
اتحاِد رو به افول
میان آمریکا و ترکیه اختالف نظرهای زیادی وجود دارد که یکی از آن ها، ناامیدی آمریکا از روند امور داخلی 
ترکیه است؛ موضوعی که با برکناری احمد داود اوغلو از نخست وزیری، به نظر می رسد وارد فاز جدیدی شود. 
با وجود این، بحران سوریه و به ویژه نقش گروه های کرد در جنگ با داعش، کانون تنش کنونی بین دو کشور 
شده است. عدم توافق آمریکا و ترکیه بر سر بحران سوریه، نشان دهنده اختالفات اساسی و عمیق تر دو 

صفحه ۴کشور در زمینه هدف و استراتژی است. از آغاز بحران سوریه، ترکیه حامی گروه های مخالف  ...
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 سیاست تنش زدایی 
به سبک هاشمی

دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام:

منتقدان برجام حواسشان باشد چه چیز را نقد می کنند
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی 
ادعا دارند برجام در ایجاد جنگ علیه ایران موثر بوده اظهار داشت: بحث برجام و پسابرجام باید تفکیک قائل شویم، 

و نکته دیگر این است که خود برجام هم سه نوع دارد، برجام مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برجام مصوب 
مجلس و برجام مصوب رهبر انقالب که ما به آن برجام مشروط مصوبه رهبر انقالب می گوییم و 
این حکم سند حقوقی را دارد که از طرف ایران صادر شده و مورد قبول جمهوری اسالمی  است. 

رضایی ادامه داد: کسانی که برجام را نقد می کنند حواسشان باشد چه چیزی را نقد می کنند آیا 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3نقد برجام شورای امنیت است و یا نقد برجام مجلس و یا نقد  ... صفحه 3

نتایج انتخابات هیئت رئیسه خبرگان موجی از 
پرسش ها، انتقادات و 
ناامیدی را در میان آن 
هایی که به لیست 
هاشمی رفسنجانی 
رای داده بودند ...

صفحه 2

منصــور حقیقــت پــور درباره 
انتخابات هیأت رئیســه مجلس 

دهم گفت:   ...

عبدالرضا داوری درباره انتخابات 
هیأت رئیســه مجلس دهم گفت: 

بالشک  ...

ســردار محمدرضــا نقــدی در 
فرماندهــان حوزه های  همایش 

مقاومت بسیج ...

روش شکست 
 روحانی 

در سال 96!

هاشمی و روحانی 
به دنبال ریاست 

الریجانی

پیشرفت ما ثمره 
مقاومت برابر 

آمریکاست

آغـاز پارلمان دهـم
صفحه 2

آیا مجلس دهم درخصوص مسئله مینو خالقی استفسار خواهد کرد؟



شنبه 8 خرداد  ماه 21395

اظهارات منتسب به ناطق نوری و روحانی دروغ است
صبح امروز  رسانه های اصولگرا با تیتر »تذکر شدید ناطق نوری به حسن روحانی« از دیدار خصوصی روحانی و ناطق نوری و 
تذکرات او به رئیس دولت در خصوص اظهاراتش نوشتند. در این گزارش امده است: هفته نامه پنجره در شماره جدید خود 
به ماجرای تذکر حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری به حسن روحانی پرداخته و نوشته است: دو قطبی سازی در حاکمیت 
)پروژه شکست خورده دوم خرداد( از سوی برخی از مشاوران دولت یازدهم به رئیس جمهور پیشنهاد شده است. این پیشنهاد 
دوقطبی سازی سیاسی با ماهیت فراموشی وعده های اقتصادی دولت یازدهم پیش بینی شده است. این هفته نامه در تحلیل 
سخنان اخیر حجت االسالم روحانی آن را معطوف به وضعیت انتخاباتی دولت و هراس از دفاع از کارنامه خود دانست و در 

همین راستا نوشت: "شاید یک گمانه در مورد رفتار آقای رئیس جمهور این باشد که او خواهی نخواهی در شرایط فعلی و البته در سال 96 در قامت مدافع 
وضع موجود خواهد بود و رقبا هم حتمًا تالش خواهند کرد که منتقد وضع موجود باشند.

اما ساعتی از انتشار این خبر در رسانه ها نگذشته بود که خبر یک مقام مسئول در دفترحجت االسالم و المسلمین ناطق نوری خبر منتشر شده در برخی رسانه ها 
در خصوص دیدار با رییس جمهور و گفت وگوهای نقل شده را تکذیب کرد. این مقام مسئول تصریح کرد: جمالت انتسابی به حجت االسالم والمسلمین 
ناطق نوری و رییس جمهور از اساس کذب بوده است. وی با اشاره به ضرورت رعایت اخالق حرفه ای و حفظ آرامش فضای سیاسی کشور در رسانه ها افزود: 
انتشار این نوع اخبار قطعا آلوده به اغراض سیاسی و برخالف توصیه های مقام معظم رهبری برای پرهیز ار ایجاد فضای تقابل و دوگانگی در عرصه سیاسی 
کشور است. این مقام مسئول در دفتر رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، گروه های سیاسی و رسانه ها را به حفظ وحدت وآرامش در کشور توصیه کرد.

روایت یک شاهد عینی از درگیری در حوزه علمیه خرم آباد
روز گذشته خجسته پور فرماندار خرم آباد اخبار منتشرشده در شبکه های اجتماعی مبنی بر درگیری در حوزه علمیه خرم 
آباد و در جریان سخنرانی حسین الله کرم را تایید کرد. اخباری که حاکی از درگیری بین طالب حوزه علمیه خرم آباد با برخی 

افراد حاضر در جلسه بود و می گفت در جریان آن چند تن از طلبه ها مصدوم و شیشه های حوزه شکسته شده است. 
حاال امروز یکی از شاهدان عینی حادثه حوزه علمیه خرم آباد، جزئیات درگیری افراد خودسر با طالب این حوزه را در گفت 
و گویی با خبرگزاری ایلنا تشریح کرده است.  این طلبه حوزه علمیه کمالیه خرم آباد با بیان اینکه در اواخر مراسم سخنرانی 
آقای الله کرم برخی افراد فحاشی ناموسی و هتاکی بی شرمانه نسبت به مادر، همسر و فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی در 

صحن حوزه علمیه انجام دادند، اظهار کرد: پس از این حرمت شکنی برخی از طلبه ها خواستند این افراد صحن مسجد را ترک کنند اما این به مذاق هتاکان 
خوش نیامده و شعار مرگ بر سازشکار سر دادند و اقدام به شکستن شیشه های حوزه علمیه کردند. این شاهد عینی با بیان اینکه این درگیری بیش از یک 
ساعت به طول انجامید تا شرایط کنترل شود، ادامه داد: متاسفانه در این حادثه ۵ نفر از طالب از ناحیه سر، کمر، کتف، دست و بینی مصدوم شدند. یکی از 
عوامل خودسر گویا قصد مشت زدن به صورت مدیر حوزه را داشته که یکی از طالب که به دنبال ممانعت از این کار بوده، بینی اش شکسته است. این طلبه 
افزود: این نیروهای خودسر حدود یک ماه پیش نیز مرتکب چنین حرکتی شده بودند اما در آن زمان طالب به خاطر توصیه برخی بزرگان از پیگیری مسئله 
خودداری کردند. وی در توضیح اینکه آیا این افراد به نهاد یا ارگان خاصی منتســب بودند، گفت: با توجه به اینکه این افراد از سوی برگزار کنندگان مراسم 
دعوت شده و همراه خود نیز وسایلی از قبیل شوکر، باتوم و گاز اشک آور داشتند، آن نهادهای مشخص باید از این افراد و چنین حرکاتی اعالم برائت کنند. 

دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام
منتقدان برجام حواسشان 
باشد چه چیز را نقد می کنند

محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام در نشســت خبــری خــود در پاســخ بــه 
ســوالی مبنی بر اینکــه برخی ادعا دارنــد برجام 
در ایجــاد جنگ علیــه ایــران موثر بــوده اظهار 
داشــت: بحث برجام و پســابرجام بایــد تفکیک 
قائــل شــویم، و نکتــه دیگر این اســت کــه خود 
برجام هم ســه نوع دارد، برجام مصوبه شــورای 
عالــی امنیــت ملــی، برجــام مصــوب مجلس و 
برجــام مصوب رهبــر انقالب که ما بــه آن برجام 
مشــروط مصوبه رهبــر انقــالب می گوییم و این 
حکــم ســند حقوقــی را دارد کــه از طــرف ایران 
 صادر شــده و مــورد قبــول جمهوری اســالمی 

است.
رضایی ادامه داد: کســانی که برجام را نقد می کنند 
حواسشــان باشــد چه چیزی را نقد می کنند آیا نقد 
برجام شــورای امنیت اســت و یا نقد برجام مجلس 
و یا نقــد برجامی که مــورد تائید رهبــر انقالب قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی در کشــور ایــن برجامها را با 
یکدیگر قاطــی می کنند، افزود: آنچه مهم اســت 
برجام مشروط مصوب رهبر انقالب است که ایشان 
هم گفتنــد اگر موضع اقتدار نبود ما نمی توانســتیم 

امتیازی بگیریم.
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام افزود: 
نکتــه دوم موضوع پســابرجام اســت که مــا در آن 
به همه تعهدات خــود عمل کردیم امــا آمریکاییها 
تنها بــه 10 درصــد از تعهــدات خود عمــل کردند 
دیپلماســی،   دســتگاه  را  دیگــر  درصــد   90 و 
رئیس جمهور و مســئوالن باید به طور جدی دنبال 
کننــد و ادامه دهند. چــرا که غرب با ظاهرســازی 
اســالمی  فشــارهای جمهــوری  از   تشــریفاتی 

فرار می کند.
رضایی با اشــاره به اظهارات کری درباره درخواست 
از بانکهــا بــرای تبــادل ارزی بــا ایــران تصریــح 
کــرد:  ایــن مســئله یــک تعــارف اســت و زمانــی 
عملیاتی می شــود کــه وزیــر خزانــه داری آمریکا 
به بانکهــای اروپایــی و آمریکایی  آن را بخشــنامه 
کنــد و بگوید کــه محدودیتی برای مبادلــه با ایران 
 ندارنــد. بنابرایــن این مســئله باید از ســوی دولت 

پیگیری شود.
وی بــا تاکیــد براینکــه  مــا حتــی زودتــر از زمان 
موعد بــه تعهدات خود عمــل کردیم یادآور شــد: 
اروپــا و آمریــکا بایــد وادار شــوند کــه تعهــدات 
خــود را عمــل کننــد لــذا نقدهــا بایــد به ســمت 
مطالبه گــری از دولت و مجلــس در این زمینه برود 
تا حقوق ایران احقاق شــود لذا مــا معتقدیم بحث 
 پســابرجام بــا برجام متفــاوت بوده و بایــد تفکیک 

شود.
دبیر مجمــع تشــخیص مصلحت نظام با تـــأکید 
بر اینکه باید به مردم گفته شــود چه بخشــهایی از 
برجام از ســوی طرف مقابل انجام نشــده اســت، 
افــزود: دولت اهرمهــای مهمی را بــر عهده دارد 
و بایــد برای طــرف مقابل زمــان تعیین کنــد و به 
طور مثال بگویــد اگر تا یک تاریــخ معین تعهدات 
خــود را انجــام ندهیــد، ایران هــزار ســانتریفیوژ 
اضافــه می کنــد. بنابرایــن مــا نبایــد ماننــد یک 
 بچــه مــودب در مقابــل گــرگ صفت هــا قــرار 

بگیریم.

آغاز پارلمان دهم
آیا مجلس دهم درخصوص مسئله مینو خالقی استفسار خواهد کرد؟

زنگ آغاز دهمین دوره مجلس شورای اسالمی صبح امروز در بهارستان به صدا 
درآمد. مجلسی که 178 نفر از منتخبان آن نخستین دوره نمایندگی خود را تجربه 
می کنند و رکورد بیشترین تعداد نماینده زن و کمترین نماینده روحانی را در بین 
تمام دوره های مجلس جمهوری اسالمی دارد. مجلسی با انتخاباتی پرسروصدا 
که تصمیم شورای نگهبان درخصوص یکی از منتخبان آن باعث اختالف وزارت 
کشور و شورای نگهبان شد و تکلیف کرســی آن همچنان مشخص نیست. و 
مجلسی که با همه باال و پایین ها در انتخابات آن اصالح طلبان توانستند پس 
از ســه دوره پیاپی دوری از صحن پارلمان، درصد قابل توجهی از کرسی ها را به 
خود اختصاص دهند. حاال و با شــروع به کار مجلس دهم اولین کار پیش روی 
نمایندگان، تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس است. بحثی که در هفته های 
گذشته و با مشــخص شــدن تصمیم قطعی عارف و الریجانی برای رقابت، به 
موضوع داغ رســانه ها بدل شده است. البی ها به شــدت در جریان است و دو 

طرف همچنان در حال یارکشی اند.
اما در جلســه امروز مجلس پیام رهبر انقالب قرائت شــد، نمایندگان ســوگند 
خوردند و حســن روحانی رئیس جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 
سخنرانی کردند. نکته جالب توجه در سخنان رحمانی فضلی موضوع منتخب 
سوم انتخابات اصفهان بود، مینو خالقی که امروز صندلی او در میان دو ردیف 
مخصوص زنان مجلس دهم خالی بود. رحمانی فضلی که با تهدید اســتیضاح 
از سوی برخی نمایندگان به دلیل آنچه عدم ایستادگی او در مقابل بدعت جدید 
و بی قانونی شــورای نگهبان خوانده می شود، مواجه اســت امروز در مجلس 
به موضوع مینو خالقی اشــاره و تصریح کرد: مطابق آنچه که شــورای محترم 
نگهبان اعالم نموده است، ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شده و با 
توجه به تفاوِت برداشِت وزارت کشور از قانون، در این خصوص اقدامات قانونی 
الزم، از جملــه ارجاع موضوع به مراجع ذیصالح ومجلس شــورای اســالمی 
جهت ارائه استفساریه دنبال شده است که کماکان منتظر حل و فصل قانونی 

موضوع هستیم.

مردم به تغییر و تحول رای دادند
شروع مجلس دهم با تعیین هیئت رئیسه سنی بود، هاشم زایی از حوزه انتخابیه 
تهران و متولد 1323 رئیس و ذوالقدر منتخب میناب و متولد 132۵ نایب رئیس 
شدند و ســید فاطمه حســینی منتخب تهران و متولد 1364 دبیر اول و سمیه 

محمودی منتخب شهرضا و متولد 1363 دبیر دوم دوم شد. 
عبدالرضا هاشــم زایی رئیس هیأت رئیسه ســنی مجلس طی سخنانی گفت: 
در نظام جمهوری اســالمی ایران طی چهار دهه تمام جناح های سیاســی به 
تجربه حکمرانی دســت یافته اند اما این نیز گذراست. مهم این است که حقوق 

یکدیگر را رعایت کنند.
رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس ادامه داد: مجلس دهم نقطه عطفی در نظام 
پارلمانی است. مجلسی که مردم در بیشتر حوزه های انتخابیه به تغییر و تحول 

رأی داده انــد و این مجلس نیز در نظر دارد که روح جســارت در تصمیم گیری، 
انســجام در حکمرانی و اقتدار در اجرای وظایف را در قوه مجریه بدمد و تقویت 
کند. هاشــم زایی در ادامه اظهار کــرد: رأی دهنــدگان در اکثریت حوزه های 
انتخابیــه به جای افــراد به برنامه هــای کاندیداها رأی دادنــد. گرچه به دالیل 
ســاختاری هنوز در کشــور ما حزب جایگاه مشــخصی ندارد امــا رأی مردم در 

انتخابات مجلس دهم بهترین بستر برای نظام حزبی برنامه محور است.
وی تصریح کرد: نظم فراکســیونی در آغاز مجلس دهم می تواند شروع خوبی 
برای این کار باشــد و اســاس رشد و توســعه ملت را به دنبال داشته باشد و رأی 
دهندگان به نســل تازه سیاســتمداران و نخبگان نشــان دادند که فقط به یک 

برنامه سیاسی رأی نداده اند و خواستار خروج از بسترهای مدیریتی هستند.

از سرگرم شدن به زائده های جناحی برحذر باشید
در جلســه امروز مجلس پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار مجلس دهم 
قرائت شد. رهبر انقالب در پیام خود تاکید کردند: ملت ایران با حضور حداکثری 
در انتخابات ُپر اهمیت مجلس قانون گذاری، بیعت دیرین خود با نظام جمهوری 
اسالمی را بار دیگر تکرار کردند و با این زباِن رسا به بدخواهان پاسخ گفتند. ایشان 
افزودند: وفاداری ارزشمند ملت، مســئوالن نظام را در بخشهای گوناگون به 
احساس مســئولیت و شــکر نعمت فرا می خواند. ذّمه ی ما مسئوالن، اکنون 

سنگین بارتر از گذشته است.
رهبر انقالب در ادامه با بیان اینکه سوگند نمایندگان –که در نخستین روِز کارِی 
خود ادا خواهند کرد و سوگندی شــرعی و الزام آور است- سرفصلهای اساسِی 
وظایف نمایندگی در مجلس را بیان کرده اســت تصریح کردند: شــما برادران 
و خواهــران محتــرم می توانید با حکمــت و خردمندی و اخالص و پارســایی، 
ایــن وظایف را در خالل عمل قانونــی خود –که عمدتــًا قانون گذاری و نظارت 
اســت- تحقق بخشیده، نزد خدا و خلق سرافراز گردید. در این صورت است که 
مجلس شورای اســالمی را در جایگاه ویژه خویش یعنی »در رأس امور کشور« 

نگاه خواهید داشت.
ایشــان با اشــاره به اینکه شــرایط طوفانی منطقه و جهان و ماجراجویی های 
بین المللی سلطه گران و اتباعشان، ایران اســالمی را با اوضاع پیچیده تری از 
گذشته روبرو ساخته است تاکید کردند: اقتدار کشور برای مواجهه با این شرایط، 
به هوشمندی و عزم راسخ و در دست داشتن ابتکار عمل از سوی همه مسئوالن 
نیاز دارد. وظیفه ی انقالبی و قانونی شما نمایندگان محترم آن است که مجلس 
را سنگری استوار در برابر ترفند و فسون و افزون خواهی گستاخانه ی استکبار و 

نقطه ی اتکای درخشاِن مردم مؤمن و انقالبی بسازید.
رهبر انقالب تحقق بخشــیدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعی آن و نیز 
تالش مجّدانه برای گسترش و ژرف سازی فرهنگ اسالمی، دو اولویت فوری 
کنونی مجلس خواندند و اظهار کردند:  اولویتهای مهّم دیگری در بخشــهای 
گوناگون مربوط به اقتدار ملی و استحکام امنیت و مصونیت کشور، وجود دارد 

که تضمین کننده ی استقرار عدالت اجتماعی و استقالل و پیشرفت کشور است. 
ایشــان در ادامه نمایندگان را به توکل و ُحسن ظن به وعده های خداوند قادر و 
استقامت در صراط مستقیم الهی توصیه کردند و از سرگرم شدن به زایده های 
جناحی و غالب ساختن انگیزه های شخصی بر مصالح عمومی بر حذر داشتند.

روزها و ساعات مالل آوری در مجلس نهم داشتیم
رئیس جمهور روحانی از ســخنرانان جلســه امروز مجلس بود. روحانی در این 
ســخنان با بیان اینکه ما حل معضالت کشــور نیازمند به تعامل هستیم تاکید 
کرد: البته همه ما در نهایت تسلیم قانون ایم. اجرای قانون گاهی کمی سخت 
و تلخ است اما الزامی و ضروری اســت. من برای وزیر علوم پنج بار و برای وزیر 
ورزش و جوانــان چهار بار به مجلس آمدم. به هر حال ما باید تابع قانون باشــیم 

زیرا با اجرای قانون می توانیم از مشکالت کشور عبور کنیم.
رئیــس جمهور در بخش دیگــری از اظهارات خود در صحــن علنی مجلس با 
اشاره به اینکه مردم در انتخابات گذشته رشد فکری و رشادت فوق العاده ای از 
خود نشان دادند، تصریح کرد: هیچ گروه و جناحی این انتخابات را تحریم نکرد 
و هیچ کس از پیچ و خم های مقررات انتخاباتی خســته نشــد و همه از حداقل 
فرصت، حداکثر استفاده را کردند. در این انتخابات لیست هایی تهیه شد و گویی 
مــردم و نامزدها این بار قبل از احزاب و جناح ها به فکر همگرایی بیشــتر برای 

حل مشکالت کشور بودند. 
رئیس جمهــور همچنین بــه نوع انتخــاب مــردم در انتخابات اخیر اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: مردم در انتخابات آری ها و نه هایی گفتند و خواســتار بهبود 
زندگی و روابط توأم با آرامش و عزت با خارج بودند. مردم خواستار حل مشکالت 
اساســی جامعه به ویژه مشــکالت اقتصادی بودند.  وی در ادامه تأکید کرد: 
انباشــت و تورم قوانین مســأله ای را حل نخواهــد کرد. ما شــفافیت قوانین را 
می خواهیم و قوانینی می خواهیم که راه را به خوبی برای جامعه مشخص کرده 
باشند. ما به جای تدوین مکرر قوانین به تنقیح قوانین و به جای کمیت قانون به 
کیفیت قانون نیاز داریم. روحانی ضمن تشــکر از نمایندگان مجلس نهم، بیان 
کرد: از همه نمایندگان مجلس نهم چه آنهایی که به مجلس دهم راه یافتند و چه 
آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند یا توفیق حضور در مجلس دهم را نیافتند 
و به ویژه از هیأت رئیســه محترم و رئیس محترم مجلس نهم که در بسیاری از 
زمینه ها به ویژه برجام ما را یاری کردند تشکر می کنم. وی ادامه داد: البته روزها 
و ساعات های ماللت آوری هم داشتیم اما مجلس نهم در مسأله مهم برجام به 
خوبی در کنار دولت و مردم ایستاد و زیر سایه رهبری توانستیم مهمترین مسأله 

سیاسی کشوری و بین المللی را به احسن وجه به مقصد برسانیم.
روحانی در پایان گفــت: ما نیاز به همکاری داریم و اراده دولت مثل گذشــته و 
بیش از گذشته حســن سلوک با دیگر قوا و با مجلس شــورای اسالمی خواهد 
بود. ان شــاءالله کاری کنیم کــه اول رضای حق و بعــد از آن رضای مردم را به 

دست آوریم.

پیگیری روزواکنش روز

برگزاری دو انتخابات موفق حاکی از صالبت و بالندگی نظام است
آیت الله هاشمی رفسنجانی با توجه به ایام شروع به کار دو مجلس مهم مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان گفت: مجموعًا در کشور دو انتخابات خوب، همراه با آرامش قابل تحسین 
برگزار شــد. خوشبختانه حوادث تلخ در جریان انتخابات نداشــتیم و در نتایج انتخابات نیز آنچنان اعتراضی که تشّنج در کشــور ایجاد کند، وجود نداشت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، به مراســم خوب افتتاح دو مجلس تازه نفس مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: هر دو مراسم، متین و قابل تحسین برگزار شد که از این بابت خداوند 
را شــاکریم. همچنین باید از حضور حماسی مردم در انتخابات و از زحمات و تالش های مسؤوالن و برگزارکنندگان خوب انتخابات تشکر و قدردانی کرد. هاشمی رفسنجانی، با ابراز نگرانی 
از شــرایط بد و بحرانی کشورهای منطقه به دلیل توسعه و تشــدید اقدامات تروریســتی، گفت: در منطقه ای زندگی می کنیم که انتخاباتی در این حجم وسیع در آن وجود ندارد و به خاطر 
ویژگی های منطقه، برگزاری دو انتخابات موفق در جمهوری اســالمی ایران می تواند حاکی از صالبت و نشان دادن رشد و بالندگی نظام اسالمی باشد. وی افزود: اگر رسانه های دنیا 

منصف باشند، اقتدار و امنیت جمهوری اسالمی ایران را نمونه خوبی از نظام دموکراتیک در دنیا معرفی می کنند.

سیاسی



3 شنبه 8 خرداد  ماه 1395
هیچ شخصیتی اعم از عالم و فرمانده نباید خالف رهبری حرکت کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: هیچ شخصیتی در کشور اعم از عالم، مرجع و فرمانده قانونا و شرعا مجاز نیست بر خالف مواضع مقام معظم رهبری حرکت و عمل کند و هرکس قدرت ایشان را متزلزل 
کند به کشــور ضربه زده است. ســردار غالمرضا جاللی با بیان اینکه برخی افراد در استراتژی دشمن گام برمی دارند، اظهار کرد: هرکس که در استراتژی دشمن گام بردارد جزو دشمنان ما محسوب می شود؛ هر 

چند در گذشته انقالبی بوده و سوابق انقالبی خوبی هم داشته باشد. وی افزود: مواضع ولی فقیه برای ما به عنوان یک مولفه قدرت محسوب می شود و وجود رهبری واحد در کشور بخشی از قدرت نرم ماست. 
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه امروز همه در دنیا به قدرت رهبری پی برده اند، گفت: کسانی به مواضع مقام معظم رهبری انتقاد یا اعتراض دارند، ایشان را تضعیف می کنند و در 

استراتژی دشمن گام برمی دارند. جاللی ادامه داد: بخش عمده ای از اقتدار امروز نظام مربوط به وجود و جایگاه مقام معظم رهبری است و سر انگشتان مقام معظم رهبری اگر به هر سمت و سوی 
باشد همه ما باید به همان سمت نگاه کنیم. جاللی تاکید کرد: اگر می خواهیم از اقتدار و قدرت سخت کشورمان دفاع کنیم باید از مولفه های قدرت نرم نظام هم دفاع کنیم و اجازه ندهیم هیچ 

کس به مقام معظم رهبری نگاه چپ کند.

روش شکست روحانی در سال 96!
منصور حقیقت پــور درباره انتخابات هیأت 
رئیســه مجلس دهم گفت: خیلی عالی بود 
کــه آقایان عارف و الریجانــی با هم ائتالف 
نکردنــد چون اصــالح طلبــان خیلی ادعا 
داشتند که پیروز رقابت هفتم اسفند هستند 
وی افزود: پس از انتخابات هیات رئیســه 

خبرگان، اصولگرایان یک بر صفر پیش هستند و مطمئنا وقتی که انتخابات 
هیأت رئیسه مجلس بگذار شــود دوباره آقای الریجانی رئیس خواهد شد و 
عالوه بر کرسی ریاست، دیگر صندلی های هیأت رئیسه اعم از نواب، منشی 
ها و ناظران در اختیار طیف همســو با آقای الریجانی قرار می گیرد و کسب 
این نتیجه 2 بر هیچ پیش افتادن اصولگرایان را نشان می دهد. اگر احزاب، 
تشکلها و شخصیت های فعال در اردوگاه اصولگرایی عاقالنه رفتار کنند پس 

گرفتن کرسی ریاست جمهوری دور از دسترس نخواهد بود.

هاشمی و روحانی به دنبال ریاست الریجانی
عبدالرضــا داوری دربــاره انتخابات هیأت 
رئیســه مجلس دهم گفت: بالشک آقای 
الریجانی پیروز رقابت با آقای عارف خواهد 
بود. آخرین جلســه ای که فراکسیون امید 
تشــکیل داد از داخل آن جلسه خبر داشتم 
که 80 نفر بیشتر نیامدند هرچند در رسانه ها 

اعالم شد 10۵ نفر حضور یافتند. داوری تأکید کرد: گرایش آقایان هاشمی و 
روحانی نیز به سمت ریاست آقای الریجانی است چون الریجانی ابزارهایی 
دارد که عارف فاقد آنهاســت، الریجانی برادر رئیس قوه قضائیه، نزدیک به 
نهادهــای مختلف حاکمیتی و به لحاظ راهبردی متحد آقایان هاشــمی و 
روحانی است حال آنکه عارف هیچ یک از این ویژگی ها را ندارد.وی افزود: 
از قضیه برجام به بعد پرونده دو قطبی اصولگرا و اصالح طلب بسته شود هم 

اکنون دو قطبی انقالبی-میانه رو موضوعیت دارد.

پیشرفت ما ثمره مقاومت برابر آمریکاست
ســردار محمدرضــا نقــدی در همایــش 
فرماندهــان حوزه هــای مقاومــت بســیج 
کارگری گفت: دشــمن به دنبال القای این 
موضوع به مردم است که در صورت مقاومت 
یک زندگی رنج آور و پر از سختی را باید تحمل 
کرد؛ یک زندگی بدون رفاه، بدون آسایش و 

بدون هیچ افقی برای پیشرفت. دشمن می گوید اگر آسایش و پیشرفت و رفاه 
می خواهید، باید با آمریکا بسازید و دست از مبارزه با ظلم و وحشی گری آمریکا 
و آدم کشی صهیونیست ها بردارید. پاسخ یک انسان که انسانیت و شرافت 
خود را حفظ کرده معلوم است و همان طور که امام )ره( می گویند، ما زندگی 
شرافتمندانه را بر رفاه حیوانی ترجیح می دهیم. ما هم می خواهیم مبارزه کنیم 
و ســختی ها را تحمل کنیم و هم رفاه و آسایش داشته باشیم و با ظلم مبارزه 

کنیم و راه پیشرفت و رفاه ما از مبارزه و مقاومت می گذرد.

 دینداری و نفی تحجر 
باید در کنار هم باشد

یادگار امام گفت: انقالبیون هیچ آبشخور متحجرانه 
نداشــته اند و مبارزه با تحجر در کنار دینداری شاکله 

اصلی نظام جمهوری اسالمی است.
حجت االســالم والمســلمین سید حســن خمینی 
در مراســم تجدید بیعــت منتخبیــن دهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی با آرمان های بنیانگذار 
انقالب اســالمی با بیان اینکه بنیان گرایی ســلفی 
در جهان اســالم فاجعه اســت، گفت: بنیان گرایی 
ســلفی یک مصیبــت و لکه ننــگ و باعث خجالت 

مسلمانان است.
وی افــزود: عنصر عقالنیت در حوزه اندیشــه اهل 
بیت اســت و در فضــای عمومی تفکر امــام )ره( و 
مجتهدین شیعه رســوخ پیدا می کند و تفکر پیشتاز 
عرضه می دارد و هیچ گزافه نیست که بگوییم اندیشه 
امام خمینی )ره( یک اندیشــه روشنفکرانه در حوزه 

نظام فکری جامعه اسالمی است.
یادگار امام افزود: انقالبیون هیچ آبشخور متحجرانه 
نداشــته اند و مبارزه با تحجر در کنار دینداری شاکله 

اصلی نظام جمهوری اسالمی است.
وی ادامه داد: جمهوری اسالم سکوالریسم را نفی 
می کند و به هرگونه تفکر ماتریالیسم نه می گوید، اما 
در عین حال فکر آن متحجرانه نیست و آینده تفکر 
اسالمی از گذشته پرافتخار آن، جدا نیست، اما آینده 

به دستان باکفایت و با عقل مردم ساخته می شود.
یــادگار امام افزود: هر اندیشــه ای کــه به تضعیف 
بنیــان های دینی و ظواهر شــرعی منجر شــود، از 
عوامل تضعیف پایه های نظام اســت و هر چه ریشه 
تحجر تقویت شــود، موضوع از اندیشــه های امام 

راحل دور می شود.

امام بر سر مقدس مآب ها فریاد می زد
ســید حســن خمینی افزود: پیوند عقالنیت و دین 
درس امــام خمینی )ره( برای آینده جامعه اســت و 
میراثی اســت که باید به آن اتکا کرد تا بتوان آینده را 
ساخت و اگر بیشتر روی سخنان چند سال آخر عمر 
مبارک امام راحل توجه کنیم، ایشــان بر سر مقدس 
مآب ها فریاد می زد، تا جایی که اظهار داشــتند اگر 

در این راه شهید بشوم، ارزش دارد.
وی گفت: تحجر عنصری است که باید فارق اصلی 
میان ما و داعش دانســته شــود. چه نامــه هایی در 
حوزه موسیقی و حضور زنان در جامعه به امام راحل 
نوشــتند و انتقادهایی به ایشــان در حــوزه تدریس 
حکمت و تبییــن عقالنیت وارد آوردنــد، اما باید به 
این نکته توجه شــود که دینــداری و نفی تحجر باید 

در کنار هم باشد.
تولیت آستان مطهر بنیانگذار انقالب اسالمی ادامه 
داد: توجه به عنصر زمان و مکان در موضوع اجتهاد 
مطرح است که متاسفانه گاهی مغفول مانده و مدت 
ها از ادبیات سیاســی ما خارج شــده است، این در 
حالی اســت که باید به مراد امام راحــل که دائمًا در 
ســال های آخر عمر بابرکت خویش تاکید داشتند، 

توجه شود.
سید حسن خمینی بیان کرد: باید به عنصری به نام 
مصلحت نظام توجه شــود، به دلیل اینکه می تواند 
احکام اولیه را در نقاطی کنار بگذارد، توجه به مصالح 
جامعه اســالمی و مصالح مــردم و توجه بــه اینکه 
جامعه و نظام اسالمی باید بن بست ها را بشکند، از 

ضروریات است.
یادگار امــام خمینــی )ره( گفــت: باید بــه اجتهاد 
پویــا و نقــش زمــان و مــکان در اجتهــاد توجــه 
 شــود کــه در تقلیــد داعــش ایــن موضوعــات 

نیست.

رویداد 2۴ نوشت: حمله گازنبری به »آشنا«
توئیت حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در مورد سردار سلیمانی و پرهیز از ورود وی به عرصه سیاست بازی، واکنش های بسیاری را 

به همراه داشت که البته واکنش مشاوران آنان که نامشان در توئیت آشنا ذکر شذه، جذاب تر از سایرین است.

 تدبیر 2۴ نوشت: الریجاني، عارف و مدلي از تفاهم
طي روزهاي اخیر حاشیه و گمانه زني هاي مختلفي پیرامون سخنان محمد رضا عارف مبني براي اینکه »حاضرم درباره سایر پست هاي 

مجلس جز ریاست تعامل کنم« به وجود آمد.

 پارس نیوز نوشت: بیایید این روزنامه نگار اصالح طلب را بکشیم!
تکرار می کنم شادی صدر و هم پالکی هایشـ  تکرار می کنم همه شانـ  دچار بحران دیده شدن هستند. در این بحران مهم نیست که 

کسی زیر پست او به به و چه چه کند )که البته اینان موجودات عجیب تری هستند( یا به او فحاشی کند.

 رجا نیوز نوشت: توافقات دولت یازده چه بالیی بر سر دست اوردهای هسته ای آورد
کتور اراک در آن جا بود که میتوانست با اورانیوم خام کار کند اما آن گونه که در برجام آمده به گونه ای باید بازطراحی شود که با  مزیت رآ

کتور آب سنگین نخواهد بود. کتور اراک دیگر رآ اورانیوم 3.67 درصد کار کند و در واقع رآ

عکس روزسایت نگار

عکس روز /در حاشیه 
مراسم افتتاحیه دهمین 
دوره مجلس شورای 
اسالمی

خبرنامه

سیاست تنش زدایی به سبک هاشمی
رئیس مجلس خبرگان نقش زیادی ندارد و صرفاً جلسات را اداره می کند

نتایج انتخابات هیئت رئیسه خبرگان موجی از پرسش ها، انتقادات و ناامیدی 
را در میان آن هایی که به لیســت هاشمی رفســنجانی رای داده بودند، در پی 
داشــت. در درجه اول این ســوال مطرح بود که چرا هاشــمی خود کاندیدای 
ریاســت خبرگان نشــد، آیا فشــاری در کار بود و تسلیم فشارها شــد یا مسئله 
دیگری در میان بود. موضــوع بعدی اینکه چطور اکثریت خبرگان از لیســت 
هاشــمی بودند، ولی کاندیدای مورد حمایت هاشمی نتوانست رای بیاورد و در 
نهایت این موضوع که اگر هاشــمی نمی خواســت کاندیدا شود یا می دانست 
کــه نمی تواند البی کند یا اینکــه برنامه ای برای البی کــردن برای حمایت از 
کاندیدای خاصی نداشت، چرا در جریان انتخابات خبرگان آن همه سر و صدا 
و جنجال به راه انداخت و لیست داد. درواقع موضوع اصلی معترضان این بود 
که نتایج انتخابات هیئت رئیســه نشانه گرایش کلی نمایندگان خبرگان است، 
گرایشــی که با توجه به نتایج انتخابات خبرگان به نظر می رســید معتدل تر از 
خبرگان قبلی باشــد ولی نتایج هیئت رئیسه خالف این موضوع بود. در نهایت 
این ســوال از سوی برخی مطرح شــد که آیا این نتایج می تواند نشانه این باشد 
که ائتالف هاشــمی و اصالح طلبان با اعتدال گرایان جناح مقابل اشتباه بود 
یا نه. موضوعی که اکنون در انتخابات مجلس نیز مطرح می شــود، چراکه در 
آنجا نیز اصولگرایانی که ائتالف امید آن ها را در لیســت خود گنجاند و در واقع 
به همین علت رای آوردند، حاال حاضر نیســتند عضو فراکسیون امید باشند و 

به ریاست عارف بر مجلس رای دهند. 
این مسائل را با آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان 
مطرح کردیم. آیت الله هاشم زاده درخصوص عدم کاندیداتوری هاشمی گفت 
که او از پیش از انتخابات تصمیمش بر این بود که کاندیدا نشــود و این مسئله 
جدیدی نبود، چراکه به باور هاشــمی رئیس خبرگان اساســا نقش چندانی در 
این مجلس ندارد و صرفا جلسات را اداره می کند و این کار را دیگران را هم می 
توانند انجام دهند و نیاز به حضور او نیســت. هاشم زاده همچنین تصریح کرد 
که هاشــمی هرچند نظرش روی نامزدی آیت الله امینی بود، اما در انتخابات 
هیئت رئیسه اساسا هیچ فعالیتی نداشت و در این خصوص البی نکرد. لذا این 
گونه نبود که او در این انتخابات شکســت بخورد، چراکــه در اصل برنامه ای 
برای آن نداشت. به گفته هاشــم زاده علت عدم فعالیت هاشمی در انتخابات 
هیئت رئیسه پیشگیری از افزایش تنش ها و حساسیت ها بود، چراکه درصورت 
فعالیت هاشــمی طرف مقابل نیز فعالیت می کرد و این موضوع باعث رقابتی 
می شــد که اوال در شــان مجلس خبرگان نبود و ثانیا امکان داشت سالمت و 

وجاهت انتخابات خبرگان را مخدوش کند.

هاشمی از قبل تصمیمی برای نامزدی ریاست نداشت 
آیــت الله هاشــم زاده درخصوص عدم کاندیداتوری هاشــمی برای ریاســت 
خبرگان با بیان اینکه آقای هاشــمی از اول و قبل از انتخابات خبرگان و حتی 
بعدش که پیروزی به دست آورد، تصمیمش بر کاندیدا نشدن بود، گفت: »این 
تصمیم جدید نبود و ربطی به مســائلی که اخیرا پیش آمد هم نداشــت. منتها 
این را الزم نمی دانســت که بگوید. ولی آن روزهایی که آن جنجال درست شد، 
برای اینکه یک آرامشی در جامعه بیاید و حساسیت ها کم شود و بگومگو پیش 

نیاید، آن چیزی که از قبل تصمیم داشــت را اظهار کرد که نمی خواهد کاندیدا 
شــود و نگران نباشــید. یعنی اظهارش در آن روزهای انتخابات خبرگان بود، 

نه تصمیمش«.
هاشــم زاده درمورد دلیل هاشمی مبنی بر کاندیدانشدن اظهار کرد: »دلیلش 
این بود که آقای هاشمی احساس می کرد اگر کاندیدا بشود و رئیس هم بشود، 
به هر حال رئیس داخل مجلس محدودیت دارد و آن قدر دســتش باز نیســت 
که بخواهد کاری بکند. همچنین اگر نیاز باشــد کســان دیگــری در خبرگان 
هســتند که بتوانند خبرگان را اداره کنند. لذا برای اینکه حساســیت ها و تنش 
ها کم شــود، بهتر این اســت که در کنار باشد و بتواند رئیســی را که رای آورده 
حمایت کند و کارها انجام بگیرد«. وی با بیان اینکه هاشــمی صالح کار را در 
آن دیده بود و مسئله خاص و جدیدی نبود، افزود: »خودش هم یک مقداری 
سنی کرده و یک مقدار کارهایشان سنگین است و باید می توانست به کارهای 

دیگری برسد«.

هاشمی فعالیت نکرد تا حساسیت ایجاد نشود
این عضو مجلس خبرگان رهبری درخصوص برنامه هاشــمی برای انتخابات 
هیئت رئیســه با بیان اینکه او در این انتخابات فعــال نبود، اظهار کرد: »البته 
کســانی را مورد نظر داشــت. افراد دیگری را هم که رای داشته باشند و زمینه 
کاندیدا شدن داشتند، نسبت به آن ها نظر مساعد داشت، حاال اسم نمی برم. 
ولی از میان آن ها نســبت به اقای امینی بیشتر توجه داشت که اگر رای بیاورد 
و ایشــان هم کمک کنند برای خبرگان بهتر خواهد بود. این نظر را داشت، در 
همین حد بود. اما در هر صورت فعالیت نداشت به این صورت که افراد را جمع 
کند، دیپلماسی کند یا کسی را بفرستد، جلسه تشکیل دهد و با اعضای خبرگان 

صحبت کند، یا حتی پیام بگذارد، یا زنگ بزند یا کســی را مامور کند برای این 
کار فعالیت کند، اصال چنین چیزی نبود«.

هاشــم زاده درمورد دلیل عدم فعالیت هاشــمی برای انتخابات هیئت رئیسه 
نیز گفت: »شاید احســاس می کرد همین طور اگر فعالیت کند حساسیت ها 
زیاد می شــود، طرف مقابل هم فعالیت می کند و باعث می شود انتخابات از 
آن ســالمتش و از آن وجاهتی که باید انتخابات مجلس خبرگان داشته باشد 
خارج شــود و مخدوش شود«. وی با بیان اینکه اگر ایشان مشغول می شد که 
دیپلماسی بکند، آن ها هم بیشتر حساس می شدند و یک رقابتی پیش می آمد 
که آخر هم نتیجه اش معلوم نبــود، اظهار کرد: »این موضوع انعکاس خوبی 
نخواهد داشــت. این نــوع برخوردها و این نوع رقابت هــای تند برای خبرگان 
مناســب نیســت. این طور که بود که محول کردند به خدا کــه هرچه پیش آید 

خوش آید«.

رئیس خبرگان نقش زیاد خاصی ندارد
آیت الله هاشم زاده در تحلیل خود از نتایج انتخابات هیئت رئیسه و اینکه آیت 
الله جنتی برای ریاست رای آورد گفت: »من قبال هم گفته بودم که در خبرگان 

افراد زیادی وجود دارند که ظرفیت دارنــد و می توانند مجلس خبرگان را 
بــه صورت خوبی اداره کننــد و هر کدام که رای بیاورنــد مبارک خواهد 

بود و مشــکل خاصی پیش نخواهد آمد. چون رئیس خبرگان نقش محدودی 
دارد و نقش زیادی ندارد. اعضای خبرگان خود عالم اند خودشان تشخیص و 
درک دارند و به آن عمل می کنند و رئیس هم صرفا جلسه را اداره می کند. یک 
رای هم در جلسه اجالس دارد و در هیئت رئیسه هم یک رای دارد و نقششان 
خیلی زیاد نیســت«. وی افزود: »االن هم همیــن را می گویم که خبرگان هر 
طور تصمیم گرفته اند مبارک اســت و مجلس خبرگان اداره می شود و مشکل 
خاصی پیش نمی آید مردم نظراتشان ســر جای خود محفوظ است، اعضای 
خبرگان نظراتی دارند و آن هم در جای خود محفوظ اســت، هیئت رئیســه و 
رئیس هم نظراتی دارد که در چارچوب قانون که به او اجازه داده اســت اعمال 
می کند. همه این ها ســر جای خودش هســت و هیچ چیزی آنچنان تغییر و 
تفاوتی پیدا نمی کند و مشــکلی پیش نخواهد آمد. نباید جامعه نگران بشوند و 
التهابی وجود داشته باشد«. هاشم زاده با بیان اینکه به هر صورت نظر خبرگان 
آن طور بود و با آزادی رای را داند، اظهار کرد: »اما آن هایی هم که رای دادند 
آقای امین را هم دوســت دارند، حرمت قائل اند این طور نبود که آن هایی که 
به آقای امینی رای ندادند، به ایشان معتقد نباشند و مخالف ایشان باشند ولی 
صالح و مصلحت دانســته اند که به آقای جنتی رای بدهند. اگر بنا بود به سه 

نفر رای بدهند، به هر سه این آقابان رای می دادند«.
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رصدخانه

اتحاِد رو به افول
انتقادات بی سابقه وزیر خارجه ترکیه از سیاست آمریکا در سوریه

میان آمریکا و ترکیه اختالف نظرهای زیادی وجود دارد که یکی از آن ها، 
ناامیدی آمریکا از روند امور داخلی ترکیه اســت؛ موضوعی که با برکناری 
احمد داود اوغلو از نخست وزیری، به نظر می رسد وارد فاز جدیدی شود. با 
وجود این، بحران سوریه و به ویژه نقش گروه های کرد در جنگ با داعش، 
کانون تنش کنونی بین دو کشــور شده است. عدم توافق آمریکا و ترکیه بر 
سر بحران سوریه، نشان دهنده اختالفات اساسی و عمیق تر دو کشور در 
زمینه هدف و استراتژی است. از آغاز بحران سوریه، ترکیه حامی گروه های 
مخالف دولت بشار اســد در داخل سوریه بوده است. در واقع برکنار کردن 
بشار اسد به صورت یک ضرورت استراتژیک برای دولت ترکیه درآمده و تنها 

راهی است که به باور ترکیه، می تواند ثبات را به سوریه بازگرداند.
مسأله مهم دیگر آنکه ترکیه بیشتر از داعش و سایر گروه های تروریستی در 
سوریه، به مسأله کردها اهمیت داده و نیز به لزوم مبارزه با آن ها به عنوان 
»گروه های تروریستی« اهمیت می دهد. شــبه نظامیان کرد با پشتیبانی 
ائتالف تحت رهبری ایاالت متحده، در مبارزه با داعش در سوریه تا حدودی 
موفق بودند. با این حال، این موضوع برای ترکیه بسیار هشداردهنده بود، 
زیرا سرگرم مقابله با گروه های کرد در داخل است و از آن بیم دارد که هرگونه 
موفقیت گروه های کرد در سوریه، ســبب ترغیب تمایالت جدایی طلبانه 
در بین کردهای ترکیه شــود. به همین دلیل، دشمنی و مخالفت ترکیه در 
قبال همکاری آمریکا و کردهای ســوریه در مقابله با داعش موجب تنش 
در روابط ترکیه آمریکا شــده است. مدتی پیش، با بازدید برت مک گورک، 
نماینده جدید آمریکا در ائتالف ضد داعش از نیروهای کرد سوری در شمال 
سوریه و واکنش رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به این بازدید، 

تنش ها در روابط دو کشور را عیان کرد.
اردوغان در آن زمان طی اظهاراتی این اقدام مک گورک را محکوم و عنوان 
کرده بود: »وی درست در زمان مذاکرات ژنو به کوبانی سفر کرده و از یک 
ژنرال کرد پالک هدیه گرفته اســت. ما چگونه می توانیم به شــما اعتماد 
کنیم؟ آیا این ما هستیم که متحد شماییم یا تروریست های کوبانی؟«. در 
همین زمینه، حضور نیروهای ویژه آمریکا با آرم و لباس »یگان های مدافع 

خلق« کرد در حمله مشترک آن ها به رقه، واکنش شدید وزیر خارجه ترکیه 
را به همراه داشته است. این حمالت پس از آن شروع شد که ژنرال جوزف 
وتل، فرمانده ســتاد مرکزی نیروهای امریکایــی در خاورمیانه به صورت 
محرمانه از ســوریه و منطقه عین العرب دیدار کرد. مولود چاووش اوغلو، 
وزیر امورخارجه ترکیه در یک نشست مشترک مطبوعاتی پس از اجالس 
بررســی برنامه کمک به کشورهای توسعه نیافته که از سوی سازمان ملل 
متحد و به میزبانی ترکیه در هتل تایتانیک بلک شهر آنتالیا برگزار شد، در 
رابطه با وجود نشــان و آرم نیروهای مدافع خلق کرد بر یونیفورم نظامیان 
آمریکا در ســوریه گفت: »اســتفاده این نمادها توسط سربازان آمریکایی 
به عنوان یکی از کشــورهای مهم در مبارزه با تروریســم و از متحدین ما، 

غیرقابل قبول است«.

وی افزود: »اوباما و کری در گفت وگوی تلفنی به رئیس جمهور ما گفتند، 
حزب اتحاد دموکراتیک و یگان هــای مدافع خلق گروه های قابل اعتماد 
نبوده و در مبارزه با تروریسم در کنار ترکیه هستند. حال نشان و آرم این دو 
گروه تروریستی را به بهانه ایجاد امنیت خود بر لباس چسبانده اند«. چاووش 
اوغلو با کنایه به آمریکایی ها ادامه داد: »اگر اینطور است، پس به آمریکا 
پیشــنهاد می کنیم موقعی که به مناطق دیگر ســوریه می روند نمادهای 
داعش، القاعده و النصره را بر تن داشــته باشــند و وقتی هم که به آفریقا 
می روند، از نشان بوکوحرام اســتفاده کنند«. وزیر امور خارجه ترکیه تأکید 
کرد: »ما یگان های مدافع خلق و حزب دموکراتیک را جدا از این گروه های 
تروریستی ندانسته و به کسانی که عکس آن اقدام می کنند، می گوییم این 

یک استاندارد دوگانه و دورویی است«.

وزارت دفاع آمریکا در رابطه با انتشــار تصاویر نظامیان آمریکا که در حین 
عملیات مشــترک با کردها در ســوریه از نشــان آن ها در لباس های خود 
استفاده کردند، اعالم نمود: »نیروهای عملیات ویژه در گذشته نیز از نماد 
و نشان های مربوط به هویت شرکای عملیاتی خود استفاده کرده اند«. الزم 
به ذکر اســت، ارتش آمریکا گفته که با حمالت هوایی از ائتالف نیروهای 
دموکراتیک سوریه برای بازپس گیری رقه حمایت خواهد کرد؛ اما انتشار 
تصاویری از حضور نظامیان آمریکا در خط مقدم درگیری ها و قرار گرفتن 
آن ها در کنــار نیروهای کرد، خشــم مقامات ترکیــه را برانگیخت. ترکیه 
نگران قدرت گیری کردها در شــمال سوریه اســت. این کشور می گوید، 
رابطه نزدیکی میان حزب کردهای سوریه و حزب کارگران کردستان ترکیه 
)پ ک ک( وجود دارد و به همین دلیل از گسترش مناطق تحت کنترل این 

گروه در نزدیکی مرزهای خود نگران است.
یگان های مدافع خلق با پشتیبانی هوایی آمریکا، کنترل 26 هزار کیلومتر 
مربع از جمله نواری 400 کیلومتری در کنار مرز ترکیه را به دست گرفته اند و 
طبق گزارش هایی، آمریکایی ها مقادیر قابل توجهی وسایل نقلیه مانند زره 
پوش های مدرن، سالح های سنگین مانند توپ، خمپاره و راکت انداز را در 
اختیار کردها قرار داده اند که این مسأله، نگرانی مقامات ترکیه را دوچندان 
کرده است. اما آمریکا قرار است تا کجا از کردها حمایت کند و آیا پیوندهای 

خود با ترکیه را قربانی همکاری با آن ها می کند؟
گالیا لیندنستراول، کارشناس مســائل ترکیه معتقد است، اگر آمریکا این 
تنش را به سمت آرامش مدیریت کند و تصمیم بگیرد در کنار ترکیه بماند، 
کردها را به سمت روس ها سوق داده و به همین دلیل تالش دارد در محیط 
میدانی سوریه، کردها را از روسیه دور نگه دارد و با پشتیبانی از آن ها، کردها 
را برای خود نگه دارد. بدیــن ترتیب، آمریکایی ها تالش دارند با حمایت از 
کردها در سوریه به عنوان نیرویی که هم اکنون نقش مهمی را در تحوالت 
سوریه ایفا می کند، جایگاه اســتواری را در سوریه به مانند روس ها در این 
کشور داشته باشند و به نظر می رسد، تا زمانی که تکلیف داعش در سوریه 

مشخص نشود، روابط تنش زای آمریکا و ترکیه ادامه پیدا خواهد کرد.

آمادگی عربستان برای مداخله نظامی در سوریه
یک مقام نظامی بلندپایه رژیم سعودی از آمادگی عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش خبر داد. سرتیپ احمد بن حسن عسیری، سخنگوی فرماندهی ائتالف منطقه ای علیه یمن گفت در 
صورتی که »ائتالف بین المللی« تصمیم بگیرد، عربســتان سعودی آماده است برای مقابله با گروه تروریستی داعش نیروی زمینی به ســوریه اعزام کند. وی با اشاره به سفر وزیر دفاع عربستان به بلژیک، افزود حضور محمد بن سلمان، 
جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی در بروکس،ل در چارچوب نشست برنامه ریزی شده وزرای دفاع کشورهای عضو ائتالف صورت گرفته است. سرتیپ احمد عسیری خاطرنشان کرد در نشست بروکسل قرار است تصمیمات 
اجرا شــده در یک سال گذشــته درخصوص مبارزه با گروه تروریســتی داعش مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد و همچنین طرح آمریکا برای فرماندهی ائتالف در مرحله آینده ارائه شود. براین اساس، عربستان سعودی نیز موضع و دیدگاه 
خود را در خصوص تمامی طرح ها و برنامه های ارائه شده و نیز نظر خود را درباره آینده این اقدامات که در رسانه های گروهی درباره آن اطالع رسانی شده ارائه خواهد داد. وی تأکید کرد هر زمان فرماندهی ائتالف موافقت کند، عربستان 
ســعودی نیروهای زمینی خود را در این اقدامات شــرکت خواهد داد و در نشست بروکسل هم قرار است درباره نوع نیروهایی که قرار اســت در این عملیات شرکت کنند، بحث و تبادل نظر شود. به گفته وی، به هر حال نیروهایی که ممکن 

است اعزام شوند، نیروهای ویژه ای هستند که تعداد آنها کم خواهد بود و هدف از اعزام آن ها دستیابی به نتایج مثبت در میدان جنگ برای ائتالف ضد داعش است.

اوباما در منطقه خرید در هانوی، ویتنام

تالش کودک کامبوجی برای پیدا کردن 
زباله قابل بازیافت؛ پنوم پن

مرکل در جلسه کابینه آلمان

سخنرانی اد میلیبند برای ادامه حضور 
انگلیس در اتحادیه اروپا

ترامپ، پیشنهاد مناظره سندرز را 
رد کرد

دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در رقابت های 
ریاست جمهوری آمریکا گفته مناظره با برنی سندرز، نامزد حزب 
دموکرات، به دلیل اینکه وی در رقابت های درون حزبی در رده 
دوم قرار گرفته برای وی نامناسب است. وی در بیانیه ای اعالم 
کرد: »اگر بخواهم با برنی سندرز مناظره کنم، صبر می کنم تا با 
نفر اول حزب دموکراتـ  که احتمااًل هیالری کلینتون دغل باز 
یا هر فــرد دیگری خواهد بــودـ  مناظره کنــم«. وی همچنین 
گفت، مناظره با فردی که نفر دوم شــده، برای او »نامناسب به 

نظر می رسد«. 

ریاض، خواستار میانجی گری 
مسکو در رابطه با ایران

کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به علت کاهش چشــمگیر 
درآمدهای نفتی ناشی از ســقوط قیمت نفت خام و نیز به علت 
»ناسپاسی« آمریکا از این کشــورها و تمایل آن به طرف تهران 
به عنــوان هم پیمان آتی، بــرای افزایش و تنوع بخشــیدن به 
منابع درآمدی خود و توسعه دایره متحدانشان تالش می کنند. 
در این میان، مســأله ای که جلب توجه می کرد، پاســخ مثبت 
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه، به درخواست این 
 کشــورها برای ایفای نقش میانجی برای حل اختالف آن ها با 

ایران بود.

دیدگاه پوتین درباره عادی سازی 
روابط با ترکیه

والدیمیــر پوتین، رئیس جمهــور روســیه، در کنفرانس خبری 
مشترک با نخست وزیر یونان، از تمایل به احیای روابط کشورش 
با ترکیه ســخن گفته، اما در عین حال، مســئولیت این امر را با 
ترکیه دانسته و افزوده: »حرف زدن کافی نیست، ترکیه باید برای 
احیای روابط کاری انجام دهد«. وی همچنین گفته، »ما تصور 
نمی کردیم که نیروهای ترکیه، هواپیمای ما در سوریه را هدف 
قرار دهند«. رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از اظهاراتش 
به موضوع استقرار سپر موشکی آمریکا در رومانی پرداخت و بار 

دیگر به واشنگتن درباره آن هشدار داد.

تأیید مجدد فعالیت های هسته ای 
ایران از سوی آژانس

آژانس بین المللــی انرژی اتمی، روز جمعه در گزارشــی اعالم 
کرد، ذخایر اورانیوم کمتر غنی شده ایران از 300 کیلوگرم که در 
موافقتنامه هســته ای با ایران نیز بر آن تأکید شده، فراتر نرفته 
اســت. آژانس همچنین اعالم کرد، ذخایر آب سنگین ایرانـ  
که 116 و 7 دهم متریک تن می باشــدـ  کمتر از میزانی اســت 
که در توافق هســته ای تهران با قدرت های جهانی تعیین شده 
اســت. گزارش فصلی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره ایران منتشــر شــده و در اختیار اعضای شــورای حکام 

آژانس قرار گرفته است.

بین الملل


