سخنگوي دولت به موج گسترده اعالم پشیمانی چهرههای مشهور از رأی به روحانی واکنش نشان داد

نوبخت :اصال رأی ندادید!

چهارشنبه  6دی  8 1396ربیعالثانی 1439
 27دسامبر  2017شماره 2338

2

ایران و جهان

www.asre-iranian.ir

اخبار
زاکاني :دچار تشديد نفوذ شدهايم

عليرضا زاکاني نماينده سابق مردم تهران
در مجلــس نهم گفت :نظام ســلطه در
ماجــراي فتنه  88با يــک تحليل دقيق،
ظرفيــت باال و برنامه ريزي جدي حداقل
 10ساله آمده بودند تا يکي از ارکان قوام
انقالب يعني مــردم را در مقابل هم قرار
دهند تا جامعه را دچار نقار و شکاف کنند.
به گزارش فارس ،زاکاني با بيان اينکه به
عنوان نيروهاي انقالب وقتي که به فتنه
نگاه ميکنيم بايد به پيچش و ظرافتهاي
صحنه هم دقت کنيم ،اضافه کرد :وقتي
که احمد شاه مســعود ترور شد به يکباره
ورق در افغانستان برگشــت؛ چون نظام
سلطه با همکاري دولتهاي مرتجع منطقه
و سيستم امنيتي پاکستان يک مولودي به
نام طالبان را پرورش و آن را در آســتين
خود نگه داشته بودند با اين وجود حداقل
مقاومتي را که احساس ميکردند مانع از
حرکتشان ميشود و جبهه مقاومت را در
افغانستان شــکل ميدهد بايد ميزدند و
اينگونه شــد که احمد شاه مسعود را ترور
کردند .وي اظهار داشت :فتنه امري جهاني
عليه ما بود و اصال موضع و شرايط داخلي
يک امر داخلي است ،اگر کسي ابعاد فتنه
را درک نکند و آن را توطئه نظام ســلطه
عليه ايران نبيند به ملت جفا کرده اســت.
زاکاني در ادامه به تالش دشمن براي نفوذ
در انقالب اشاره کرد و افزود :ما دچار تشديد
نفوذ شــدهايم .نظام سلطه با نفوذ در بين
افراد و مسئوالن مختلف تالش ميکند تا
به انقالب و نظام ضربه بزند.
حاجيدليگاني :الريجاني» مانع
سؤال مجلس از «روحاني» است

گروه سياســي :به نظر ميرســد دولت
يازدهم شيوه تازهاي در برخورد با منتقدان
در پيش گرفته و اساسا منکر موضوعاتي
ميشود که در نظرها عيان و آشکار است.
اگر تا ديروز مشکل آب خوردن و ازدواج
جوانان به برجام و مذاکره با کدخدا گره
زده ميشد حاال کار به جايي رسيده است
که سخنگوي دولت که يک مقام حقوقي
و رسميمحسوب ميشود و از قضا فرد
مؤثــري درون دولت به حســاب ميايد
رسما دست به اقداميزده که در نوع خود
جديد است .برهمين اســاس و در ادامه
تحريف واقعيات توســط اعضاي دولت،
ي دولت روز
محمدباقر نوبخت سخنگو 
گذشته ( 5دي )1396 ،در نشست خبري
خود بــا اصحاب رســانه در واکنش به
کمپين «ما پشيمان هستيم» در اعتراض
به سياســتهاي دولت در شــبکههاي
اجتماعي گفت :دولت ،دولت همه ملت
ايران است و ما از نظر مردم آگاه هستيم.
وي افــزود :ما تشــخيص ميدهيم که
عدهاي لباس نقد پوشيدهاند و هيچوقت
هم کنــار دولت و ملت نبودهاند؛ اينهايي
که گفتند «ما پشــيمان هســتيم» کي
رأي دادهاند که حاال پشــيمان هستند؟
البته نوبخت تنها کسي نبود که چرخش
 180درجه حاميان ديروز دولت را منکر
ميشد؛ حسامالدين آشنا مشاور فرهنگي
حجتاالسالم روحاني هم پشيمانها را
«پويش فرمايشي» و «کار دولت قبل!»
عنــوان کرده بود و عباس عبدي هم آن
را نتيجه «نگاه اداري به سياست» توسط
هر دو سوي ماجرا-دولت و پشيمانها-
توصيف ميکند.
نوبخت منکر چه چيزي شد؟

اظهارات سخنگوي نوبخت در شرايطي
انجام شــده که انکار واقعيت جامعه و به
طور خاص شبکههاي اجتماعي گوياي
اين نکته اســت کــه جمع زيــادي از
هنرمندان ،ورزشکاران ،اساتيد دانشگاهها
نشين حاميدولت رسما
و جماعت خارج ِ
در صفحات خود اعالم کردند که فريب
دولــت را خــورده و از راي بــه روحاني
پشيمان هســتند .در بين کساني که از
حمايت خود ابراز ندامت کردند ميتوان به

رئوفيــان :اظهارات آقــاي نوبخت
تاسف برانگيز بود

علي کريميبازيکن مطرح فوتبال کشور
اشاره کرد که پس از زلزله کرمانشاه اعالم
کرد تحمل بيکفايتي دولت را ندارد و از
طــرف ديگر باران کوثــري که در بين
جامعه سينمايي کشور معروف به حمايت
چشم بســته از روحاني و اصالحطلبان
اســت هم ابراز پشــيماني خود را اعالم
کرد .البته به جز اين دو نفر ليست بلندي
از اســاميقرار دارند که در جامعه تحت
عنوان ســلبريتي  ( celebratiyافراد
معروف که داراي هوادار هستند) شناخته
ميشوند و در صفحات مجازي هر کدام
باالي  1ميليون نفر فالووئر( دنبالکننده)
دارند؛ به همين جهت هم ميتوان تبعات
اين پشــيماني از حمايت را مهم قلمداد
کرد چرا که بر اســاس آخرين آمارهاي
رسميتنها اپليکشــين تلگرام داراي 24
ميليون کاربر اســت و برنامه اينستاگرام
هــم ميليونها کاربر دارد و با حســابي
سرانگشتي ميتوان فهميد با ضريب نفوذ
بااليي ،تعداد چشمگيري از مردميکه در
ارديبهشت  96پاي صندوق راي رفتند و
به کانديداي جريان اصالحات و اعتدال
راي دادند حاال بدون راه بازگشــت باقي
ماندهانــد .از جهت ديگر به اين ترتيب با
مراجعه به صفحــات اجتماعي اين افراد
واضح اســت که چه کســاني پيش از
انتخابات  96دست به حمايت از روحاني

زدهاند و بعدا با مشــاهده سيل ويرانگر
ناکارآمــدي دولت در حوزههاي مختلف
از حمايت خود ابراز ندامت کردهاند .طنز
ماجرا نيز دقيقا همين جاست که اظهارات
روز گذشته سخنگوي دولت همانند اين
است که روز روشن شب تار توصيف شود
و يا ماست سفيد ،سياه نشان داده شود! در
واقع در دنياي کنوني که اخبار به سرعت
لحظه منتشر ميشوند و همه اسناد حاضر
است اقدام نوبخت تامل برانگيز است.
«پشيمانها» بهانه نگرفتهاند

نکته ديگر در مورد پشيمانها قابل اهميت
اســت ذکر اين موضوع اســت که خواه
ناخواه دستگاه رسانهاي و تبليغاتي دولت
سعي دارد اين عده از افراد را گروه بورژوا و
ثروتمند جامعه قلمداد کند که بدون دليل
دست به بهانهگيري زدهاند اما کيست که
نداند ليستي باالبلند از مشکالت کنوني
کشــور به طور مســتقيم نتيجه اعمال
شــتابزده ،بدون فکر و با مطامع سياسي
دولت اســت و حاال طبيعــت ماجرا هم
همينجاســت که تالش براي ســاکت
کردن مطالبات مردم (که بخش زيادي از
آنها حاميافراد سرشناس جامعه هم هستند
) بينتيجه خواهد بود و البته طبیعی است
که بســیاری از چهرههای مشهور نیز با
دیدن شرایط فعلی دولت و موج نارضایتی
مردم با آنها همراه شود .شايد الزم باشد

به آقــاي نوبخت اين موضوع را يادآوري
کرد که  :حل نشدن مشکل مردم زلزلهزده
کرمانشاه با گذشت هفتهها از زمين لرزه
غرب کشــور ،گراني سرســام آور ارزاق
عموميجامعه (گرانــي تخممرغ آخرين
شاهکار دولت دوازهم بود)  ،طرح موضوع
افزايش حاملهاي انرژي از جمله بنزين،
افزايش مالياتها و عوارض به بهانههاي
واهي( نظير خروج از کشور) ،بي توجهي
دستگاههاي دولتي به مشکالت اجتماعي
مانند اعتياد و فقر گسترده ،شدت گرفتن
مهاجــرت نخبگان از آغــاز عمر دولت
روحاني و از همه مهمتر به گِل نشستن
کشتي برجام که دولت تمام هم و غم خود
را براي آن گذاشــت و حاال سرمايه ملت
ايــران به پاي آن رفته و بي نتيجه مانده
بهانه مردم نيســتند و در حقيقت بخشي
از جامعه با دلخوش کردن به وعدههاي
خوش رنــگ و لعاب تيم تبليغاتي دولت
حاال در مســيري قرار گرفتهاند که شايد
تنها راهشان اعالم برائت از عملکرد اين
دولت است .و البته نبايد اين نکته مهم را
هم از قلم انداخت که تنها اعالم پشيماني
افراد معروف جامعه شايد نظرها را بيشتر به
خود جلب کند اما در حقيقت صداي بخش
عمدهاي از جامعه درســت شنيده نشده
است که آنها هم اعالم پشيماني کردهاند
و اتفاقا برعکس طرز فکر جناب نوبخت

در همين رابطه ابوالقاسم رئوفيان دبيرکل
حزب اسالميايرانزمين ،در گفتوگو با
خبرنگار سياسي «عصرايرانيان» با اشاره
به اظهــارات نوبخت ،گفت :انکار کردن
برخي موضوعات تاسف برانگيز است و
اينکه آقاي نوبخت در مقام ســخنگويي
دولت و رييس ســازمان برنامه که بايد
راستگو و اهل نظم باشد دست به تحريف
واقيات بزنند نگرانکننده است .وي افزود:
مردم با پوست و گوشت خود گرانيهاي
سرســاماور را ميبيننــد و اين موضوع
را بيــان ميکنند در اين بيــن هم افراد
معروف جامعه اين بازخوردها را ميبينند
و مطالبشــان را منتشر ميکنند و اعالم
پشيماني ميکنند؛ بنابراين نبايد دست به
فرافکني زد و بايد صادقانه قصور دولت
را بــه عهده گرفت و فکــري براي اين
وضعيت شــود .رئوفيان با ذکر اين نکته
که «ظاهرا دولت نميخواهد با واقعيات
کنار بيايد» ،گفت :سلسلهاي از ناکارآمدي
در دولت اتفاق افتــاده و همه مردم اين
مســائل را رصد ميکنند پس بهتر است
جناب نوبخت به جاي فرار از پاسخگويي
مسائل را شفاف مطرح کنند.
سجادي :دولت بپذيرد مقبوليتي ندارد

همچنين سيدکمالالدين سجادي فعال
سياسي و ســخنگوي جبهه پيروان خط
امام(ره) و رهبري در گفتوگو با خبرنگار
سياسي «عصرايرانيان» اظهار داشت :بايد
به آقاي نوبخت اين نکته را يادآوري کرد
که قريب  5ســال از عمر دولت تدبير و
اميد گذشــته و جز نااميــدي چيزي به
مردم نرسيده پس بهتر است بجاي انکار
مشــکالت مردم آقاين دولتي با واقعيات
جامعه کنار بيايند و بپذيرند ديگر مقبوليتي
ندارند .وي تصريح کرد :حتما آقاي نوبخت
بايد در اولين فرصت اظهارات خودشان را
تصحيح کنند .مردم با مشکالت گوناگوني
دستو پنجه نرم ميکنند و برايشان دردآور
است که مطالبتشان توسط دولت به عنوان
مقوه مجريه مملکت ناديده گرفته بشود.

تحریم ها نتیجه «سازش هستهای» دولت اصالحات است نه چالش هستهای

نماينده مردم شاهينشهر گفت که رئيس
مجلس شوراي اسالميبنا به داليلي مانع
اعالم وصول طرح سؤال از رئيسجمهور
شده اســت .حســينعلي حاجيدليگاني
نماينده مردم شاهينشهر در مجلس ،در
پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت طرح
سؤال از رئيسجمهور ،گفت :طرح سؤال
از رئيسجمهور بهتعــداد الزم امضا دارد
و طبق قانون بايد از ســوي هيئترئيسه
مجلس اعالم وصول شــود اما متأسفانه
آقاي رئيس مجلس بنا به داليلي که بنده
نميدانم ،مانع اعالم وصول اين طرح شده
است .وي گفت :سؤال از رئيسجمهور حق
نمايندگان مجلس است.

گروه سیاسی :علی باقری معاون سابق دبیر شورای
عالی امنیت ملی در دانشگاه صنعتی شریف ،گفت:
نتیجه ی مذاکرات هسته ای طی سال های  82تا
 84که با مدیریت آقای روحانی انجام گرفت این
بود که ســه کشور اروپایی در پیشنهاد نهایی خود
که در مردادماه ســال  1384به ایران ارائه نمودند،
تصریح کردند« :تأمین تضمین شــده ی سوخت
هسته ای ایران در آینده ،مستلزم دادن یک تعهد
الزام آور مبنی بر این که ایران دیگر به فعالیتهای
چرخه ی ســوخت نمی پردازد ،است ».به عبارت
دیگــر اروپایی ها پاداش  2ســال تعلیق همه ی
فعالیت های هسته ای از جمله چرخه ی سوخت
را با درخواست برای تعطیلی ابدی همه ی فعالیت
های هسته ای ایران دادند.
عضو تیم ســابق مذاکره کننده هسته ای تصریح
کرد :زمانی که آقای روحانی در سال  1384پرونده
ی هسته ای را تحویل داد او ًال؛ امریکا قایل به هیچ

کواکبيان :مجلس جلوي پيشنهاد
دولت خواهد ايستاد

مصطفي کواکبيان نماينده مردم تهران در
مجلس ،گفت :عــدهاي گفتند ما اصالح
طلبان از اينکه به روحانــي رأي دادهايم
پشــيمان هســتيم اما بايد بگويم که ما
همچنان از اين دولت حمايت ميکنيم و از
رأي خود هم پشيمان نيستيم اما اين بدان
معنا نيســت که از اين دولت انتقاد نکنيم.
به گزارش فارس ،عضو فراکســيون اميد
مجلس همچنيــن تصريح کرد :لذا دولت
بايد به افکار عموميتوجه داشته باشد .وي
ادامه داد :قطع ًا مجلس درباره گرانيهايي
که در اليحه بودجه  97پيشبيني ميشود
مانند دولت عمل نخواهد کرد مانند گراني
بنزين ،اقالم و همچنين موضوع يارانهها.

ساعتها پاي صندوق راي ايستادهاند تا
راي بدهند.

گروه سیاسی :علی اکبر والیتی دبیرکل
مجمع جهانی بیداری اســامی با بیان
اینکه طی ســالهای اخیر مثلثی بین
آمریکا ،اسرائیل و ارتجاع منطقه شکل
گرفته تا دشمنان غیرواقعی برای جهان
اســام مطرح کنند ،گفــت :جمهوری
اسالمی که مدافع اصلی فلسطین و مبدأ
خط مقاومت بود به عنوان دشمن اصلی
قــرار دادند اما تحــوالت اخیری که در
جهان اسالم شاهد بودیم و پیروزیهایی
که پیش آمد بیسابقه بود و موجب شد
که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان
ملل حتی کشورهایی که بوجود آورنده

ناگفته های خواندنی باقری از مذاکرات هستهای

حق هسته ای برای ملت ایران نبود ،ثانی ًا؛ آنقدر خود
را قدرتمند و ایران را ضعیف می پنداشت که حتی
حاضر به پذیرش ایران به عنوان طرف مذاکره هم
نبــود ،ثالث ًا؛ امریکا حضور خود در مذاکرات جمعی
(در قالب  )5+1را مشروط به اجرای قطعنامه های
شورای امنیت توسط ایران کرده بود ،رابع ًا؛ امریکا
حاضر بــه انجام معامله ی هســته ای با ایران و
دستیابی به توافق هسته ای با ایران نبود ،خامس ًا؛
امریکا حاضر به لغو تحریم ها به عنوان یک طرف
معامله ی هسته ای نبود ،سادس ًا؛ امریکا حاضر به
ورود موضوع تحریم های اولیه و ثانویه در معامله
ی هســته ای نبود و سابع ًا؛ غنی سازی ،خط قرمز
امریکا در قبال فعالیت های هسته ای ایران بود.
وی ادامــه داد :اما زمانی که بعد از  8ســال آقای
روحانی در ســال  1392پرونده ی هســتهای را
مجدداً تحویل گرفت ،وضعیت دگرگون شده بود،
او ًال؛ امریکا حقوق هســته ای ایران در چارچوب

معاهده ی ان پی تی را در قالب پیام رسمی رئیس
جمهور امریکا در فروردین ماه  1391پذیرفته بود،
ثانی ًا؛ آن قدر ایران قوی شده بود که در یک مدت
کوتاه ،امریکایی ها  25بار درخواســت مذاکره ی
دوجانبه با طرف ایرانی را ارائه کردند ،ثالث ًا؛ بر اساس
اظهارات آقای صالحی امریکا لغو تحریم ها را به
عنوان جزء اصلی توافق هسته ای از طریق عمانی
ها اعالم کرده بود ،رابع ًا؛ امریکا برداشــتن تحریم
های اولیه ی غیرهسته ای علیه ایران را به عنوان
یکی از محورهای توافق هســته ای پذیرفته بود،
خامس ًا؛ امریکا خط قرمز هسته ای خود را از غنی
سازی (تعطیلی کل فرآیند غنی سازی) به ساخت
سالح (پذیرش همه ی فرآیندهای غنی سازی در
چارچوب ان پی تی) عقب برده بود ،سادس ًا؛ امریکا
اســتثنا نبودن ایران در عرصه ی هسته ای (نفی
حقوق کمتر و تکالیف بیشتر) را در قالب پیام رئیس
جمهور امریکا پذیرفته بود و سابع ًا؛ امریکا به فزونی

سرعت توسعه ی هسته ای ایران نسبت به سرعت
تأثیرگذاری تحریم ها علیه ایران اعتراف کرده بود.
باقری گفــت :در طول دوره ای کــه ما درصدد
تصحیح خطای برآورد دشمن از قدرت ملت ایران
بودیم ،آنها هم بیکار ننشستند و ملت ما را در عرصه
های مختلف تحت فشار بیشتر قرار دادند .بر این
اساس تحریم های هســته ای هزینه ای بود که
ملت ایران به خاطر عقب نشینی های شگرف در
دوره ی اصالحات متحمل شد.

والیتی :ترامپ بهدنبال جنگ سرد جدید است

اسرائیل بودند رأی مخالف دهند .والیتی
تصریح کرد :تحلیل گران از نزول اقتدار
آمریکا اظهار تأسف کردند و یک روزنامه
نوشــت که قرار بود  250کشور به این
قطعنامه رأی مخالف دهند اما تهدیدات
آمریکا نسبت به برخی کشورها موجب
شد  128کشــور رأی مخالف دهند .و
همراهان آمریکا به عدد انگشتان دست
نمیرســید .تنها  5کشــور اروپایی در
این بین بودند که اکثر آنها کشــورهای
غیرمطرح هستند .به گزارش تسنیمف
وی با اشاره به اینکه علت تغییر موضع
طرفداران آمریــکا پیروزیهای جبهه

مقاومت در عراق ،ســوریه و یمن بوده
که مبــادا همراهی بــا آمریکا موجب
انتفاضه سوم شد گفت :با چنین وضعیتی
معلوم نیست سرنوشت منافع غربیها در
منطقه چه شود .دبیرکل مجمع جهانی
بیداری اسالمی خاطرنشان کرد :مصوبه
سازمان همکاریهای اسالمی نیز مصوبه
قاطعی نبود و فلسطین را دو بخش کرده
بود کــه خالف نظر جمهوری اســام
اســت .در این مصوبه قدس شــرقی
پایتخت فلسطین اعالم شده بود اما ما
معتقدیم تمام قدس متعلق به فلسطین
است ،ما دو بخش و دو فلسطین نداریم

و جمهوری اســامی هــم نظر خود را
اعالم کرده بود ولی آنچه تصویب شــد
با واقعیتها تطبیق نداشت .والیتی اعالم
کرد :بــه زودی شــورای عالی مجمع
جهانی بیداری اســامی را تشــکیل
می دهیــم و تصمیمات خود را خواهیم
گرفت .وی در پاســخ به پرسشی درباره
ســخنرانی اخیر ترامــپ در محل بنیاد
ریــگان و تهدیدی که متوجه جمهوری
اسالمی کرده بود ،گفت :ترامپ به دنبال
دشمنی با روسیه و چین و دشمن تراشی
جدید است و حیات جنگطلبانه آمریکا
در دشــمن تراشی است و چارهای ندارد

مگر جنگ ســرد را از ســر بگیرد .وی
افزود :سخنرانی که در محل بنیاد ریگان
نشــاندهنده همان تفکر جنگ ســرد
اســت .دبیرکل مجمع جهانی بیداری
اسالمی در پاسخ به پرسشی درباره طرح
ارتش مشترک میان کشورهای اسالمی،
اظهار داشت :این طرح نیاز به هماهنگی
در عرصه بینالمللی اســت و به راحتی
نمی تــوان دربــاره آن تصمیم گرفت،
آنچه مســلمانان و حامیان فلسطین را
به پیروزی می رساند ایستادگی وحضور
مردمی در صحنه مبارزه و شکل گیری
مقاومت بوده است.

حميدرسايي:

اعالم برائت محسنهاشمياز فتنه صادقانه نيست
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حميد رسايي نماينده ســابق مجلس در پاسخ
به سوالي مبني بر اين که محسنهاشميوجود
فتنه را پذيرفته و حماســه نه م دي را «نه» به
فتنه  ۸۸خوانده است ،گفت :کودتاي سال 88
باالخره آن قدر ضرر و زيان قباحت داشت که
اگر کسي از آن اعالم برائت کند ما از آن استقبال
ميکنيــم و نظام جمهوري اســاميهم طبعا
براي چنيــن کاري آغوش باز ميکند خصوصا
در مورد کساني که قبال در مسير حمايت از اين
کودتــا بودهاند و اکنون ميخواهند از آن اعالم
برائت کنند .رســايي اظهار داشت :اما اگر اين
اعالم برائت همراه با يک سياست ورزي باشد
همراه با يک طراحي باشــد و به نوعي واقعي
نباشد بلکه چند پهلو باشد و براي فريب افکار
عموميو نهادهاي نظارتي باشــد ،اين چيزي
نيست که کسي از آن استقبال کند يا اگر کسي
اســتقبال کند ،بايد او را ساده انديش دانست.
به گــزارش جهاننيوز ،اين نماينده پيشــين
مجلس شوراي اســاميخاطر نشان کرد :اگر
کسي صحبتهاي اول محسنهاشميرا دقيق
گوش کند ،وي در قسمتهايي دو پهلو صحبت

ميکند .مدير مســئول «۹دي» تصريح کرد:
همان طور که مهديهاشــميدر گفتوگوي
تلفني خودش با يک ضدانقالب فراري درباره
فتنه ســال  ۸۸گفت که من و بابا تقسيم کار
کرده ايم يا فائزههاشــميدر اغتشاشات حضور
فيزيکي داشــته است صوت و فيلم و اسنادش
موجود اســت .اين موضوع که انکار ندارند و به
آن افتخار هم ميکنند .وي افزود :وقتي طرف
دو پهلــو حرف ميزند و در مواضع ديگرش در
جاهاي ديگر همچنان دارد با کساني که از آن
کودتا حمايت صريح ميکنند با آنها همنشيني
دارد ،نشست و برخاست دارد با آنها مراوده دارد
از آنها حمايت ميکند ،معلوم ميشــود که اين
اعالم برائت يک سياســت است ،براي حضور
در ميدان ديگري که دســتگاههاي نظارتي و
شــوراي نگهبان در آن ميدان نسبت به فتنه
حساسنند و دقيق عمل ميکنند .رسايي خاطر
نشان کرد :به نظرم محسنهاشميبيشتر براي
عبور از موانع نظارتــي براي انتخابات مجلس
شوراي اســامييا رياست جمهوري است که
چنين چرخشي را از خود نشان ميدهد.

اخبار
حضور نظاميروسيه
در سوريه دائميشد

وزير دفاع روســيه گفت ،روسيه حضور
دائميدر پايگاههــاي هوايي و دريايي
سوريه را آغاز کرد .به گزارش ايسنا ،به
نقل از خبرگزاري اســپوتنيک ،سرگئي
شويگو ،وزير دفاع روسيه گفت :اخيرا،
والديميــر پوتيــن ،رئيــس جمهوري
روســيه به عنوان فرماندهي کل ارتش
ســاختاري را بــراي پايگاههاي اصلي
روسيه مســتقر در حميميم و طرطوس
تاييد کرده و کارمنداني را براي آنجا در
نظر گرفته اســت .اظهارنظر وزير دفاع
روســيه در پي بازديــد پوتين از پايگاه
هوايي حميميم در  ۱۱دســامبر ســال
جاري ميالدي و دســتور براي خروج
بخش اصلي نيروهاي روسي در منطقه
و بازگشت به محل استقرار دائمياشان
مطرح شــده اســت .البته پايگاههاي
مســتقر در حميميــم و طرطــوس به
فعاليت خود ادامــه ميدهند.وزير دفاع
روسيه همچنين گفت که  ۵۹.۵درصد
از نيروهاي مسلح روسيه به تسليحات
مــدرن تجهيــز شــدهاند درحالي که
قابليت اســتفاده از اين تسليحات ۹۴
درصد است.
رئيس پارلمان اقليم کردستان
استعفا کرد

رئيس پارلمان اقليم کردســتان عراق
رســما اســتعفايش را اعــام کرد .به
گزارش ايســنا ،به نقل از شبکه خبري
ســومريه نيوز ،يوســف محمد ،رئيس
پارلمــان اقليم کردســتان عــراق در
کنفرانســي مطبوعاتي گفت :من امروز
رسما استعفاي خود را از سمت رياست
پارلمان اعالم ميکنــم اما به فعاليت
پارلماني به عنوان مخالف ادامه خواهم
داد .وي افزود :در اقليم کردستان از زور
براي دســتيابي به اهداف غيرقانوني و
ابقا در قدرت استفاده ميشود .مقامات
کردســتان در مقابل ديگــران کوتاه
ميآيند امــا در مقابل مــردم لجباز و
سرسخت هستند.
رضايي :اطالعات ايران بزرگترين
اطالعات خاورميانه است

محســن رضايي دبير مجمع تشخيص
مصلحــت نظام طي ســخناني که به
مناسبت  5دي ســالروز تاسيس سپاه
حفاظــت هواپيمايي ايراد شــد ،اظهار
داشــت :يکي از خالءهــاي بزرگي که
طي  300ســال در ايــران بوجود آمد
خالء اقتدار بود که کشــور و جامعه را
آســيب پذير کرد .رضايــي ادامه داد:
قدرتهاي خارجي عمدا تالش کردند
که ايران اقتدار نداشــته باشد و در اين
راه سرزمينهاي زيادي را ايران از جدا
کرده و اموال و منابع ايران را بردند .وي
گفت :در آن زمان ملــت ايراني ،ملتي
وابســته و بي هويت شدي اما انقالب
اســاميآمد تا اين خالءها را پر کند و
اقتدار و امنيت به کشــور بازگردد .دبير
مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود:
امروز اطالعات ايران بزرگترين اطالعات
خاورميانه است و بعدا که اسرار و اسناد
داعش منتشر شــود ،خواهيد ديد ما در
عمق داعش نفوذ کرده بوديم و فقط در
ســر مرز يا در سوريه و عراق با داعش
نميجنگيديم .رضايي خاطرنشان کرد:
وقتي با دستور امام(ره) به فرمانده سپاه
تهران دســتور دادم که هيچ هواپيمايي
ديگــر نبايد ربوده شــود و گفتم که دو
سه پاسدار بايد در هواپيما حضور داشته
باشــند ،بــاور نميکرد که ســپاه وارد
هواپيماها شود .رضايي گفت :دولتمردان
امروز مسئوليت بسيار سنگيني بر دوش
دارند و امنيت و اقتدار امروز فضا را آماده
کرده تا در ديگر حوزههاي اقتصادي و
فرهنگي و صنعتي و  ...هم پيشــرفت
کنيم.
دهباشی به  4ماه حبس محکوم شد

حسین دهباشی سازنده مستند تبلیغاتی
حســن روحانی در انتخابات ســال 92
ریاست جمهوری روزگذشته در صفحه
توئیتــر خــود اعالم کرد کــه به دلیل
شکایت هاشمی وزیر بهداشت به  4ماه
حبس محکوم شده است.
صليب سرخ :يمن از گرسنگي
در حال مرگ است

کميته بينالمللي صليب سرخ با هشدار
دربــاره وضعيت ناگوار مــردم يمن که
بيش از هزار روز شاهد حمالت سعودي
بودهاند ،اعالم کرد« ،يمن از گرسنگي در
حال مرگ است» .به گزارش تسنيم ،در
حالي که حمالت همه جانبه و محاصره
يمن ادامه دارد ،ســازمانهاي امدادي
بينالمللي و نهادهاي وابسته به سازمان
ملل بارهــا درباره هدف قــرار گرفتن
غيرنظاميان و وضعيت ناگوار انساني در
يمن ناشي از قحطي ،گرسنگي و شيوع
بيماريهايي از قبيل وبا هشدار دادهاند.
در توئيتر اين نهاد امــدادي بينالمللي
آمده اســت« :يمن از گرسنگي در حال
مرگ اســت .از هر  10نفر(يمني)  6نفر
به سختي چيزي براي خوردن دارند(پيدا
ميکنند)».

