی نفتی کشورش به ایران را فراهم کرده تا با برداشته شدن این مانع 

راه برای تجارت بهتر در این سفر هم فراهم شود. 

پرداخت بدهی 750 میلیون دالری
خبرگزاری هند به نقل از منابع موثق در دهلی نو اعالم کرد: این کشور در آستانه 
ســفر »نارندرا مودی « نخســت وزیر هند 750 میلیون دالر از بدهی نفتی این 
کشور را به حســاب ایران واریز کرده است. 500 میلیون دالر از این مبلغ توسط 
پاالیشگاه منگلور و 250 میلیون دالر دیگر نیز از سوی شرکت نفت هند تامین 
شده است . پاالیشگاههای نفت هند ،این مبلغ را با استفاده از بانک اتحادیه هند 
) UNION BANK OF INDIA( بعنوان بخشــی از طلب نفتی به حساب 
شرکت ملی نفت ایران در بانک هالک ترکیه انتقال داده است . شرکت اسار نیز 
اعالم کرد بزودی 500 میلیون دالر بابت بدهی نفتی این شــرکت پرداخت می 
کند. مقامات هندی پیش از این باز نبودن کانال های پرداخت را از موانع اصلی 
پرداخت بدهی نفتی ایران عنوان کرده بودند. شرکت نفت منگلور 2.6 میلیارد 
دالر به ایران بدهکار اســت که تاکنون 500 میلیون دالر از بدهی این شــرکت 
پرداخت شده است . همچنین شرکت نفت هند نیز با پرداخت 250 میلیون دالر، 
310 میلیون دالر دیگر بابت واردات نفت به ایران بدهکار اســت . شرکت نفت 
اسار در مجموع 2.6 میلیون میلیارد دالر و »میتال انرژی« 60 میلیون دالر به 
ایران بدهکار هستند. منابع مطلع، بدهی نفتی هند به ایران را حدود 6.5 میلیارد 
دالر اعالم کــرده اند ولی برخی از منابع دیگر نیز با توجه به اختالف ایران و هند 
درخصوص زمان تبدیل روپیه به یورو این میزان را بیش از هفت میلیارد دالر می 
دانند. پاالیشگاههای نفت هند پس از مسدود شدن مسیر پرداخت بهای نفت 
از طریق بانک هالک ترکیه درســال 2013 در توافقی بــا ایران 55 درصد از ارز 
حاصل از فروش نفت ایران را به یورو درحسابی در یوکو بانک ذخیره کرده است 
. براساس توافق 45 درصد بقیه وجوه حاصل از فروش نفت ایران نیز در حسابی 

در یوکو بانک برای واردات کاال واریز شده است.

چابهار به قطب تجارت و انرژی منطقه تبدیل می شود
»نارندرا مودی « نخســت وزیر هند در آستانه ســفر به ایران با بیان اینکه فصل 
جدیدی در روابط ایران و هند در حال شــکل گیری است، خاطرنشان کرد: در 

این روابط جدید چابهار به مرکز منطقه ای ترانزیت ،انرژی و تجارت منطقه تبدیل 
می شود. نخست وزیر هند با اشاره به اهمیت بندر چابهار در گسترش مبادالت 
تجاری و بازرگانی کشــورهای منطقه افزود : فرصت های ســرمایه گذاری در 

چابهار می تواند به نفع ایران،هند و کل منطقه باشد. 
وی با ابراز خرســندی از پیشرفت های بدست آمده در خصوص چابهار تصریح 
کرد:بخش خصوصی و دولتی هند به شــدت عالقمند به ســرمایه گذاری در 
چابهار اســت.  مودی درعین حــال تاکید کرد که هند از ســرمایه گذاری ایران 
در این کشور استقبال می کند.  وی در پاســخ به سوالی در خصوص آینده خط 
لوله انتقال گاز از بندرچابهار به گجرات تصریح کرد : دو کشور همه شیوه های 

مناسب برای انتقال گاز از ایران به هند را بررسی قرار می دهند. 
»مودی« لغو تحریم های بین المللی علیه ایران را فرصت بزرگی برای توســعه 
روابط دو کشور دانست و تصریح کرد: ایران و هند همکاری خود را در زمینه های 

تجاری ،فناوری،سرمایه گذاری،زیربنایی و امنیت انرژی توسعه می دهند. 
وی انــرژی را ازمهمتریــن زمینه های همــکاری دو کشوردانســت و تصریح 
کرد:همکاری دو کشــور در میدان گازی فرزاد ب روابط ایران و هند را از روابط 

مشتری و فروشنده به شرکای واقعی در حوزه انرژی تغییر می دهد.
نخست وزیرهند با اشاره به دیدارش با حجت االسالم و المسلمین روحانی رئیس 
جمهوری اسالمی ایرانی در اوفای روسیه در سال گذشته خاطرنشان کرد دراین 
دیدار من فرصت های همکاری بین دو کشــور در زمینه بنادر، کود شیمیایی و 
پتروشیمی را بیان کردم.  وی خاطرنشان کرد: در این سفر من به شدت تحت تاثیر 

اراده و تصمیم جدی وی برای مشارکت راهبردی با هند قرار گرفتم . 

ایران ارزشمندترین شریک منطقه ای هند 
مودی در پاسخ به ســوال دیگری درخصوص برنامه های وی در سفر به ایران 
اظهار کرد ایران یکی از همسایه های هند و یکی از شرکای ارزشمند این کشور 

درمنطقه است. 
وی با بیان اینکه ایران و هند با روابط تاریخی و تمدنی، دارای منافع مشــترکی 
در زمینه برقراری صلح و ثبات در منطقه هســتند افزود: مقابله با تروریسم بین 

المللی و ایدئولوژی رادیکالی از چالش های بزرگ دو کشور است . 
نخســت وزیر هند اتصاالت و کریدور شــمال و جنوب را از جملــه اهداف بلند 
پروازانه دوکشور عنوان و تصریح کرد : روابط دو کشور در آینده در زمینه زیربنایی، 

مشــارکت در بخش انرژی ، تجارت و تبادالت فرهنگی گسترش می یابد.  وی 
افزود: من به نتایج واقعی همکاری دو کشور در زمینه انرژی ،زیربنایی ، تجارت 
و اتصــاالت اعتماد کامل دارم.  مودی با بیان اینکه فصل جدیدی در همکاری 
دو کشور در آینده گشوده می شــود، تصریح کرد که تهران – دهلی نو با افزایش 

همکاری ها، روابط راهبردی را آغاز می کنند. 
وی سرمایه گذاری هند در میدان گازی فرزاد ب را فرصتی برای دو کشور دانست 
و اظهار داشــت:نیاز هند به انرژی با توجه به رشــد اقتصادی این کشور هر روز 
بیشــتر می شــود و ایران می تواند در این خصوص جایگاه ویژه ای برای تامین 
انرژی هند داشته باشد.  نخست وزیر هند گفت که شرکت های هندی تاکنون 
بیش از یکصد میلیون دالر در فرزاد ب ســرمایه گذاری کرده اند و دو کشور می 

توانند همکاری مناسبی در این زمینه داشته باشند. 
وی درادامه خواستار توسعه همکاری های تجاری و بازرگانی بین ایران و هند شد 
و تصریح کرد: ما منتظر عملیاتی شدن گفت وگوها بین دوکشور برای افزایش 

مبادالت دو کشور هستیم . 
»مودی «درادامه با اشــاره به برنامــه دیدار وی با رهبرمعظــم انقالب ورئیس 
جمهوری خاطرنشــان کرد دراین دیدارها درخصوص مسائل دوجانبه ،منطقه 

ای و بین المللی گفت وگو می شود. 
وی درادامه به اهمیت روابط ایران و هند اشاره و تصریح کرد: روابط جامع ایران 

و هند برای صلح ،ثبات و توسعه منطقه اهمیت باالیی دارد. 
نخست وزیرهند در پاسخ به سوالی درخصوص مهمترین زمینه های همکاری 
دوکشور گفت:برداشــتن گام های واقعی برای گسترش اتصاالت منطقه ای 

یکی از امید بخش ترین زمینه همکاری دو کشور است. 
وی مشارکت در زمینه انرژی، بنادر، راه آهن، پتروشیمی و توسعه روابط تمدنی 
را از اولویت های همکاری دو کشور در بخش های مختلف عنوان کرد.  »نارندرا 
مودی « نخســت وزیر هند روز یکشــنبه در ســفری دو روزه و برای گفت وگو با 

مقامات عالیرتبه کشورمان وارد ایران می شود. 
سرمایه گذاری در بخش انرژی ، زیرساخت ها، امضای سند توافق ترانزیت بین 
ایران ،هند، افغانستان ، امضای یادداشت تفاهم و برنامه مبادالت فرهنگی از 

جمله برنامه های های مودی در سفر به ایران عنوان شده است . 
ســفر مودی به ایران نخستین سفر نخست وزیر این کشور به ایران در 15 سال 

گذشته است که به دلیل لغو تحریم ها از اهمیت زیادی برخوردار است .
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رصدخانه

یک قدم تا »رقه«
آمادگی نیروهای ائتالف و کردهای سوری برای حمله به »پایتخت« داعش

در یک هفته گذشــته، گزارش هــای متعددی در باره احتمــال آغاز حمله 
نیروهای دموکرات کرد سوریه به شهر رقه با کمک نیروهای ائتالف، به ویژه 
پس از سفر دوباره برت مک گورک، نماینده ویژه باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا در ائتالف ضدداعش به کوبانی منتشر شده است. »رقه«، مرکز استان 
»رقه« است که با وســعت بیش از 19 هزار کیلومتر مربع، جمعیتی بیش از 
220 هزار نفر دارد و در شــمال شــرق سوریه واقع شــده است. در زمستان 
2013 میالدی تروریســت های تکفیری به شــهر رقه حمله و این شــهر را 
اشغال کردند و اکنون استان رقه تقریبًا به طور کامل در اختیار داعش است. 
حال بعد از شکست های پی در پی داعش در عراق و سوریه و از دست دادن 
سرزمین های تحت تصرف خود، به نظر می رسد این گروه تروریستی مدعی 

خالفت باید در پایتخت خود در رقه با نیروهای کرد و ائتالف مقابله کند.
روز گذشــته پایگاه خبری شبکه »العالم« گزارش داد، هواپیماهای ائتالف 
غربی به رهبری آمریکا روز پنجشــنبه با توزیع اعالمیه هایی از ساکنان رقه 
خواســتند که از این شهر خارج شوند. مرکز موسوم به »الرقه تذبح بصمت« 
)رقه در سکوت سر بریده می شود( نسخه ای از این اعالمیه را منتشر کرده 
که در آن، تصویر ســه مرد و یک زن و یک کودک مشــاهده می شــود که از 
تابلویی که روی آن عبارت »دولت اســالمی )داعش(- والیت رقه- پســت 
بازرسی« نوشته شده، می گریزند و در پشت آنها تصاویر خانه های ویران شده 
و جنازه های تروریست ها مشاهده می شود. بر روی این اعالمیه هم به زبان 
عربی نوشــته شــده: »زمانی که مدت ها منتظر آن بودید، فرارسیده؛ وقت 

بیرون رفتن از رقه است«.
در این میان، به گفته شــاهدان عینی، تروریست های داعشی مانع خروج 
ساکنین این شــهر شــده و در همین حال، اعضای خانواده های خود را از 
این شــهر تخلیه می کنند تا در صورت یورش کردها برای آزادســازی شهر، 
به خانواده های آنان آسیبی وارد نشود. خانواده های تروریست های خارجی 
نخستین کسانی بودند که عصر روز گذشته )جمعه( رقه را ترک کردند. شبکه 
»سوریا مباشر« نیز گزارش داد که صالح مسلم، رئیس اتحادیه دموکراتیک 
کرد، سه شنبه گذشته با تدابیر شدید امنیتی وارد شهر »کوبانی« )عین العرب( 

شد. یک منبع ویژه »هیئت هماهنگی« در این زمینه خبر داد، مسلم سه شنبه 
در روستای »خراب عشق« واقع در جنوب شرق کوبانی با یک هیئت نظامی 
از ائتالف بین المللی ضد داعــش دیدار کرد. این منبع همچنین تأکید کرد 
که هدف از این دیدار، آغاز جنگ علیه داعش در استان رقه است و احتمااًل 
در آینده نزدیک 100 سرباز آمریکایی وارد این منطقه خواهند شد. مسلم نیز 
ماه گذشته گفته بود که »نیروهای دموکراتیک سوریه« به همراه ائتالف در 
حال آماده شدن برای آزادسازی رقه هســتند ولی ساکنان این شهر باید به 

این نیروها بپیوندند.
در همین زمینه، یکی از اعضای ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه امروز 
به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: »آمریکا و دیگر اعضای ائتالف ضدداعش 
از مدتها پیــش موضوع حمله بــرای بازپس گیری رقــه از داعش را مورد 
بررسی قرار داده اند. در نهایت سه شــنبه گذشته نماینده اوباما در ائتالف 

ضدداعش با صالح مسلم، رهبر حزب اتحاد دموکراتیک دیدار کرد و درباره 
استراتژی این عملیات با هم گفتگو کردند«. وی درباره نحوه آغاز عملیات 
آزادســازی رقه افزود: »این عملیات، همزمان از سه نقطه آغاز می شود و 
ائتالف نیز با حمایت هوایی و تأمین ســالح از نیروهای ســوریه دموکرات 

پشتیبانی خواهد کرد«.
به نظر می رســد، ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا با پشتیبانی زمینی 
نیروهای کرد تصمیم خود برای تهاجم به رقه جهت بیرون رانده داعش از 
این استان را گرفته اند. حال یک نگرانی جدی در این زمینه وجود دارد که 
اگــر داعش اجازه خروج مردم را از رقه ندهد و همزمان نیروهای ائتالف و 
کرد نیز به رقه حمله کنند چه اتفاقی ممکن است برای مردم رقه رخ دهد. 
بدون شک، در این صورت باید شاهد یک فاجعه انسانی در رقه باشیم. چرا 
که داعش برای دفاع از خود از مردم رقه به عنوان ســپر انســانی استفاده 

خواهد کرد و به همین دلیل است که اجازه خروج مردم را از شهر نمی دهد. 
رقه استانی است که اهمیت ژئوپلیتیک بسیاری در آینده تحوالت سوریه 
خواهد داشت و آزادسازی این استان عالوه بر اینکه یک ضربه سنگین به 
تروریست های داعش خواهد بود، می تواند دست برتر در تحوالت سوریه 

را به آزادکنندگان آن نیز بدهد.
گفتنی است همزمان با تحوالت در رقه، نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان 
مقاومت نیز که چند روزی اســت عملیات گســترده ای را علیه گروه های 
تروریســتی تکفیری در حومه دمشــق آغــاز کرده اند، به دســتاوردهای 
قابل توجهی دســت یافته اند. بر اســاس گزارش های میدانی از سوریه، 
نیروهای ارتش و رزمندگان مقاومت با آزادســازی 13 شــهرک و روستا در 
غوطه شرقی دمشق به مساحت 40 کیلومترمربع، دستاورد نظامی بزرگ 
و مهمی را در عرصه میدانی کسب کردند و توانستند تروریست های جبهه 
النصره، احرار الشام و فیلق الرحمن را از این مناطق بیرون برانند. ارتش و 
رزمندگان مقاومت توانستند بیاض شبعا، زبدین، حرستا القنطرة، بزینة، دیر 
العصافیر، ارض النحاسیة، حوش الحمصی، الرکابیة، ارض الشرطوط، 
ارض الکسار، العضدیة، نولة و باال القدیمة را از لوث تروریست های تکفیری 

پاکسازی کنند و آن را به آغوش وطن بازگردانند.
مهمترین نتایج میدانی پیروزی های اخیر ارتش ســوریه، گسترش کمربند 
امنیتی و افزایش امنیت فرودگاه بین المللی دمشق و جاده منتهی به آن و نیز 
منطقه زینبیه در جنوب دمشق و دور کردن خط حمالت خمپاره ای و موشکی 
تروریست های تکفیری اســت. در همین زمینه، منابع میدانی از فروپاشی 
کامل صفوف جبهه النصره و دیگر گروه های تروریســتی وابســته به آن در 
بخش جنوبی غوطه شرقی  دمشق در سایه پیشروی مستمر نیروهای ارتش 
و رزمندگان مقاومت و آزادسازی بخش های وسیعی در عمق حومه دمشق 
خبر داده اند؛ به طوری که گروه های تروریستی هرگز گمان نمی کردند ارتش 
سوریه و متحدانشان با این سرعت غافلگیرکننده به این مناطق برسند. به این 
ترتیب، آن گونه که مشــخص است، مجموعه تحوالت در مناطق مختلف 

سوریه، این روزها به ضرر گروه های تروریستی در جریان است. 

انتقاداتشدید»نصراهلل«ازعربستانسعودی
دبیرکل حزب الله لبنان جمعه شــب در ســخنانی با انتقاد از عربستان و متهم کردن آل سعود به دروغ گویی و نفاق، گفت: »اهداف عربستان در سوریه چیست؟ عربستان به دنبال قانون اساسی جدید در سوریه است؛ اما آیا خود عربستان 
قانون اساسی دارد؟ آن ها فقط نظام پادشاهی دارند. عربستان خواستار انتخابات در سوریه است، اما مگر سعودی ها انتخابات دارند؟ آن ها خواستار اصالحات و آزادی در سوریه هستند، اما آیا کسی در عربستان می تواند خواستار اصالحات 
شــود؟ کسی را که چیزی در توئیتر می نویســد را شالق می زنند، اما خواستار تعدد احزاب در سوریه هســتند. تمام حرف های عربستان کذب و رفتارش نفاق آمیز اســت«. دبیرکل حزب الله ادامه داد: »تمام نشانه ها حاکی از این است که 
هدف گیری سوریه به این خاطر است که این کشور خارج از سلطه آمریکاست و موضع ملی خود را در قبال فلسطین و جوالن حفظ کرده است«. سید حسن نصرالله در این زمینه تأکید کرد: »اگر همین امروز بشار اسد بگوید که می خواهم 
در خدمت طرح و پروژه های آمریکا باشم، جنگ تمام خواهد شد؛ این همان هدف اصلی جنگ است. متأسفانه آمریکایی ها پس از شکست هایشان در منطقه و شکست های اسرائیل، گروه های تکفیری را برای انجام اهداف خود کشف 
کرده و به کار گرفته اند و در حقیقت تفاوتی میان آن ها نیســت«. رهبر مقاومت لبنان درباره گروه های تکفیری آن ها را ارتشی سیاه و متوحش خواند که در پی تحقق اهداف اسرائیل و آمریکا در منطقه هستند. دبیرکل حزب الله لبنان ادامه 

داد: »ما به دفاع از لبنان، سوریه، فلسطین و تمام امت ادامه می دهیم. مطمئنًا به تبعات آن نیز واقف هستیم و می دانیم که در این راه با حمالت شنیع برای ضربه زدن به مقاومت مواجه خواهیم بود«. 

جوانان فلسطینی که پس از حمله هوایی رژیم اسرائیل یک پای خود را از دست 
داده اند

ارتش مصر تصاویری از قطعات پیدا شده 
از هواپیمای مصری را منتشر کرد

تظاهرات علیه استخراج سوخت فسیلی در نورثالرتون، انگلستان

اجرای نمایش قتل عام روشنفکران در 
سال 1947 توسط چین؛ تایپه، تایوان

واکنش »عبادی« به وقایع روز 
جمعه بغداد

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در واکنش به حمله معترضان 
به منطقه سبز امنیتی بغداد گفت: »ناآرامی به سود ملت و کشور 
عراق نیســت. همه تالش خود را به کار گیریم تا با کنار گذاشتن 
اختالفات سیاســی از رزمندگان خود بــرای پیروزی نهایی علیه 
داعش حمایت کنیم«. وی افزود: »بیش از یک سال و نیم است 
ارتش عراق پیروزی های زیادی به دست آورده و استان ها و مناطق 
زیادی از خاک عراق را از دســت داعش آزاد کــرده«. وی درباره 
اغتشاشــگران نیز گفت: »این افراد خود را به صورت گروه های 
مسلح درآورده و در برابر نیروهای امنیتی در بغداد مبارزه می کنند«.

 لغو مصونیت 
نمایندگان پارلمان ترکیه

376 نماینده از 550 عضو پارلمــان ترکیه، متمم موقت قانون 
اساسی این کشور را تصویب کردند که مصونیت پارلمانی را لغو 
می کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که موافق 
این اقدام بود، رأی گیری دیروز نمایندگان پارلمان را »تاریخی« 
توصیف کــرد. این طــرح، پیش تر منجر به بــروز صحنه های 
بی سابقه ای در کمیته قانون اساســی پارلمان شد. نمایندگان 
مخالف و موافق این طرح با مشت و پرتاب اشیا با یکدیگر درگیر 
شدند. پس از درگیری ها، نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها 

از این کمیته بیرون رفتند.

 وقوع تیراندازی 
در محوطه نزدیک کاخ سفید

هرچند برقــراری وضعیــت امنیتی در اطراف کاخ ســفید بی 
سابقه نیســت، وقوع تیراندازی، اتفاقی نادر است. در تصاویر 
ارسالی، تک تیراندازها در اطراف و روی سقف کاخ سفید دیده 
می شوند. گفته می شود صدای تیراندازی در ضلع غربی کاخ 
سفید شنیده شــده اســت. دیگر موضوع مهم، غیبت باراک 
اوباما در کاخ ســفید بود که به گفته ســخنگویان، برای بازی 
گلف از ســاختمان خارج شــده بود. در پی وقــوع تیراندازی، 
محوطه کاخ سفید کاماًل بسته شد و اطالعات بسیار کمی به 

بیرون درز پیدا کرده است.

رد پیشنهاد روس ها درباره سوریه 
از سوی آمریکا

در حالی که روسیه درخواست حمالت هوایی مشترک با آمریکا در 
سوریه را کرده است، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت، هیچ توافقی برای انجام حمالت هوایی مشترک با روسیه در 
سوریه وجود ندارد. کربی افزود: »در مقابل، ما با همتایان روسمان 
پیشــنهادهایی را برای ایجاد ساز و کار پایدار بررسی می کنیم تا به 
بهترین وجه بر اجرای آتش بس در ســوریه نظارت شود«. وی از 
اشاره به جزئیات این ساز و کار خودداری کرد. جف دیوید، سخنگوی 
پنتاگون نیز همکاری با روسیه در عملیات نظامی را رد کرد و گفت: 

»ما عملیات نظامی در سوریه را با روس ها هماهنگ نمی کنیم«.

بین الملل


