
پيش بيني فضاي    گزارش 2
سياسي ايران بعد 
از درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني رئيس 
مجمع تش�خيص مصلحت نظام، اصلي ترين 
محور رس�انه هاي غرب ط�ي س�ه روز بعد از 
درگذشت ايشان است. بيشتر رسانه هاي غربي، 
درگذشت هاشمي را در ش�رايطي كه ايران به 
انتخابات 29 ارديبهشت 1396 نزديك مي شود، 
تضعيف جريان »ميانه رو« در فضاي سياس�ي 
ايران مي دانند. رويت�رز در تحليلي متفاوت، 
نوش�ت ك�ه ايراني�ان در فض�اي درگذش�ت 
رفس�نجاني به نماي�ش وحدت دس�ت زدند. 
به گزارش »جوان«، سايت استراتفور تقريباً جزو 
اولين رسانه هاي امريكايي بود كه در نخستين ساعات 
شامگاه يك شنبه، در تحليلي درباره فضاي سياسي 
ايران بعد از درگذشت آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 
گمانه زني كرد و نوشت:»)آيت اهلل( خميني زماني 
گفته بود:انقالب زنده است تا هاشمي زنده است. 
هرچند هنوز هم بازيگران مهمي در )فضاي( سياسي 
ايران هستند كه مي توانند تداعي كننده ديدگاه هاي 
انقالبي )آيت اهلل(خميني باش��ند ولي درگذشت 
رفسنجاني نشان مي دهد مي توان انتظار نوعي تغيير 
گارد)در فضاي داخلي ايران( داشت. « رويترز ديروز 
در گزارشي با عنوان »ايران در نمايشي براي وحدت، 
با هاشمي رفسنجاني وداع كرد«، نوشت: »صدها 
هزار نفر از ايرانيان روز سه ش��نبه در مركز تهران 
براي مراسم تشييع پيكر اكبر هاشمي رفسنجاني 
جمع شدند، نمايشي از اتحاد در بزرگداشت )مرد( 
عملگرايي جمهوري اسالمي بود. رفسنجاني كه روز 
يك شنبه در 82 سالگي درگذشت، در كنار آيت اهلل 
روح اهلل خميني خاكسپاري شد؛ كسي كه رهبري 
انقالب سال 1979 را داشت و نظام حاكم دين ساالر 
اين كشور را پايه گذاري كرد. « رويترز ادامه مي دهد: 
»سياست هاي عملگرايانه ليبراليزه كردن اقتصاد 
و بهبود روابط با غرب، حمايت هاي تند و تيزي را 
)در داخل ايران( جلب كرد، در حالي كه انتقادهاي 
تندي را ه��م در دوران حيات در پي داش��ت، ولي 
مراسم تشييع او به نمايشي از يكپارچگي و وحدت 
تبديل و هر دو )جريان حامي و منتقد( را در كنار 
هم ق��رار داد. « رويترز مي گويد: »او نقش��ي مهم 
در انتخاب آيت اهلل علي خامنه اي ب��ه رهبري در 
سال 1989 به عنوان جانش��ين آيت اهلل خميني 
داش��ت و خود او نيز چند ماه بع��د رئيس جمهور 
جديد شد. « رويترز همچنين به پيام رهبر انقالب 
بعد از درگذشت هاشمي رفسنجاني اشاره كرده و 
مي نويسد: »)آيت اهلل( خامنه اي در پيام تسليت خود 
گفت كه اختالف نظر هاي سياسي هيچ گاه نتوانست 
دوستي حدوداً 60 ساله او با رفسنجاني را به كلي از 

هم بگسلد.« رويترز ادامه مي دهد: »شبانه، خيابان ها 
پر شد از بيلبوردهايي كه اين دو مرد را در حالي كه 
مانند دو دوست باهم مي خنديدند و گپ مي زدند. 
روي اين بيلبورد ها نوشته شده بود: »هيچ كس براي 
من مثل هاشمي نمي شود. « رويترز مي نويسد: »يك 
ناظر عيني تلفني از تهران به رويترز گفت كه برخي 
با شعارهايي خواستار آزادي زندانيان مي شدند و 
برخي تندرو ها شعار مرگ بر امريكا مي دادند ولي 
هيچ كدام باهم درگير نشدند، همه با احترام رفتار 
مي كردند. « به نوشته رويترز، »)آيت اهلل( خامنه اي 
آخرين نماز را بر بدن رفسنجاني در  زمين چمن 
دانشگاه تهران خواند؛ جايي كه رئيس جمهور فقيد، 
بسياري از خطبه هاي نماز جمعه خود را آنجا خوانده 
بود. سياستمداران، فرماندهان نظامي و چهره هاي 
مذهبي از همه جريان ها پش��ت ايش��ان )آيت اهلل 

خامنه اي( ايستاندند. « 
  تقويت ميانه رو ها يا تضعيف؟

ولي نصر كارشناس ايراني مس��ائل ايران و رئيس 
دانش��كده روابط بين الملل دانشگاه جان هاپكينز 
در توئيتي كوتاه نوشته است: »جمعيت گسترده 
در مراسم تشييع رفسنجاني، اصالح طلبان را بسيج 
كرده و مي تواند باعث تقويت قابل مالحظه روحاني 
در انتخابات ماه مه)ارديبهشت 95( باشد.« با اين 
حال اكثر منابع غربي تحليلي متفاوت از تحليل نصر 
دارند. رويترز در گزارش��ي معتقد است درگذشت 
رفسنجاني رئيس جمهور پيشين ايران، ميانه رو ها 
را تضعيف مي كند. رويترز مي گويد كه در گذشت 
هاشمي »ضربه اي بزرگ به ميانه رو ها و اصالح طلبان 
بود و حاال آنها از بانفوذ ترين حام��ي خود در نظام 
اسالمي محروم ش��ده اند. « رويترز مي گويد كه در 
آس��تانه انتخابات ماه مه 2017 ايران، درگذشت 

رفسنجاني ضربه اي به روحاني بود كه براي پيروزي 
در انتخابات سال 2013 با هاشمي متحد شد و به 
س��مت حل و فصل بحران پردامنه ايران با غرب بر 
سر مسئله هس��ته اي حركت كرد. عباس ميالني 
رئيس برنامه ايران در دانش��گاه استفنوارد معتقد 
است، زماني بدتر از حاال كه دونالد ترامپ خود را براي 
ورود به كاخ سفيد آماده مي كند، براي درگذشت 
هاشمي وجود نداشت: »با درنظر گرفتن وضعيتي 
كه در امريكا در حال اتفاق افتادن است و بي ثباتي اي 
كه دارد به سياس��ت امريكا مي آيد، نيازمند نوعي 
صداي عقل و پراگماتيسم بوديم. او چنين صدايي 
بود.« رويترز نقل قولي هم از يك مقام وزارت خارجه 
امريكا درباره هاشمي منتشر كرده كه او را »چهره اي 
برجسته« در طول تاريخ جمهوري اسالمي ايران 
توصيف مي كند: »ما تسليت خودمان را به خانواده و 
نزديكان او مي فرستيم. « اينديپندنت در ارزيابي اي 
شبيه ارزيابي رويترز نوشت: بعد از انتخاب ترامپ، 
درگذشت آيت اهلل رفسنجاني خبري شوم براي توافق 
هسته اي ايران بود. كيم س��نگوپتا خبرنگار حوزه 
دفاعي اينديپندنت انگليس نوشته است: »درگذشت 
آيت اهلل اكبر هاشمي رفس��نجاني در زماني بالقوه 
سخت براي روابط ايران با جامعه بين المللي منتشر 
شد، در شرايطي كه دونالد ترامپ و تيم همراه او در 
حال تهديد به پاره كردن توافق تاريخي بر سر برنامه 
هسته اي ايران هستند. )درگذشت او( همچنين به 
اين معني است كه حس��ن روحاني رئيس جمهور 
اصالح طلب متحدي بس��يار مهم را در مرحله اي 
خطير از تالش خود در مقابل روحانيون محافظه كار 
قدرتمند از دست داد. « او مي گويد: »ديگران هشدار 
مي دهند رئيس جمهور ايران درست در زماني كه 
بيش از هر زمان ديگر به او نياز داشت، حاال از يك 

حامي حياتي خود محروم شده است. « اينديپندنت 
از قول صادق زيبا كالم نوشته س��ت: »درگذشت 
رفسنجاني دولت روحاني را تضعيف خواهد كرد و به 
شكلي منفي جنبش اصالحات را در ايران تحت تأثير 
قرار خواهد داد. « آسوشيتدپرس نيز در گزارشي به 
قلم جان گابريال نوشت: »او )هاشمي( مدت ها عامل 
تعادل در منتها اليه تفكر سياسي ايران بود، چيزي 
بين اصالح طلباني كه به دنب��ال تعامل با جهان و 
تندروهايي كه براي رويارويي با غرب تالش مي كنند. 
در نبود نفوذ عملگرايانه او در پشت صحنه، برخي  بيم 
آن دارند كه ممكن است يك طرف براي غلبه بر طرف 
ديگر احساس آزادي كند. « به نوشته آسوشيتدپرس، 
تنش زدايي هسته اي پرزيدنت روحاني با قدرت هاي 
جهاني تجسم نگاه واقع گرايانه رفسنجاني نگريسته 
مي ش��ود. روحاني تقريباً مطمئن است كه بايد در 
انتخابات ماه مه نامزد شود. با درگذشت رفسنجاني، 
اين انتخابات حتي اهميتي بيشتر پيدا مي كند... « 
گزارش سپس به سوابق هاش��مي اشاره مي كند و 
مي نويسد: »با اين حال، ميراث او به لحاظ داخلي 
درهم است. او كالمل ثروتمند و در )توانايي( مانور در 
داخل نظام غير شفاف ايران، كهنه كار است. حامي 
ميانه رو ها شناخته مي شد ولي خيلي از اصالح طلبان 
به او اعتماد نداشتند... تندروها نيز به خاطر حمايت 
او از ميانه رو ها، به او بي اعتم��اد و به دنبال منزوي 

كردنش بودند. « 
  تنها همسايه اي كه تسليت نگفت

پوتي��ن رئيس جمهور روس��يه، ب��ا ارس��ال پيامي 
ب��ه رئيس جمه��ور اي��ران، درگذش��ت آي��ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني را تس��ليت گفت. نوري مالكي 
معاون رئيس جمهوري عراق و نخست وزير پيشين 
عراق در مراسم خاكس��پاري او ش��ركت كرد و او را 
يك فرد اس��تثنايي در يك شرايط استثنايي دريك 
كش��ور اس��تثنايي خواند. مقام هاي بلند پايه همه 
كش��ورهاي همس��ايه ايران نيز درگذشت آيت اهلل  
هاشمي رفسنجاني را به دولت و ملت ايران تسليت 
گفتند ولي بر اساس گزارش پرس تي وي، عربستان 
س��عودي نه تنه��ا درگذش��ت آي��ت اهلل علي اكبر 
هاشمي رفسنجاني را تس��ليت نگفت، بلكه تالش 
كرد س��ابقه انقالبي وي را زير سؤال ببرد. به گزارش 
خبرگزاري آسوشيتد پرس، يكي از شبكه هاي دولتي 
تلويزيوني عربس��تان س��عودي پس از انتشار خبر 
درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، با پخش 
مصاحبه اي با يكي از سركردگان گروهك منافقين، 
تالش كرد س��ابقه انقالبي يار ديرين امام خميني را 
تخريب كند. الزم به ياردآوري است محمد جواد ظريف 
وزير خارجه ايران درگذش��ت ملك عبد اهلل پادشاه 
عربستان را در فوريه 2015 تسليت گفت و حسين 

امير عبد اللهيان در مراسم تشييع او شركت كرد.

نشست كميسيون    گزارش  يك
مش�ترك ايران و 
1+5 به سرپرستي معاونان وزير خارجه ايران 
و معاون رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا 
روز سه ش�نبه به منظ�ور بررس�ي اينکه آيا 
تحريم های جديد امري�کا عليه ايران ناقض 
برجام بوده يا نه  برگزار ش�د. نشس�ت وين 
اولي�ن آزم�ون ديپلماتيك ج�دي ايران در 
كميس�يون بين المللي برجام است كه بنابه 
درخواست وزيرخارجه ايران برگزار مي شود. 
س�يد عباس عراقچي، مع�اون وزيرخارجه 
ايران گفته كه قانون تمدي�د تحريم هاي 10 
س�اله امريکا نقض برجام است. اين نشست 
درحالي برگزار مي شود كه يك سال از اجراي 
توافق هس�ته اي ايران مي گذرد و امريکا به 
تعهدات برجامي خ�ود عمل نکرده اس�ت. 
با گذش��ت يك س��ال از اجرايي ش��دن توافق 
هسته اي ايران و 1+5، مذاكرات كارشناسي براي 
بررسي موانع در مس��ير اجراي برجام همچنان 

ادامه دارد. ششمين نشست كميسيون مشترك 
برجام روز سه ش��نبه به رياس��ت هلگا اشميت، 
معاون مسئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
و س��يدعباس عراقچي معاون ام��ور حقوقي و 
بين المللي وزارت خارجه ايران در هتل كوبورگ 
وين، پايتخت اتريش برگزار شد. اين نشست به 
منظور بررسي مسائل مطرح شده در نامه مورخ 
26 آذر محمدجواد ظري��ف، وزيرخارجه ايران 
به فدريكا موگريني، مس��ئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا در پي تمدي��د قانون تحريم هاي 
ايران )آيسا( توس��ط كنگره امريكا تشكيل شد. 
نشست كميسيون مشترك امروز )چهارشنبه( 
به پايان مي رسد و قرار است بيانيه اي در ارتباط 
با نتيجه مذاكرات كارشناس��ي صادر ش��ود. به 
گزارش ايسنا، مباحث مطرح شده در اين نشست 
و نتايج به دست آمده از ساير رايزني ها و مذاكرات 
چندجانبه و دو جانبه كارشناسان، روز سه شنبه به 
كميسيون مشترك برجام كه قرار است در سطح 
معاونان وزرا برگزار شود، گزارش خواهد شد. هلگا 

اشميت ديروز در صفحه توئيتر خود با اشاره به 
كميسيون مشترك برجام نوشت: »اتحاديه اروپا 
به تعهدات خود طبق برجام پايبند است.« پيش 
از اين پنج دور مذاكرات مشترك بين ايران و 5+1 
برگزار شده بود و اين نشست اولين باري است كه 
ايران درخواست جدي براي بررسي موضوع نقض 

برجام از سوي امريكا ارائه داده است. 
س��يدعباس عراقچي ديروز پيش از نشس��ت 
كميس��يون مش��ترك در گفت وگويي درباره 
تمديد قانون »آيس��ا« گفت: »از ديد ما تمديد 
قانون آيس��ا نقض تعهدات برجامي امريكاست 
و بايد به نحو مؤثري جبران شود و اين موضوع 
امروز در دستور كار كميس��يون مشترك قرار 
گرفته است.« به گزارش فارس، وي همچنين 
در خصوص نشس��ت هاي كارشناسي كه پيش 
از نشست كميسيون مشترك برگزار شده است، 
عنوان كرد: »كارشناسان بحث خوبي داشتند و 
به جمع بندي هاي خوبي رسيدند.« رئيس ستاد 
پيگيري اجراي برجام با اش��اره به اينكه قبل از 

اين نشست كارشناسان ايراني يك دور مذاكرات 
دوجانبه با كارشناس��ان امريكايي داش��ته اند، 
خاطرنش��ان كرد: »طبق س��از و كار برجام اگر 
كشوري نسبت به رفتار كش��ور ديگر شكايتي 
داشته باشد اول بايد مذاكرات دوجانبه بين آن 
دو كشور صورت بگيرد و ما اين مذاكرات دوجانبه 
را داش��تيم.« به گ��زارش العالم، روز دوش��نبه 
نشست كارگروه اجرايي كردن لغو تحريم ها با 
حضور هيئت هاي كارشناسي از ايران و امريكا 
در وين برگزار شد. همچنين هيئت كارشناسي 
ايران دوش��نبه به طور جداگان��ه ديدارهايي با 

هيئت هاي چين، روسيه برگزار كرد. 
  توافقي كه قرار بود ب�ه تحريم هاي ايران 

پايان دهد
 نه تنها گشايشي در اين زمينه روي نداده بلكه 
امريكا با تمديد قانون تحريم هاي 10 ساله ايران 
در راستاي نقض برجام گام برداشته است. امريكا 
چندي پيش قانون تحريم هاي ايران )آيس��ا( را 
براي س��ومين دهه تمديد كرد اما مدتي بعد با 
دستور رئيس جمهور اين كش��ور و وزارت امور 
خارجه اجراي اين قانون در بخش هايي كه برجام 
مشخص شده است متوقف شد. با اين حال ايران 
تمديد اين قانون را از موارد نقض حقوقي برجام 
دانست و در واكنش به اين اقدام حسن روحاني، 
رئيس جمهور اي��ران در نامه هاي جداگانه اي به 
محمدجواد ظريف و علي اكب��ر صالحي، رئيس 
سازمان انرژی  اتمي ايران دس��تور داد، نسبت 
به اجراي مراحل پيش بيني ش��ده در »برجام« 
براي رس��يدگي به موارد  نقض، اق��دام كرده و 
ديگر پيگيري هاي حقوقي و بين المللي الزم را 
نيز به  طور ج��دي معمول دارند.    اين نشس��ت 
در ش��رايطي برگزار مي ش��ود كه باراك اوباما، 
رئيس جمهور امريكا كه برجام در دوران رياست 
جمهوري وي به سرانجام رس��يد روز 20 ژانويه 
كاخ س��فيد را ترك خواهد كرد و دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور منتخب امريكا كه مخالف برجام 
اس��ت جايگزين اوبام��ا خواهد ش��د. در همين 
ارتباط روزنامه گاردين روز سه ش��نبه با اش��اره 
به ورود ترامپ به كاخ سفيد در گزارشي نوشت 
كه احتماالً پس از انتقال قدرت به دولت ترامپ 
تا كمتر از دو هفت��ه ديگر، مي��راث اوباما مورد 
تهاجم قرار خواهد گرفت. ترامپ پيش��تر گفته 
بود كه در صورت رئيس جمهور ش��دن برجام را 

پاره خواهد كرد. 
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معارضان سوري: اوباما اميدهاي واهي داد

پ�س از گذش�ت نزدي�ك ب�ه ش�ش  س�ال از جن�گ س�وريه و 
مش�خص ش�دن نتيج�ه نب�رد حل�ب ح�اال معارض�ان س�وري 
مي گوين�د فري�ب اميده�اي واه�ي اوبام�ا را خورده ان�د؛ مس�ئله اي 
ك�ه نش�ان از ناامي�دي مخالف�ان س�وريه از ش�رايط موج�ود اس�ت. 
»اسامه ابو زيد« سخنگوي گروهك تروريستي »الجيش السوري الحر« )ارتش 
آزاد( اعالم كرد به شدت از دولت باراك اوباما رئيس جمهوري امريكا انتقاد دارد 
كه دولت امريكا به رياست باراك اوباما به معارضان سوريه »اميدهاي واهي« 
داده است. اين اظهارات مخالفان سوري در كمتر از 10 روز مانده به پايان دوره 
رياست جمهوري باراك اوباما مطرح مي شود. وي در اين گفت وگو مشخص 
نكرد منظورش كدام اميده��اي واهي اوباما بوده اما معلوم اس��ت نااميدي 
مخالفان سوري از شرايط موجود است. چند هفته از نبرد حلب مي گذرد؛ 
نبردي كه ناظران آن را نقطه عطفي در جنگ سوريه مي دانند كه با پيروزي 
نيروهاي دولتي و متحدانشان پايان يافت. پس از پايان نبرد، ايران و روسيه 
گزينه ديپلماسي را در دستور كار قرار داده اند تا بتوانند از طريق متقاعد كردن 
تركيه براي همراهي با سياست هايشان به جنگ سوريه هرچه سريع تر پايان 
دهند. قرار است چند روز ديگر در آستانه نشستي با حضور سران سه كشور 
ايران، روسيه و تركيه برگزار شود و همچنين به صورت موازي نمايندگان 
مخالفان و دولت سوريه با يكديگر مذاكره  مي كنند. معاون اول وزير خارجه 
قزاقستان در گفت وگو با خبرگزاري اينترفاكس قزاقستان اظهار داشت: كشور 
ما از مذاكرات سوريه با نظارت روسيه، تركيه، ايران و سازمان ملل استقبال 
كرده و براي ارائه فضاي الزم براي اين نشست ها آمادگي دارد.  در حالي كه 
دولت سوريه آمادگي خود را براي شركت در اين مذاكرات اعالم كرده است، 
جبهه مخالفان هنوز موضع ش��فافي در اين زمينه نگرفته و همين مسئله 
احتمال برگزاري نشست آستانه را با چالش بيشتري مواجه كرده است. روسيه 
كه تالش زيادي براي برگزاري اين نشست دارد تالش دارد امكان تشكيل 
يك جبهه مشترك از مخالفان داخل نشين را نيز براي آغاز مذاكرات با دولت 
سوريه  فراهم كند. وزارت خارجه روسيه در بيانيه اي اعالم كرد، ميخائيل 
بوگدانف، فرستاده والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه به خاورميانه و آفريقا 
و معاونش در ديدار با قدري جميل، رهبر جبهه مردمي »تغيير و آزادي«، يكي 
از بزرگ ترين گروه هاي مخالف در سوريه به بررسي امكان تشكيل يك جبهه 
مشترك از مخالفان سوري براي آغاز مذاكرات با دولت دمشق پرداخت. طبق 
اين بيانيه، دو طرف در اين ديدار به بررسي موضع گيري كنوني گروه هاي 
داخلي و خارجي سوريه با تمركز بر تشكيل يك جبهه متحد از گروه هاي 
مخالف سوري براي ايفاي نقشي سازنده در حل سياسي بحران اين كشور بر 

اساس قطعنامه شماره 2254 شوراي امنيت پرداختند. 
  »حزب اهلل« پيروز نبرد »حلب« است

نشريه امريكايي نيوزويك نوشت: »حزب اهلل« پيروز اصلي نبرد حلب بوده و با 
اين كار جايگاه خود را نه تنها در سوريه بلكه در لبنان نيز محكم كرده است.  به 
گزارش فارس، در ابتداي اين يادداشت با اشاره به برافراشته شدن پرچم هاي 
»حزب اهلل« به جاي پرچم هاي گروه تروريس��تي »جبهه النصره« در اثني 
جنگ حلب، آمده است: در روز 22 دسامبر 2016 دولت سوريه با حمايت 
حزب اهلل و روسيه توانست بعد از نبردي پرهزينه و طوالني )بر سر حلب( پيروز 
شود. نيوز ويك با بيان اينكه اصالح طلبي هاي بخشي از مردم سوريه )كه از آنها 
با عنوان انقالب و انقالبيون ياد مي كند( به دست گروه هاي تروريستي مانند 
داعش و جبهه النصره به سرقت رفت، تأكيد كرد: با اينكه حزب اهلل متحمل 
صدمات و تلفات زيادي شد اما توانست پيروز شود. جنگ سوريه هنوز پايان 
نيافته و به  رغم مواجهه حزب اهلل با دشمنان دروني و بيروني، اما موضع خود را 
به عنوان قدرتمندترين نيرو در لبنان نيز مستحكم كرده است. در ادامه اين 
يادداشت به داليل قدرت گرفتن حزب اهلل در لبنان و سوريه اشاره مي شود: 
اولين دليل انتخاب شدن »ميشل عون« به رياست جمهوري لبنان است 
كه پيروزي اين گروه در عرصه سياسي تلقي مي شود. با شدت گرفتن روند 
افراطي و راديكاليزه شدن شورشيان، گروه هاي تروريستي به عنوان يك تهديد 

بزرگ تر ديده شدند. حزب اهلل به تنها سد ميان داعش و لبنان تبديل شد. 
  استقرار سامانه »اسکندر« روسيه در الذقيه

ماهواره جاسوسي اسرائيل به نام »اروس بي«  تصاويري را از نصب سامانه 
موشكي زمين به زمين »اسكندر« توسط روسيه در شهر الذقيه سوريه 
ثبت كرده است. »امير بوخبوط« كارشناس نظامي صهيونيست مدعي شد 
ماهواره جاسوسي اسرائيل به نام »اروس بي«  تصاويري را از سامانه هاي 
موشكي جديد روسيه در سوريه ثبت كرده اس��ت. وي در همين راستا 
تصريح كرد: تصاوير ثبت شده توسط اين ماهواره اسرائيلي نشان مي دهد 
روسيه در روزهاي اخير سامانه موشكي زمين به زمين به نام »اسكندر« 
را در يكي از پايگاه هاي نظامي خود در شهر الذقيه واقع در شمال سوريه 
نصب كرده است. اين كارشناس صهيونيس��ت در ادامه افزود: نصب اين 
سامانه موشكي در راستاي توافق بلندمدت روسيه با نظام بشار اسد صورت 
گرفته است. طبق اين توافق، روس��يه چندين پايگاه نظامي را در اراضي 
سوريه ايجاد و سامانه هاي موشكي و تسليحاتي پيشرفته را در آن مستقر 
خواهد كرد كه شهرهاي الذقيه و طرطوس براي اين پايگاه ها مورد استفاده 
قرار گرفته اند. موشك هاي اس��كندر با توان حمل كالهك هاي مختلف 
حتي سنگركوب از برد حداقل 50 تا حداكثر 400 كيلومتر در 16 دقيقه 
قابل شليك مي شود كه با توان سرعت شش برابر صوت )ماخ( و فريبكاري 
بسيار زياد از جمله پرتاب اجسام گمراه كننده رادارهاي دشمن با ضريب 

خطاي حدود هفت متر به هدف اصابت مي كند. 

   حذف نام خليج فارس از كتاب هاي درسي امارات 
وزارت آموزش و پرورش امارات متحده عربي پس از دريافت شكايت هايي 
درباره استفاده از نام خليج فارس در كتاب هاي درسي، وارد عمل شد. اين 
وزارتخانه اعالم كرده است انتشار كتاب هاي جديد كالس چهارم كه حاوي 
نقشه اي با نام خليج فارس است » به طور آزمايشي اجرا شده و اين اشتباه 
در آينده رفع « خواهد شد. بيانيه وزارت آموزش و پرورش، افزود به منظور 

» پوشاندن اين اشتباه « مقامات برچسب  توزيع خواهند كرد. 
-------------------------------------------------------------

   ميشل عون به رياض رفت 
ميشل عون در اولين سفر خارجه خود از زمان انتصابش در پست رياست 
جمهوري در اكتبر گذشته وارد رياض شد. به گزارش ايسنا، شاهزاده بن بندر 
بن عبدالعزير، امير منطقه رياض و ديگر مقامات عربستاني از وي استقبال 
كردند. سعد حريري نخست وزير لبنان در بيانيه اي اظهار داشت: »سفر 
ميشل عون به رياض گامي مهم در جهت اقتصادي روابط لبنان با عربستان و 
ديگر حوزه خليج فارس است.« دفتر رياست جمهوري لبنان اعالم كرد: »تيم 
ميشل عون تا روز چهارشنبه در رياض خواهد بود و شامل هشت وزير است.« 
قرار است ميشل عون با ملك سلمان بن عبدالعزيز پادشاه  عربستان در زمينه 

همكاري هاي اقتصادي، سرمايه گذاري و تجاري مذاكره كند. 
-------------------------------------------------------------

   آزمايش موشك هسته اي پاكستان از زيردريايي 
مقامات نظامي پاكستان مي گويند كه اين كشور اولين موشك كروز پرتاب 
شده از يك زيردريايي را با موفقيت آزمايش كرده است. به گفته مقامات 
نظامي پاكستان، اين موشك كه بابر- 3 نام دارد، 450 كيلومتر بُرد دارد. 
براساس همين گزارش ها، اين موشك از محلي در اقيانوس هند كه جاي آن 
مشخص نشده پرتاب شده و با دقت به هدف خورده است. برخي از رسانه هاي 
پاكستاني ويدئويي را از اين پرتاب   منتشر كرده اند كه شليك موشكي از زير 
سطح دريا و سپس برخورد آن به هدفي در روي خشكي را نشان مي دهد. 
-------------------------------------------------------------

   استقرار اس - 400 روسيه در قطب شمال
همزمان با آشكار شدن اهميت بيشتر قطب شمال از نظر راهبردي و منابع 
نهفته زيرزميني و دريايي، سخنگوي ناوگان شمال روسيه روز سه شنبه 
اعالم كرد واحدهاي پدافند اين ناوگان و يگان هاي پدافند نيروي هوافضاي 
روسيه در مناطق مجاور قطب شمال در سال 2017 به مجموعه هاي پدافند 
موشكي اس- 400 مجهز مي شوند. روزنامه كامرسانت به نقل از واديم سرگا، 
ناخدا يكم نوشت: »براي محافظت و پوشش هوايي مناسب مرزهاي شمالي 

روسيه، سامانه هاي اس- 400 در منطقه مستقر مي شود.« 
-------------------------------------------------------------

   حمله انتحاري در هلمند افغانستان 7 كشته برجاي گذاشت
فرمانده پليس اس��تان هلمند در جنوب افغانس��تان اع��الم كرد: هفت 
غيرنظامي روز سه ش��نبه در حمله مهاجم انتحاري در اين استان كشته 
و شش تن ديگر زخمي ش��دند. آقانور كينتوز به رسانه ها گفت كه يك 
مهاجم انتحاري ساعت 12 روز سه شنبه در منطقه دوم شهر »لشكرگاه « 
در نزديك يكي از مراكز نيروهاي امنيتي در يك منزل مسكوني خود را 
منفجر كرد. مسئوالن بيمارستان شهر لشكرگاه به رسانه هاي افغانستان 
گفته اند كه تاكنون يك كشته و 9 زخمي به اين بيمارستان انتقال داده شده 

و مجروحان تحت درمان قرار دارند. 

گام اول اردوغان به سوي قدرت مطلق
پارلمان تركيه در روز سه ش��نبه دهم ژانويه بررسي اليحه دولت براي 
تغيير قانون اساس��ي را به رأي گذاش��ت كه با 338 رأي موافق، 134 
رأي مخالف و چند رأي ممتنع و سفيد، روند اين بررسي شروع شده و 
به نظر مي رسد دو هفته اي هم طول بكش��د. اين اليحه پيش از اين در 
كميسيون قانون اساسي پارلمان مورد بررسي قرار گرفته بود و با تعديل 
21 بند اليحه به 18 بند، اليحه را بعد بحث طوالني و مفصل 17 ساعته 
در ساعات اوليه روز جمعه 30 دسامبر تصويب كرده بود. حاال و با رأي 
مثبت اوليه پارلمان بحث بر سر اليحه در اين دو هفته شروع مي شود كه 
البته نمي تواند بحث بي تنشي هم باشد چراكه دست كم آن 134 نماينده 
مخالف تغييرات مورد نظر دولت را تنها در حكم تغيير نظام سياسي كشور 
از يك سيستم پارلمان به رياستي نمي دانند بلكه معتقدند دولت و در 
رأس آن شخص رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور با اين تغييرات قصد 
حكومت مطلقي را دارد كه آن را حكومت ديكتاتوري توصيف مي كنند. 
نه اردوغان و نه ديگر مقامات دولتي مثل بن علي ييلدريم،  نخست وزير 
بي خبر از اين مخالفت ها نيستند و تا حاال هم با توجه به همين مخالفت ها 
بوده كه برنامه خود براي تغييرات مورد نظر در قانون اساس��ي را پيش 
برده اند. با اينكه حزب عدالت و توس��عه اردوغان در پارلمان اكثريت را 
دارد اما با داشتن 316 كرسي آن توان الزم را براي رأي مثبت پارلمان به 
تغييرات ندارد. اردوغان نياز به همياري ديگر احزاب با حزب خود داشت 
و البته كودتاي نافرجام 15 ژوئيه گذشته و انفجارها و حمالت تروريستي 
يك سال اخير بركاتي براي او بود تا حزب راستگراي افراطي حركت ملي 
نظر مثبتي به تغييرات مورد نظرش در قانون اساسي پيدا كند. در واقع، 
338 رأي مثبت روز سه شنبه محصول همين همياري بود چراكه اعضاي 
حزب جمهوريخواه خلق و البته آن مقدار از نمايندگان باقي مانده حزب 
دموكراتيك خلق ها نه تنها نظر مثبتي به تغييرات اردوغاني ندارند بلكه 
به ش��دت در مقابل آن موضع گرفته اند. اين موضع گيري از تظاهراتي 
معلوم مي ش��ود كه روز سه ش��نبه و همزمان با رأي گيري پارلمان در 
بيرون از آن برگزار شد و مخالفان به دعوت حزب جمهوريخواه خلق و 
چند سازمان غير دولتي و اتحاديه هاي وكال آمده بودند و يكي  از آنها به 
خبرنگار يورونيوز گفت: »تركيه را اشغال كرده اند، مسئول اين انفجارها 
و درگيري ها آنهايي هستند كه امروز در قدرت هستند. چرا اينقدر نيروي 

امنيتي گذاشته اند؟ مگر جنگ شده است؟«
حاال با وجود اين مخالفت ها بايد ديد اين دو هفته بحث و جدل نمايندگان 
پارلمان به چه نحو پيش مي رود و از همه مهم تر، آيا حزب عدالت و توسعه 
مي تواند در روز 24 ژانوي��ه اليحه را با آن مي��زان رأي الزم به تصويب 
برساند كه كار به همه پرسي بكشد؟ در وهله نخست، به نظر مي رسد 388 
رأي موافق در روز سه شنبه تا اندازه اي خيال اردوغان را راحت كرده است 
چراكه او در 24 ژانويه تنها به 330 رأي موافق نياز دارد تا مجوز برگزاري 
همه پرسي را از پارلمان گرفته باشد. اين هش��ت رأي اضافي مي تواند 
حاشيه امني را براي او ايجاد كند تا مجوز الزم را در 24 ژانويه از پارلمان 
بگيرد اما در اين ميان بايد به اين نكته توجه كرد كه با توجه به مجموع 
355 كرسي از احزاب عدالت و توسعه و حركت ملي، 388 رأي موافق 
روز سه شنبه اين معنا را مي دهد كه تعدادي از نمايندگان اين دو حزب به 
اليحه رأي مثبت نداده  اند و همين هم مي تواند نقطه آسيب پذير اردوغان 
براي كسب مجوز از پارلمان باشد. به عبارت ديگر، بحث و جدل هاي اين 
دو هفته مي تواند در آن حاشيه امن اردوغان تأثير بگذارد و حتي روند را 
معكوس كند تا او نتواند مجوز همه پرسي را از پارلمان بگيرد. از اين رو، 
اردوغان مجبور اس��ت تا در اين دو هفته از تمام نيروهايش در پارلمان 
استفاده كند و شايد هم چند حمله تروريستي باعث بشود تا آن تعداد 
نماينده مردد را به س��مت جريان او در پارلمان بكشاند تا رأي منفي يا 
ممتنع آنها مبدل به رأي مثبت به تغييرات مورد نظر اردوغان در قانون 
اساسي بكند. در هر صورت، سرنوشت نظام سياسي تركيه در اين روزها 
به مرحله تعيين كنند ه اي رسيده كه از يك سو مجادالت سياسي به اوج 
خود مي رس��د كه اين مجادالت مي تواند همراه با برگزاري تظاهرات و 
درگيري مخالفان با نيروهاي پليس و امنيتي باش��د و از س��وي ديگر، 
مي توان انتظار وقوع حمالت تروريستي را داشت تا احساسات ملي گرايانه 
و حمايت عمومي براي تغيير در قانون اساسي برانگيخته شود تا اردوغان 
با اين تغييرات هم قدرت مطلق را در تركيه به دست بياورد و هم رياست 

او بر اين كشور تا 2029 تضمين بشود. 

دكترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

گزارش ويژه »جوان« از انعکاس درگذشت آيت اهلل هاشمي در رسانه هاي غربي

رويترز: وداع با  رفسنجاني نمايش وحدت ايرانيان شد

اولين آزمون »صداقت« كميسيون بين المللي برجام
عراقچي: قانون تمديد تحريم هاي 10 ساله امريکا نقض برجام است

80 درصد موصل از كنترل داعش خارج شد
نيروه�اي عراقي تاكن�ون موفق ش�ده اند ۸0 درصد از مس�احت 
ش�رق موص�ل را از ل�وث تروريس�ت هاي داعش�ي آزاد كنن�د. 
به گزارش الميادين، نيروهاي عراقي در ادامه عمليات آزادسازي موصل، 
مسجد الصائغ در ش��رق اين شهر را از لوث تروريس��ت هاي داعشي آزاد 
كردند. اين در حالي است كه نيروهاي عراقي به پيشروي خود به سمت 
محله االندلس ادامه داده و اطراف اين محله صحنه درگيري هاي شديد و 
جنگ خياباني بين نيروهاي عراقي و تروريست هاي داعشي است. بر اساس 
اين گزارش، نيروهاي عراقي هم اكنون در عمق موصل پيشروي كرده و 
80 درصد از شرق اين شهر را از چنگ تروريست هاي داعشي آزاد كرده اند. 
مرحله دوم عمليات آزادسازي موصل با هدف پاكسازي ساحل چپ شهر 
موصل از پنج شنبه نهم دي ماه آغاز شده است و نيروهاي عراقي از آن زمان 
تاكنون چندين محله را آزاد كرده و دهها تروريست داعشي را به هالكت 
رسانده اند. در همين حال، فرماندهان عراقي مي گويند، نيروهاي مبارزه با 
تروريسم عراق پس از رسيدن به كرانه شرقي رود دجله در جنوب و نزديك 
شدن به دانشگاه موصل در شمال بخش شرقي، اكنون راه زيادي تا آزادي 
كامل بخش شرقي اين شهر ندارند. به گزارش ايسنا، عبدالغني االسدي، 
فرمانده نيروهاي مبارزه با تروريس��م عراق به خبرگزاري فرانسه گفت: 
نيروهاي عراقي طي چند روز آتي كنترل كامل بخش شرقي شهر موصل را 
در دست خواهند گرفت. داعش در حال حاضر در مرحله فروپاشي است و 

توازن و قدرت خود را در شرق موصل از دست داده است.

پارلمان ونزوئال به بركناري مادورو رأي داد
 پارلمان ونزوئال كه اكثريت آن در اختيار اپوزيس�يون اس�ت، به 
بركناري نيکالس م�ادورو، رئيس جمه�ور اين كش�ور رأي داد و 
خواس�تار برگزاري زودهنگام انتخابات رياس�ت جمهوري ش�د.

 نمايندگان پارلمان ونزوئال مادورو را به »كوتاهي در انجام وظايف« متهم 
كرده و مسئوليت »وضعيت خطرناك كش��ور« را متوجه او دانسته اند. 
ديوسدادو كابلو، معاون حزب سوسياليس��ت ونزوئال در واكنش به اين 
حركت پارلمان تأكيد كرد: »مادورو از سمت خود كناره گيري نكرده و 
نخواهد كرد. وي در انجام مسئوليت هايش كوتاهي نكرده است. ما نتيجه 

اين رأي گيري در پارلمان را به رسميت نمي شناسيم.«


