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عراقچي :شرکتهای
خارجی از فردای اجرای
ف
برجام میتوانند با طر 
ایرانی قرارداد منعقد کنند

س��ید عباس عراقچی ،مع��اون امور حقوقی و بینالملل��ی وزارت امور خارجه و
مذاکره کننده ارشد هستهای کشورمان در دیدار با سفرا و نمایندگان خارجی مقیم
تهران درخصوص آخرین تحوالت مربوط به برجام و همچنین قطعنامه حقوق بشر
درخصوص کش��ورمان که قرار است در کمیته س��وم مجمع عمومی سازمان ملل
مطرح شود ،مواضع جمهوری اسالمی ایران را تشریح کرد .به گزارش ايسنا ،معاون
وزیـر خارجه کش��ورمان در این دیدار بـه آخرین تحوالت اجرایی بـرجام از جمله

علی مطهری در گفتوگو با «ایران»:

محمدرضا خاتمی:

دفاع از مطبوعات و روزنامهنگاران
وظیفه قانونی روحانی است

علی مطهری سخنان حجتاالسالم روحانی در نمایشگاه
مطبوعات و اظهارات انتقادی وی در جلس��ه هيأت دولت در
مورد بازداش��ت تعدادی از خبرنگاران را وظیفه قانونی رئیس
جمهوری خواند .طی روزهای گذشته برخی چهرههای مخالف
دولت و رسانههای همسو ،مواضع انتقادی علیه سخنان رئیس
جمه��وری در نمایش��گاه مطبوعات اتخاذ کردهان��د .در ادامه
همین خط خبری ،نصراهلل پژمانفر یکی از نمایندگان مخالف
دولت هم اقدام به جمعآوری امضا برای تذکر به روحانی کرده
است .این تذکر البته در جلسه دیروز مجلس هم خوانده نشد.
پژمانف��ر در گفتوگو با «ایران» مدعی ش��د که حدود 100
نماینده این تذکر را امضا کردهاند اما او به دالیلی آن را مطرح
نکرده ولی همچنان پیگیر است .آنچه اعتراض این جریانهای
سیاسی مخالف دولت را برانگیخته ،آن بخش از سخنان رئیس
جمهوری در جلس��ه هيأت دولت ( 13آبان) است که هشدار
داده ب��ود موضوع «نفوذ» به ابزاری جناحی تبدیل نش��ود .او
همچنین در مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات هم در دفاع از
آزادی بیان و حقوق مطبوعات س��خنانی بیان کرده بود که به
مذاق برخیها خوش نیامده بود.
علی مطهری ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگو
با «ایران» تأکید کرد که آنچه رئیس جمهوری گفته اس��ت،
وظیف��ه قانون��ی او بوده اس��ت .نماینده تهران اف��زود« :آقای
روحانی به عنوان رئیس جمهوري و براساس اصل  113قانون
اساسی ،مسئول اجرای قانون اساسی است و هر جا که خالف
قانون اساسی انجام شود ،رئیس جمهوری حتماً باید از حق
مردم دفاع کند ».وی ادامه داد« :در مورد بازداش��ت تعدادی
از روزنامهن��گاران ه��م به نظر من خالف قان��ون اتفاق افتاده
است .بازداشت خبرنگاران توسط اطالعات سپاه جزو وظایف
قانونی این نهاد نیس��ت .این نهاد حداکثر میتواند به موضوع
مخالفان نظام مث��ل «منافقین»« ،پ��ژاک» و ...بپردازد ولی
موضوع بازداشت خبرنگاران با وظایف این نهاد ارتباطی ندارد.
به گفت��ه این نماینده مجلس ،وزارت اطالعات و دادس��تانی
در این موضوع کوتاهی کردهاند ولی وظیفه رئیس جمهوری
اقتضا میکرده که ورود و انتقاد کند .بنابر این سخنان ایشان
کام ً
ال درست اس��ت ».مطهری با اشاره به اینکه «نفوذ در هر
دستگاهی ممکن است اتفاق بیفتد و اینکه برخی فقط احتمال
اشتباه در بین روزنامهنگاران و اصالحطلبان را برجسته کنند،
درست نیس��ت» ،ادامه داد :قب ً
ال هم گفتهام که اتفاقاً احتمال
«نفوذ» ،اغلب در جاهایی بیش��تر اس��ت که خیلی تظاهر به

زمانبندی و راهنمای لغو تحریمها و همچنین تعهدات طرفین اشاره و سفرای مقیم
را نسبت به نحوه شروع همکا ریهای تجاری و اقتصادی دولت یا شرکت و بانکهای
کش��ور متبوعشان با جمهوری اسالمی ایران مطلع کرد .عراقچی اظهار داشت« :از
فردای اجرای بر جام ،ش��رکتهای خارجی بدون هیچ گونه مشکلی نسبت به عقد
قراردادهای تجاری و اقتصادی با طرفهای ایرانی خود میتوانند اقدام کنند .هر چند
قبل از روز اجرای برجام و از هم اکنون مذاکرات مربوطه میتواند آغاز شود».

حمالت علیه دولت
سازماندهی شده است

طرف��داری نظام دارن��د و خطر «نفوذ» را بای��د در آن جاها
جستوجو کرد .وی تأکید کرد :کسی که علنی انتقاد میکند،
بعید است «نفوذی» باشد .کسی که قصد «نفوذ» داشته باشد،
ظاهر جذاب و موجهی برای خود درست میکند.
ëëپاسخ «جوان» به منتقدان
روز گذش��ته روزنامه «جوان» -رس��انه نزدیک به س��پاه
پاس��داران انقالب اس�لامی -در س��رمقالهای به قلم مش��اور
عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه ،انتقادها از نقش س��پاه در
بازداشتهای برخی روزنامهنگاران را «فضاسازي عليه سپاه»
دانس��ت و تأکید کرد که اقدام سپاه در این زمینه ،منطبق با
وظایف تعریف شده برای این نهاد در چارچوب «قانون اساسي،
اساس��نامه س��پاه مصوب مجلس ش��وراي اس�لامي و تدابير
فرماندهي معظم كل قوا ،سپاه پاسداران» است.
یداهلل جوانی در بخش��ی از این سرمقاله نوشت« :براساس
اين وظايف قانوني ،سپاه با رصد و اشراف اطالعاتي شبكه نفوذ
دشمن در عرصه رسانههاي داخلي را شناسايي كرده ،تعدادي
از عناصر آن را با حكم مرجع قضايي بازداشت كرده و اين امر را
به اطالع عموم ملت ايران رسانده است .بديهي است كه عناصر
بازداشت ش��ده به اتهامهايش��ان در دادگاه صالحه رسيدگي
خواهد شد ».جوانی ادامه داده است« :سؤال اين است كه چرا
برخي از مس��ئوالن ،جريانهاي سياسي و مسئوالن به جاي
قدرداني و تشكر از اين هوشمندي ،درايت و اقدام بهنگام سپاه
در مقابله با خطر نفوذ دشمن ،اين گونه فضاسازي عليه سپاه
ميكنند؟ آيا بهتر نيس��ت كه برخي از مسئوالن به جاي نگاه
به منافع ملي از دريچه تنگ جناحي ،واقعيات را نگريس��ته،
تهديدات را مشاهده كرده و با كساني كه در خط مقدم مقابله
با انواع تهديدات با دشمنان مبارزه ميكنند ،همراه شوند».

محمدرض��ا خاتمي ،دولت روحاني را «تنهاترين» دولت
بعد از انقالب اس�لامي توصيف ك��رد .نایب رئیس مجلس
ششم روز گذشته در گفتوگو با «ایرنا» ،حمالت به دولت
را «س��ازماندهی شده» دانس��ت و تأكيد كرد :این حمالت
از پش��توانههای عظیمی برخوردار هس��تند .خاتمی درباره
عملکرد دو س��اله گذشته دولت روحانی گفت« :وقتی انبوه
مشکالت کش��ور را میبینیم ،توقعمان از دولت خیلی باال
میرود ،اما وقتی واقعیات کشور را نگاه میکنیم ،میبینیم
که دولت روحانی بس��یار موفق بوده اس��ت ».نایب رئیس
مجلس شش��م با اش��اره به اینکه روحانی سایه جنگ را از
س��ر کشور دور کرد ،گفت« :در سیاست خارجی ،بی اغراق
باید گفت که روحانی شاهکار کرد ».به گفته وي« ،ممکن
اس��ت برجام ،نقاط ضعفی داشته باش��د و امتیازاتی هم به
طرف مقابل داده باش��یم ،اما در قبال حفظ امنیت کشور و
دور کردن بحرانهای بسیار خطرناکی که در کمین کشور
بودند ،کار بزرگی انجام ش��ده اس��ت ».این فعال سیاسی،
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را نس��بتاً موفق دانس��ت و
گفت« :گرفتاریها و بدبختیهای اقتصادی آنقدر زیاد بوده
که هنوز خیلی کارها برای انجام دادن مانده است تا به جایی
برسد که مردم نتیجه ملموس عملکرد دولت را ببینند».
خاتمی همچنين در ارزیابی خ��ود از عملکرد فرهنگی
دولت گفت :دولت میتوانس��ت در عرصههای داخلی مانند
فرهن��گ ،از ظرفیتهای موجود بهتر اس��تفاده کند .ولی
جنگیدن همزمان در جبهههای مختلف بسیار سخت است.
به اعتقاد وي ،چنانچه در انتخابات اسفندماه ،مجلس خوبی
ش��کل گیرد ،بخش مهمی از مش��کالت کش��ور به سرعت
برطرف خواهد ش��د .نايب رئيس مجلس شش��م در ادامه
در تحلیل هجمههای فروانی که به رئیس جمهوری صورت
میگیرد ،گفت« :اكثريت هجمه كنندگان افرادی هس��تند
که س��الهای سال بر سر سفره و خوان گستردهای نشسته
بودند و اکنون دور شدن از آن برایشان سخت است».
ëëدنبال انتخابات آرام رقابتي هستيم
وی در ادامه برگزاري انتخابات مجلس را يادآور ش��د و
تأكيد كرد« :همه از تجربیات گذشته عبرت الزم را گرفتهاند
و میدانند برای حفظ وحدت و انسجام ملی نیازمند انتخاباتی
آرام ولی پرش��ور و رقابتی هس��تیم ».نایب رئیس مجلس
شش��م با بیان اینکه با مشارکت پایین در انتخابات ،گرهی
باز نخواهد شد ،گفت« :سیاست ما در جبهه اصالحات این

است که با وحدت و انسجام به عنوان یک جناح بسیار مهم
و تأثیرگذار در س��پهر سیاس��ی ایران وارد صحنه انتخابات
شویم .از این رو با یکدیگر رقابتهای نابجا نخواهیم داشت
و نامزدهای واحدی را معرفی خواهیم کرد».
وي با بیان اینک��ه «ترجیح میدهیم در انتخابات پیش
رو ب��ا اصولگرایان معتدل ائتالف نکنی��م» ،گفت« :در این
ص��ورت رقابت بی معنی میش��ود و انتخابات پرش��وری را
ش��اهد نخواهیم بود ».خاتمی با بیان اینکه «اصالحطلبان
مرزهای هویتی روشنی با اصولگرایان معتدل دارند» ،گفت:
«هر چند برای این طیف از اصولگرایان ،احترام قائل هستيم
و وجودشان را در عرصههای مختلف کشور ضروری و الزم
میدانی��م ،اما در برنامههای سیاس��ی ،اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی تفاوتهای بس��یار زی��ادی با یکدیگر داریم .این
فعال سیاس��ی تصریح کرد :درصددیم به اصولگرایان کمک
کنیم تا بتوانند جبهه واحد و متحدی را تشکیل دهند و با
اصالحطلبان رقابت کنند.
خاتمی افزود :مس��اعدت ما در ای��ن جهت خواهد بود
که آنها دس��ت به پاالیش��ی از درون بزنن��د و تندروهایی
را ک��ه باعث بدنامی آنها ش��دهاند از خ��ود دور کنند و با
کنار گذاش��تن برخی اختالفات ،هویت راستین خود را به
مردم نشان دهند .وي با بيان اينكه «در انتخابات گذشته
کشمکش و تنشهای زیادی داشتیم که دودش به چشم
همه رفت» ،افزود« :اگر کسی دنبال این باشد که انتخابات
آت��ی با آرامش و با حضور حداکثری مردم برگزار نش��ود،
باید در نیتش ش��ک کرد .تالش برای ناامید کردن مردم،
مح��دود کردن حق انتخاب م��ردم و دخالتهای نابجا در
انتخابات در این زمرهاند».

اخبار بینالملل
حمالت خونين صهيونيستها
به قدس اشغالي

در حمل��ه بام��داد دي��روز نظامي��ان ارتش
صهيونيستي به اردوگاه قلنديه در شمال قدس
اشغالي سه فلس��طيني شهيد و بيش از  20نفر
ديگر مجروح شدند.
به گزارش شبكه الجزيره ،در اثر اين حمالت
دو فلسطيني به نامهاي احمد ابوالعيش  28ساله
و ليث اسعد مناصره 21ساله به شهادت رسيدند
و نظاميان صهيونيس��تي يك��ي از مجروحان را
از داخل آمبوالنس��ي كه سعي در انتقال وي به
بيمارستان داش��ت ،بازداش��ت كردند .به گفته
سخنگوي ارتش صهيونيس��تي ،اين فلسطيني
مجروح نيز كه شرايط وخيمي داشت به شهادت
رس��يد .نيروهاي ارتش صهيونيستي همچنين
منزل اسير محمد ابو شاهين ،متهم به قتل يك
شهركنش��ين در غرب راماهلل را منفجر كردند.
منزل اين اسير در اردوگاه قلنديه بود.
شبكه اسكاي نيوز نيز اعالم كرد ،در تيراندازي
روز يكشنبه نيروهاي صهيونيستي به فلسطينيان
در ايست بازرسي حزما در شرق قدس يك جوان
و يك كودك فلسطيني بش��دت زخمي شدند.
عادل ش��اهين ،كودك دو ساله فلسطيني نيز از
س��وي خودرو نظامي صهيونيستها زير گرفته
ش��د .در درگيريهاي كرانه باخت��ري از جمله
شهرهاي الخليل و قلقيليه نيز يك فلسطيني در
راماهلل ش��هيد و بيش از  22فلسطيني از جمله
يك خبرنگار زخمي شدهاند.
نظاميان رژيم صهيونيستي روز يكشنبه بيش
از  30فلسطيني را هم بازداشت كردند .از ابتداي
ماه اكتبر شمار شهداي انتفاضه تا اين لحظه به 92
نفر رسيده و شمار فلسطينياني كه به ضرب گلوله
زخمي شده يا بر اثر استنشاق گاز اشكآور دچار
خفگي شدهاند ،از مرز  9000نفر گذشته است.

عمليات نظامي قريبالوقوع ناتو
در ليبي

فرانس��وا اوالند ،رئيس جمهوري فرانس��ه در
دي��دار اخيرش با همتاي تونس��ي خ��ود كه به
پاريس سفر كرده از مداخله نظامي قريبالوقوع
ناتو در ليبي خبر داده است.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه سطور چاپ
تونس ،فرانس��وا اوالند طي ديدار با الباجي قائد
السبس��ي ،رئيس جمهوري تونس در كاخ اليزه
اعالم كرده كه شواهد و اطالعات موجود حاكي
اس��ت كه داعش براي انجام حمالت تروريستي
در پاري��س از خاك ليب��ي برنامهريزي ميكند.
در همين خصوص رئيس جمهوري فرانس��ه از
احتم��ال انجام عمليات قري��ب الوقوع نظامي از
سوي ناتو در ليبي خبر داد .شبكه «فرانس »24
نيز اعالم ك��رد كه جنگندههاي فرانس��وي 24
س��اعت پس از حمالت تروريستي در پاريس بر
فراز آسمان شهر «سرت» ليبي كه پايگاه داعش
در اين كشور محسوب ميشود ،پرواز كردند.

نشس��ت دو روزه گ��روه  20در ترکیه با
صدور بیانیهای که بر لزوم مشارکت همکاری
کش��ورها برای مقابل��ه با تروریس��م تأکید
میکند ،به کار خود پایان داد .نشست امسال
گروه  20برخالف سنت گذشته این گروه كه
بر تحوالت اقتص��ادي قدرتهاي اقتصادي
بزرگ جهان متمركز بود ،در سایه تهدیدات
گروههای تروريس��تي و مبارزه با تروريسم و
دیدارهایی دوجانبه درخصوص بحران سوریه
برگزار شد.
به گزارش ایس��نا به نق��ل از خبرگزاری
رویت��رز ،دي��دار  35دقيقهاي ب��اراك اوباما،
رئيس جمهوري امري��كا با والديمير پوتين،
همتاي روس��ياش در حاش��يه نشست جي
ی
 20مهمترین ديدار این نشست بود كه ط 
آن اوباما از پوتين خواس��ت به تالشها برای
حذف داعش بپیوندد و از اقدامات مشترک و
جدید برای مقابله با داعش در عراق و سوریه
استقبال كند .اين در حالي است كه روسیه
از س��پتامبر گذش��ته در جنگ عليه داعش
شرکت كرده است .اوباما حمالت تروريستي
اخي��ر پاری��س را حمله به جه��ان متمدن
خواند و گفت ،امریکا با فرانس��ه برای یافتن
عامالن ای��ن حمله هم��کاری خواهد کرد.
امري��كا به همراه اعض��ای ائتالف تالشهای
خود را برای مقابله با گروه تروریستی داعش
دوچندان ميكند تا انتقال صلحآمیز قدرت
در س��وریه و نابودي داعش را ش��اهد باشد.
رؤساي جمهوري امريكا و روسيه همچنين
بر ضرورت یک راه حل سیاس��ی در سوریه
تأکید كردند .یک نماینده کاخ سفید امریکا
نيز گف��ت :هر دو رئی��س جمهوري همنظر
بودهاند که آتشبس در سوریه و نیز مذاکرات
میان دولت س��وریه و اپوزیسیون این کشور

پایان سیاسیترین نشست گروه  20در ترکیه

باید زیر نظارت س��ازمان ملل متحد صورت
گیرد .یوری اوش��اکوف ،مش��اور سیاس��ت
خارجی پوتین نیز پس از دیدار اوباما و پوتين
گفت ،امریکا و روسیه «اهداف استراتژیک»
مشترکی در رابطه با جنگ علیه داعش دارند
اما هنوز بر سر تاکتیکی که باید برگزید ،با هم
اختالف نظر دارند .به گزارش ش��بكه خبري
الجزیره ،رئيس جمهوري امريكا در حاش��يه
نشس��ت جي  20با س��لمان بن عبدالعزیز،
پادشاه عربس��تان نيز ديدار كرد و دو طرف
درباره تحوالت منطق��ه بویژه بحران یمن و
لزوم توقف درگیریها در این کشور ،سوریه و
اهمیت حمایت از «مخالفان میانهرو» سوری
و تالشهای صورت گرفته برای از بین بردن
داعش بحث و گفتوگو کردند.
ëëدیدارهای مهم میزبان نشست
رجب طیب اردوغ��ان ،رئیس جمهوری
ترکیه که میزبانی نشس��ت گ��روه  20را در
آنتالیا برعهده داش��ت ،در خالل این نشست

سفر تاريخي بان کي مون به کره شمالي

يک مقام سازمان ملل متحد که خواست نامش فاش نشود ،از سفر قريب الوقوع بانکيمون،
دبيرکل اين سازمان به کره شمالي در هفته جاري خبر داد و گفت ،در اين سفر بان کي مون
توگو خواهد کرد.
با مقامات کره شمالي از جمله کيم جونگ اون ،رهبر اين کشور ديدار و گف 
اين نخستين ديدار يک دبيرکل سازمان ملل از کره شمالي در  20سال گذشته است.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رسمي کره جنوبي (يونهاپ) ،بان کي مون اواخر
ارديبهشت ماه سال جاري نيز قصد انجام اين سفر را داشت اما با مخالفت مقامات پيونگ
يانگ روبهرو ش��د .به نوشته يونهاپ هنوز مشخص نيس��ت انجام اين سفر به درخواست
بان کي مون صورت ميگيرد يا اينکه مقامات کره شمالي به طور رسمي از او خواستهاند
به اين کشور سفر کند .گفته ميشود ،اين سفر ميتواند بخش قابل توجهي از مناقشات
دو کش��ور همسايه کره شمالي و جنوبي را بهبود بخشيده و عالوه بر برقراري روند صلح
ميان آنان اميدها را براي پايان دادن به بنبس��ت موجود بر س��ر برنامه هستهاي پيونگ
يانگ افزايش دهد .در صورت انجام اين س��فر ،بان کي مون ،نخس��تين دبيرکل سازمان
ملل محسوب ميشود که از سال  1993ميالدي به کره شمالي سفر کرده است .دبيرکل
س��ازمان ملل سال گذش��ته ميالدي و زماني که پس از دو سال به کشورش کره جنوبي
س��فر ميکرد از قصد خود براي س��فر به کره شمالي خبر داد که با مخالفت مقامات کره
شمالي مواجه شد .وي در آن زمان در واکنش به تصميم مقامات کره شمالي در خصوص
لغو اين سفر ابراز تأسف کرده بود.

دیدارهای مهم��ی را برگزار کرد .يكي از این
ديداره��ا ،دیدار وی با اوباما ب��ود كه در اين
ديدار نيز طرفین درباره گامهای آتی كه بايد
براي مبارزه با تروریسم بويژه داعش برداشته
شود ،بحث و تبادل نظر کردند.
از ديگر ديدارهاي مهم اردوغان ،دیدار او با
والدیمیر پوتین بود كه در هتل رگنوم آنتاليا
و پش��ت درهاي بسته انجام ش��د و وزيران
خارج��ه تركيه و روس��يه ،رئيس س��ازمان
اطالعات ملي تركيه (ميت) و وزير انرژي اين
كشور در اين نشست حضور داشتند .به گفته
مناب��ع نزدیک به ریاس��ت جمهوری ترکیه،
اردوغان و پوتین در این دیدار درباره تحوالت
منطقه بویژه اوضاع سوریه تبادل نظر و توافق
کردند نشست شورای عالی همکاری آنكارا-
مسكو  15دسامبر در روسیه برگزار شود.
ëëتعهد کشورهای گروه  20برای مقابله
با تروریسم
تأثی��ر ح��وادث تروريس��تي پاريس در

بیانیه پاياني گروه  20مشهود بود .اعضای
گ��روه  20بياني ه غيراقتص��ادي و متفاوتي
منتش��ر كرده و ضمن محکومیت حمالت
اخیر پاریس ،متعهد به حفظ وحدت علیه
تروریسم جهانی شدند .به گزارش روزنامه
حریت ،در اين بیانیه تأکید ش��ده س��ران
کش��ورهای حاضر مجدداً بر این مسأله که
تروریس��م وابسته به هیچ مذهب ،ملیت یا
قومیتی نیست ،اتفاق نظر دارند .همچنين
سران این کشورها ضمن ابراز نگرانی نسبت
به افزایش تعداد «ش��بهنظامیان خارجی»
داع��ش ،خواس��تار افزای��ش کنترله��ای
مرزی و امنیتهای هوایی ش��دند .س��ران
این کش��ورها متعهد ش��دند ب��رای از بین
بردن راههای کسب درآمد مالی گروههای
تروریس��تی و مس��دود کردن داراییهای
تروریستها ،همکاریهاي اطالعاتي داشته
باشند .در بیانیه آنتالیا همچنین به مشکل
جهان��ی مهاجرت اش��اره ش��ده و از تمام
کشورها خواسته شده برای حل این مشکل
همکاری کنند.
ëëتجم�ع مخالف�ان س�رمایهداری در
اعتراض به اجالس گروه 20
هرچند اجالس گروه  20در آنتالیای ترکیه
و تحت تدابیر ش��دید امنیتی برگزار شد ،اما
صدها نفر از مخالفان س��رمایهداری در مرکز
ش��هر و دورتر از مح��ل اجالس تجمع كرده
و با حمل پالکاردها و س��ر دادن شعارهایی،
از نظام س��رمایهداری حاکم بر جهان انتقاد
کردند و مخالفت خود را با سیاستهای این
گروه نشان دادند.
در جری��ان این تجم��ع اعتراضی ،پلیس
بشدت معترضان را کنترل کرد و آنهایی که
مقاومت کردند ،بازداشت شدند.

دومين محموله تسليحاتي امريكا به شبهنظاميان سوري رسيد

ن بار يك محموله نظامي براي ائتالف شبهنظامي جديد
اياالت متحده امريكا براي دومي 
مخالفان در شمال سوريه ارسال كرد.
به گزارش ايسنا ،اين محموله نظامي براي ائتالف شبه نظامي «عربي -سوري» ارسال شده
كه مأموريت اصلي آن جنگ با داعش است .ائتالف مذكور متشكل از  10تا  12گروه با حدود
 5000نيرو است كه با كردها و ساير گروههاي شبه نظامي مخالف براي باز پس گرفتن اراضي
توگو
تحت اشغال داعش همكاري ميكند .در همين خصوص يك مقام بلندپايه امريكايي در گف 
با خبرگزاري رويترز تأكيد كرد :تازهترين عمليات امريكا براي تأمين مجدد س�لاح و مهمات
براي مخالفان روز شنبه با ارسال محموله جديدي از طريق زميني تكميل شد با اين حال هنوز
مشخص نيست كه چه كس��ي مهمات را به داخل سوريه منتقل كرده است .ارسال نخستين
محموله مهمات براي ائتالف عرب سوري در يازدهم اكتبر و از طريق پرتاب هوايي انجام شد.
همين امر موجب شد تا اين سؤاالت مطرح شود كه امريكا چقدر اطمينان دارد كه اين سالحها
به دس��ت افراد مورد نظر واشنگتن ميافتد .ارسال محموله نظامي از سوي امريكا در سوريه با
مخالفت تركيه مواجه شده است .طبق گزارشها مقامهاي آنكارا از پيشرويهاي شبهنظاميان
كرد س��وري موسوم به ي .پ.گ ناخرسند هس��تند و تقويت تسليحاتي اين گروه را مضر به
منافع و امنيت خود ميدانند .خبر ديگري از سوريه حاكي است ،محمد الحجازي ،عضو «هيأت
هماهنگي ملي براي گروههاي تغيير دموكراتيك در سوريه» از مذاكرات اين هيأت در روسيه
درباره برگزاري كنفرانس آتي مخالفان سوريه در قاهره و آمادگي براي كنفرانس ژنو  3خبر داد.

ســـیاســی
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دگرخوان
ëëس�رمقاله« :اجماع اسلامي براي بيزاري از ت�رور»؛ محمدتقي
فاضلميبدي
جنايت بس هولناكي كه در پاريس رخ داد،
بي��ش از  ١٣٠نف��ر را به كام مرگ فرس��تاد و
صده��ا انس��ان را زخمي كرد .پي��ش از آن در
بيروت هم حادثهاي مشابه موجب مرگ تعداد
زيادي انسان بيگناه ش��د و انفجار هواپيمايي
كه از شرمالش��يخ مصر راهي مس��كو بود صدها انس��ان ،قرباني كينهتوزي
مش��تي تروريس��ت متعصب ش��دند ...علماي اس�لام از هر فرقه و گروه و
مذهبي ،البد ميدانند هيچ دين آسماني  -بويژه اسالم -خشونت ،آدمكشي
و ترور و تهديد را مجاز نميش��مارد و س��ختترين مجازات را براي كساني
ميداند كه محارب باش��ند؛ يعني سالح به دس��ت گيرند و مردم را تهديد
كنند .سزاوار اس��ت علماي كشورهاي اسالمي ،بويژه مراجع تقليد شيعه و
مفتيان اهل تس��نن ،اس��تادان حوزه علميه اعم از شيعه و سني به صورت
اجماعي ،كشتار ،انفجار و ترور از پايگاه دين را محكوم كنند و دامن عطوف
اس�لام را از اي��ن فجايع پاك كنند .باي��د گروههايي را كه ب��ه نام دفاع از
دين ،به كش��تار و خشونت دست ميزنند از دين خارج اعالم كرده و حكم
تكفي��ر اينه��ا را صادر و به دني��ا اعالم كنند هيچك��دام از اين حركات ضد
انس��اني ...توجيه ديني و اس�لامي ندارد ...دراينميان باي��د از بيانيه جامع
و پيام تس��ليت رئيسجمهوري اس�لامي ايران تش��كر كرد كه پيام ايشان
از جايگاه يك روحاني كه رئيس جمهوري كش��وري اس�لامي است ،جنبه
تبليغاتي و انس��اني مؤثري دارد .متأسفانه برخي رسانهها ،بهگونهاي به اين
روي��داد ناراحتكننده پرداختهاند كه گويي اين كش��تارها بايد اتفاق بيفتد
تا غرب بر س��ر عقل آيد .صرفنظر از اينكه اين شيوه عمل ،بهنوعي ترويج
خش��ونت اس��ت ،به دور از فرهنگ اس�لامي و ايراني ماست و انزجار مردم
ايران از همه اَشكال تندروي را افزايش خواهد داد.
ëëسرمقاله« :ارزش خبري؛ ارزش انساني»
همزمان��ي اتفاقات پاريس ب��ا بيروت و ابعاد
گس��ترده واكنشها نس��بت به حوادث پاريس
موجب ش��د اين پرسش پيش آيد كه چرا اين
ح��د از تفاوت ميان واكنش نس��بت به اين دو
واقعه و نيز مس��ائل انس��اني مي��ان آنها وجود
دارد؟ آيا خون غربيها رنگينتر از خون شرقيهاس��ت؟ آيا خون مسيحيان
مهمتر از خون مسلمانان است؟ اگر به اين پرسش با دقت كافي پاسخ داده
ش��ود ،بسياري از نكات و مس��ائل مربوط به جوامع اس�لامي و ايران براي
خودمان نيز روش��ن خواهد ش��د . ...انفجار بيروت بعيد اس��ت كه تأثيرات
چنداني بر سياس��تهاي منطقهاي و حتي لبناني داشته باشد و شايد يكي
از داليل غيرمنتظره تلقي نش��دن آن نيز همين است .ولي اتفاقات پاريس
نه تنها در اتحاديه اروپا و سياست مهاجرپذيري ،يا توازن نيروهاي داخلي و
حتي آينده انتخاباتي و نيز سياستهاي منطقهاي آنها تأثيرگذار است ،بلكه
ابعاد اقتصادي نيز پيدا خواهد كرد؛ و نيز ممكن است تأثير آن بر مذاكرات
مربوط به سوريه نيز ملموس باشد .البته همه ماجرا اين نيست .تلهرسانهاي
غربيها براي مردم ساير مناطق نيز وجود دارد ...وقتي كه مردم منطقه در
برابر ناماليمات عليه هموطنان خود واكنش شايس��تهاي نشان نميدهند،
چگونه انتظار داريم كه ديگران نس��بت ب��ه اين اتفاق در منطقه ما واكنش
اخالقي و عاطفي نشان دهند؟
ëëيادداشت« :نكاتي از انفجارهاي پاريس» اميرعباس نخعي
انفجاره��ا پاري��س را در به��ت ف��رو برد و
وحشت فراگير ش��د ،اما صفهاي پمپ بنزين
ب��راي پر كردن باك ماش��ينها ش��لوغ نش��د،
فروشگاهها غارت نشد ،قيمت پنير و كره و مربا
و نان باال نرفت ،غذاي رس��تورانها گران نشد،
كرايه تاكس��ي باال نرفت و ه��ر كس به دنبال منافع خ��ود و بهرهجويي از
ش��رايط نرفت .هم��ه زندگي را آن گونه كه بايد ،پي��ش بردند؛ چون مردم
فرانس��ه ميدانند نه تنها پاريس كه فرانس��ه مال آن هاس��ت ،نه متعلق به
«اوالند» و ميدانند آنها از اين پس بايد در همان ش��هر زندگي كنند؛ پس
اگر اندكي افزايش قيمت يا بيقانوني ايجاد ش��ود ،خودشان و فرزندانشان
بايد تاوان خس��ارتها را بدهند .كس��ي در صف نايس��تاد ،مگر صف اهداي
خون به مجروحان .معناي قانونگرايي و حس همبس��تگي و و طن پرستي
اجازه نميدهد تا در ش��رايط بحراني زمام امور از دس��ت برود .چرا؟ چون
همه ميدانند راهي ندارند جز نگه داش��تن كشورشان و ساختن فرصت از
تهديدها.
ëëسرمقاله« :فرانسه و داعش»
مس��أله اي��ن نيس��ت ك��ه داعش س��اخته
غ��رب و امري��كا اس��ت .اتفاقاً آنان ب��ا يكديگر
دش��من هس��تند ،بلكه منظور اين اس��ت كه
ش��كلگيري چنين نيروهايي ناش��ي از فقدان
مس��ئوليتپذيري و آيندهنگ��ري در رفتارهاي
غربيها در منطقه است ،هرچند داليل و علل مهمتر شكلگيري افراطيون
در منطقه است؛ ولي بدون دخالت غربيها ،شكلگيري نيروهاي تروريستي
حداق��ل در اندازههاي كنوني بعيد بود؛ از دخالت ش��وروي در افغانس��تان
گرفته تا غرب در عراق و سوريه و ليبي.
ëëسرمقاله« :وحشت ميدود» مهدي نياكي
ع��دهاي از ما ص��داي انفجارهاي پاريس را كه ش��نيدند
و به تماش��اي چهرههاي ش��وك زده كه نشس��تند ،به ياد
انتقاد از سياستهاي مس��ئوالن كشورهاي اروپايي افتادند
و س��خن را تاب دادند تا س��رانجام به اين نقطه رسيدند كه
اين تاواني براي خودكرده اس��ت .برخي دهان به دهان خبر
را به همديگر رس��اندند و صد نفري شدند و تساليي دادند و شمعي روشن
كردند و اشكي افشاندند .كساني ديگر اشكهاي آنان را براي گرفتن ويزا و
اقامت از فرانسه تعبير كردند .كساني محكوم كردند .كساني سكوت .با اين
همه آنچه از اين خبر هولناك باقي ماند عالمت هش��داري است براي همه
و زنگ خطري كه به صدا در آمد تا همه بش��نوند .داعش در منطقه ماست
و گاه در نزديكيهاي مرز ما .اگر كش��ورهايي از اين طايفه كجانديش بايد
احس��اس خطر كنند يكي هم ماييم .س��رزميني كه خود ،قرباني تروريسم
بوده و اينك در مجاورت گروههاي تكفيري قرار دارد شايسته نيست فاجعه
زدگان را ماللت كند و تسالدهندگان را متهم .آن روز كه ديوانه تكريتي در
هشت سال دفاع مقدس ،سرزمين ما را ميكوبيد و ديگران آن همه فاجعه
را نميديدند و اگر ميديدند به هزار بهانه از كنارش عبور ميكردند ،ما آنان
را به بيعدالتي و بياخالقي متهم ميكرديم و براس��تي چنين بود .فاجعه،
فاجعه اس��ت و خشونت در هر ش��كل و در هر كجا محكوم و مذموم است.
ميتوان تحليل را كمي با تأخير ارائه داد و در بدو فاجعه ،سخن از خباثت
خشونتآفرينان و تسليت به مصيبت رسيدگان گفت.
«ëëبداخالقي به نام اخالق براي ترور شخصيت مطهري زمانه»
يك نش��ريه اجارهاي تيت��ر و عكس صفحه
خ��ود را ب��ه تخريب آي��تاهلل مصب��اح يزدي
اختص��اص داد .هفتهنام��ه طلوع صب��ح كه از
سوي مدير سايت انتخاب اداره ميشود ،ضمن
مصاحبه با س��يدمهدي طباطبايي در تيتر اول
خود نوش��ت آقاي مصباح در مس��ائل انقالبي چرخش داشتند .طباطبايي
ب��ا ادبيات بداخالقانه و خالف واقع نظير «آقاي مصباح در تخيالت به س��ر
ميبردند»« ،سابقه انقالبي نداشت»« ،روزي كه انقالب شد اكثر اين آقايان
مخالف بودند ،حاال كه انقالب ش��ده ميگويند ما هس��تيم» و ...به تخريب
وجه��ه آيتاهلل مصباح يزدي پرداخته كه با اس��تقبال گردانندگان نش��ريه
اجارهاي مواجه ش��ده ...چ��را آقاي طباطبايي تلقين��ات دروغ محافل نفاق
را علي��ه آي��تاهلل مصباح تكرار ميكند و به ج��اي پرداختن به جريانهاي
ضدانقالب و برانداز و فتنهگر و ضدامام و رهبري ،در خدمت چنان تهاجمي
قرار گرفته است.

