ايران وجهان

« »OKاوباما به لغو یک جانبه تحریم ها
رئيس جمهور آمريکا به ديپلماتهايش توصيه کرد براي حل اختالف بر سر مسال ه تحريمهاي ايران از مذاکرات خالقانه استفاده کند .به نوشته روزنامه نيويورک تايمز ،باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا
دربار ه چگونگي لغو تحريمها عليه ايران اين بار از تکرار مواضع قبلي آمريکا مبني بر اين که تحريمها بايد به صورت مرحلهاي لغو شوند سر باز زد و خواستار مذاکرات خالقانه براي حل اين مساله
شد.رئيسجمهور آمريکا در ادامه به مذاکرهکنندگان پيشنهاد داد به دنبال دستيابي به راه حلي باشند که براي بدنه سياسي ايران قابل قبولتر باشد.وي در اين باره گفت :اين که تحريمها چطور کم
ميشوند و اين که اگر نقض توافق اتفاق بيفتد چطور ما آنها را فورا باز ميگردانيم ساز و کارهاي مختلف و راههاي متفاوتي براي آن وجود دارد.اوباما ادامه داد :مذاکره کنندگان بايد فرمولهايي بيابند که
نگرانيهاي اصلي ما را برطرف کند و در عين حال به طرف ديگر هم اجازه دهد چيزي را به بدنه سياسيشان ارائه دهند که قابل قبولتر باشد.

رايزني «جولي بيشاپ» در تهران با محوريت پناهجويان ايراني

وزير خارجه استراليا :ظریف فوق العاده است

گروه ايران و جهان -وزير خارجه استراليا بعد از يک دهه
ديروز به تهران آمد .بي شاپ در تشريح علت سفر يک
مقام عالي استراليايي بعد  13-12سال به ايران گفت که
من به دليل دعوت وزير خارجه فوق العاده ايران به تهران
سفر کردم.ديروز بي شاپ در کنفرانس خبري مشترک با
ظريف اعالم کرد که موضوع پناهجويان ايراني در استراليا
يکي از محورهاي مذاکره با وزير خارجه ايران بوده
است.پيش از اين نيز يکي از مقامات استراليا بازگشت
پناهجويان ايراني را يکي از اهداف سفر وزير خارجه اين
کشور به تهران عنوان کرده بود.
محمد جواد ظريف و جولي بيشاپ وزيران خارجه ايران و
استراليا پس از ديدار با يکديگر در کنفرانس خبري مشترک
به سواالت خبرنگاران پاسخ گفتند.ظريف در کنفرانس خبري
مشترک با همتاي استراليايي خود که سفرش به تهران در اين
سطح بعد از  10سال صورت ميگيرد ،گفت :زمان آن رسيده روابط
را ارتقا دهيم.ظريف گفت :اميدوارم تبادل نظرها و همکاريها در
زمينههاي مختلف از جمله بهبود وضعيت پناهجويان ايراني در
استراليا ادامه يابد.وزير خارجه کشورمان ادامه داد :افزايش تعامل
دو کشور ،مساله حقوق بشر و موضوع پناهجويان و نيز مسائل
منطقه از جمله مقابله با گروه تروريستي داعش مسائلي بود که در
مذاکرات مورد بحث قرار گرفت.ظريف يکي از نگرانيهاي مشترک
ايران و استراليا را موضوع سوء استفاده گروههاي غيرقانوني از
تجارت انسان و سوء استفاده از شهروندان ايراني براي انتقال به
استراليا و نيز نحوه برخورد با آنها دانست و افزود :در مذاکرات
امروز قرار شد گفتوگوهاي کنسولي ميان دو کشور ادامه يابد
تا مشکالت و معضالتي که در اين زمينه وجود دارد مورد بحث
و بررسي و حل و فصل قرار گيرد.وزير امور خارجه کشورمان با
اشاره به اهميت مقابله با گروههاي تروريستي در منطقه به ويژه
در عراق ،تصريح کرد :ما در اين خصوص نيز نگرانيهاي مشترک
داريم و خانم بي شاپ با توجه به حضور تعداد قابل توجهي از
شهروندان استراليايي و اروپايي و غربي در ميان اعضاي داعش اين
نگراني را مطرح کردند.سفر وزير خارجه استراليا به تهران در حالي
انجام ميشود که بيش از سه هزار ايراني در صف دريافت ويزاي
استراليا هستند و بيش از يک پنجم مهاجران غيرقانوني بازداشت
شده در اين کشور را ايرانيها تشکيل ميدهند که بخشي از آنها
در جزاير «نارو» و «مانوس» زنداني شدهاند .به گزارش ايسنا
رفتار غيرانساني و سياست سختگيرانه دولت جديد استراليا در
رابطه با پناهجويان غيرقانوني و تبعيد آنها به جزاير دور افتاده در
اقيانوس هند مدتهاست که باعث اعتراض مجامع حقوق بشري
دنيا و انجمنهاي حمايت از پناهجويان و مهاجران شده است.
پناهجويان به طور غيرقانوني و به وسيله قاچاقچيان عازم استراليا
ميشوند و بيشتر آنها اگر از طوفانهاي اقيانوس نجات پيدا کند
به وسيله پليس استراليا بازداشت و به جزاير اطراف اين کشور
منتقل ميشوند .گفته ميشود در بازداشتگاههاي جزيره مانوس
بيش از  1300پناهجو از کشورهاي مختلف از جمله ايران در
شرايط بسيار دشواري زندگي ميکنند.اخبار منتشر شده حکايت

از شرايط بسيار ناگوار و رفتار غيرانساني مسووالن استراليا با
پناهجويان جزيره نارو دارد و هيچ خبرنگاري اجازه ورود به اين
بازداشتگاهها و تصويربرداري از آنها را نيافته است .سازمان عفو
بينالملل ،از دولت کانبرا خواسته تا مرکز نارو را ببندد و وضعيت

ما مهم است و اگر کسي مرتکب جرمي نشده باشد و يا شاکي
خصوصي نداشته باشد با آغوش باز از وي استقبال خواهيم کرد.
خوشحاليم در مذاکرات ايران با  5+1پيشرفت حاصل شد
همچنين ديروز جولي بي شاپ در نشست خبري مشترک

موجود در اين جزيره را ترکيبي زهرآگين از «ترديد»« ،توقيف
مغاير قانون» ،و «حالت غيرانساني» ،تشريح کرده است.در عين
حال نخست وزير استراليا گفته است که ايران بايد پناهجويان رد
شده را بپذيرد .اين در حالي است که ديروز شمخاني دبير شوراي
عالي امنيت ملي در ديدار خود با وزير خارجه استراليا اعالم کرد
که هموطنان ما در هر جايي باشند مسائل و دغدغههايشان براي

با محمد جواد ظريف با بيان اين که خوشحاليم از اين که در
مذاکرات ايران با  5+1پيشرفت حاصل شد ،گفت :بايد مساله
تحريم ها نيز حل شد.بي شاپ با اشاره به اين که اين نخستين
سفري است که وزير امور خارجه استراليا بعد از گذشت حدود 12
سال به ايران ميآيد ،ادامه داد :من از ظريف براي دعوتم براي
حضور در ايران تشکر ميکنم.بي شاپ اظهار داشت :در ديدار با

ظريف:فعاليت ما در عراق با هماهنگي بغداد است
وزير امور خارجه کشورمان گفت :هر کاري که ايران در عراق انجام ميدهد با هماهنگي با دولت عراق است .ما معتقد به حمايت
بينالمللي از دولت عراق هستيم و نبايد در اين رابطه گزينشي برخورد کنيم .ظريف در رابطه با مقابله با داعش در عراق ،گفت:
اينکه چه کساني به اين گروه و اعضاي آن آموزش ميدهند و از آنها حمايت مالي ميکنند مسالهاي است که بايد به طور جدي
به آن پرداخته شود و با آن مقابله شود .ما معتقديم بمباران (هوايي) به تنهايي براي حل مساله افراطگرايي کافي نيست و هرگونه
اقدام تروريستي در کشتار غيرنظاميان براي ما و دولت عراق قابل قبول نيست و اميدواريم اين جنايتها توسط داعش و گروههاي
تروريستي پايان يابد.وزير امور خارجه کشورمان در پاسخ به اينکه مقامات آمريکايي در روزهاي اخير همچنان بر گزينه نظامي
روي ميز تاکيد دارند ،با بيان اينکه ترک عادت موجب مرض است ،گفت :من همواره گفتهام که گزينه نظامي عليه ايران کارآيي
ندارد و بهتر است اين حرفها را نزنند البته معتقدم اين گزينه اصال روي ميز وجود ندارد.وي ادامه داد :مذاکره بهترين راهي است
که ميتوان از آن به يک نتيجه مطلوب رسيد و بر اساس احترام متقابل حرف ايران در استفاده از فناوري صلحآميز به رسميت
شناخته شود.

گزارش

ايران طرح چهار ماده اي خود را به دبيرکل سازمان ملل ارائه داد؛

طرح ظريف براي يمن

غالمعلي خوشرو سفير و نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران نزد سازمان ملل
متحد در غياب دبير کل سازمان ملل با يان الياسون قائم مقام ديدار و ضمن
گفتوگو در خصوص بحران جاري در يمن ،نامه دکتر محمد جواد ظريف وزير
امور خارجه کشورمان را تحويل وي نمود.
ظريف در نامه خود به دبير کل سازمان ملل در مورد حمالت عربستان به يمن گفته
است که اين عمليات آشکارا ابتدايي ترين اصول حقوق بينالملل را نقض کرده و اهداف
و اصول منشور ملل متحد بويژه الزام به خودداري از بکارگيري زور و يا تهديد به استفاده
از زور را ناديده گرفته است .وي همچنين متذکر شده که نيروي هاي نظامي خارجي
بيشتر زيرساختهاي غيرنظامي يمن را مورد هدف قرار داده و با تخريب بيمارستانها،
مدارس ،جادهها ،کارخانههاي توليد مواد غذايي و نيروگاههاي برق شهروندان يمني را از
دسترسي به نيازهاي اوليه خود محروم ساختهاند .اين حمالت غيرنظاميان را مورد هدف
قرار داده ،مناطق مسکوني از جمله اردوگاههاي آوارگان را ويران نموده و منجر به کشته
و زخمي شدن شهروندان بيگناه بويژه زنان و کودکان گرديده است.
ظريف ادامه داده که اين وضعيت بحراني رو به تشديد است و بحران انساني در يمن

به ابعاد فاجعه آميزي نزديک ميشود .اين شرايط ممکن است به بدتر شدن شرايط
تنش آلود در اين منطقه که درحال حاضر با يکي از خشنترين اشکال افراطيگري
و هجمه چند اليه و شوم تروريستهاي مورد حمايت نيروهاي خارجي ،درگير است،
بيانجامد .با تداوم عمليات هوايي خارجي اين گروههاي تروريستي هستند که موقعيت
راهبردي خود را مستحکم نموده و از شرايط موجود بيشترين بهره را ميبرند.ظريف
گفته که در چنين شرايطي وظيفه فوري جامعه بينالملل مداخله موثر براي پايان دادن
به اين حمالت هوايي بيهوده ،برقراري آتش بس و تضمين ارسال کمکهاي انساندوستانه
و پزشکي براي مردم يمن و کمک به بازگشت صلح و ثبات در اين کشور از طريق
گفتوگو و آشتي ملي بدون هيچ پيش شرطي است.وزير امور خارجه کشورمان تأکيد
کرده که اين منازعه راه حل نظامي ندارد و تنها راه برقراري صلح و ثبات ،ايجاد شرايطي
است که همه احزاب يمني ،بدون مداخله خارجي بتوانند دولت وحدت ملي و فراگير
خود را تشکيل دهند .براي رسيدن به اين هدف ،جمهوري اسالمي ايران بر اين باور
است که الزم است کليه تالشها ،بويژه اقدامات سازمان ملل ،در چارچوب مفاد منشور
ملل متحد و اصول اساسي حقوق انساندوستانه بينالمللي و براي رسيدن به اهداف ذيل
صورت پذيرد:
 -1برقراري آتش بس و توقف سريع کليه حمالت نظامي خارجي
 -2ارسال فوري و بدون وقفه کمکهاي انساندوستانه (و پزشکي) براي مردم يمن
 -3از سرگيري گفتوگوي ملي يمني و تحت هدايت مردم يمن و با مشارکت

ظريف در مورد مسايل مختلف ،توسعه روابط دو جانبه و تحوالت
منطقه اي خصوصا موضوع داعش گفتگو کرديم.وزير امور خارجه
استراليا در بخش ديگري از صحبت هايش اظهار کرد :ما در جلسه
با وزير امور خارجه ايران در مورد سازمان خشن داعش و خطرات
آن گفتگوهايي کرديم.بي شاپ با بيان اين که داعش يک نوع
بسيار پيچيده و خطرناک تروريست جهاني است ،تصريح کرد :ما از
دولت العبادي در عراق حمايت ميکنيم و نيروهاي ما به عراقي ها
آموزش هاي نظامي ميدهند و ما در ائتالف حمالت هوايي حضور
داشتيم.وي تاکيد کرد :ما براي سرنگوني داعش تالش ميکنيم و
اميدواريم رنج مردم در سوريه و عراق هرچه زودتر پايان يابد.رئيس
دستگاه ديپلماسي استراليا در مورد صدور ويزا براي ايرانيان به
استراليا گفت 10 :هزار ويزا براي ايرانيان صادر ميشود و همواره 8
هزار ويزاي آن مربوط به ويزاي موقت و توريستي است.
مباحث مثبت در مورد بازگشت پناهجويان ايراني
بيشاپ خاطرنشان کرد :در جلسه با ظريف در مورد گروه هاي
قاچاق انسان و مساله بازگشت پناهجويان نيز مباحث مثبتي صورت
گرفت .چالش هايي درباره با قاچاق انسان وجود دارد که ما در اين
راستا گفتگوهاي مثبتي را با ظريف داشتيم.بي شاپ در ادامه گفت:
ما از محمدجواد ظريف و مقامات ايراني دعوت کرديم تا سفري به
استراليا داشته باشند تا ادامه مباحث را در استراليا پيگيري کنيم.وزير
امور خارجه استراليا در پاسخ به سوالي در خصوص مشارکت استراليا
در مقابله با گروه هاي تروريستي و داعش در عراق اظهارداشت :ما
در خصوص حمايت از دولت عراق براي اين که مناطق تحت اشغال
داعش را آزاد کرده و از اتباع خود حمايت کند بحث و تبادل نظر
کرديم.بي شاپ با تاکيد بر اين که بايد حمايت فراگير و قوي از دولت
عراق شود و دولت اين کشور توان اين را داشته باشد که از خود
دفاع کند ،يادآور شد :در ديدار امروز در خصوص نقش نيروهاي
نظامي استراليا در مبارزه با داعش بحث کرديم.وي با تاکيد بر اين که
ماموريت نيروهاي ما در عراق به صورت زمان بندي شده و محدود
است ،گفت :اين ماموريت تا زماني است که دولت عراق با ثبات تر
شود و اقدامات ما با هماهنگي دولت عراق بوده است.وزير امور خارجه
استراليا ابراز اميدواري کرد :با تالش دولت عراق و همچنين ائتالف،
توان دولت عراق براي مقابله با تروريست ها افزايش يابد.بيشاپ با
بيان اين که اتباع بيش از  80تا  90کشور دنيا به منازعه تروريسم
و افراط گرايي در عراق کشيده شده است ،يادآور شد :اين به نفع
امنيت ما نيست و بايد جلوي آن را بگيريم که اتباع استراليايي به اين
گروه ها ملحق شوند.در ادامه خبرنگاري از وزير امور خارجه استراليا
پرسيد :دليل حضور وزير امور خارجه استراليا بعد از  13 - 12سال به
ايران چه بوده است؟ آيا قرار است باب جديدي از تعامالت ميان دو
کشور گشوده شود؟وزير امور خارجه استراليا پاسخ داد :من به دليل
دعوت وزير خارجه فوق العاده شما به ايران سفر کردم .ما در اين
سفر در مورد حضور استراليا در عراق و مبارزه با داعش صحبت هايي
را کرديم.وي با اشاره به اين که سفرش به ايران درباره موضوعات
دوجانبه هم بوده است ،تاکيد کرد :خوشحالم که سفرم به ايران باعث
شد که بتوانيم تعامالت بيشتري را با ايران داشته باشيم و اميدوارم
چارچوب توافق ميان دو کشور حاصل شود.

نمايندگان تمام احزاب سياسي و گروههاي اجتماعي اينکشور
 -4تشکيل دولت فراگير وحدت ملي يمن
در همين راستا ديروز محمد جواد ظريف با يوسف بن علوي ،وزير مسئول در امور
خارجي سلطنت عمان آخرين تحوالت منطقه و همکاريهاي دو جانبه را مورد رايزني
و گفتوگو قرار داد .وزير امور خارجه کشورمان در اين تماس ضمن حساس خواندن
شرايط منطقه به تحوالت اخير در يمن اشاره و اظهار داشت :جمهوري اسالمي ايران
در چارچوب طرح  4ماده اي خود آمادگي دارد هر گونه کمکي را که الزم است براي
توقف عمليات نظامي و آغاز گفتوگوهاي بين همه اطراف يمني انجام دهد.در اين
تماس همچنين با توجه به نيازهاي فوري مردم يمن به کمک هاي امدادي ،بر ارسال
کمک هاي انسان دوستانه شامل دارو و مواد غذايي تاکيد شد.از سوي ديگر برخي منابع
ديپلمات در سازمان ملل اعالم کردند که چند کشور عربي حوزه خليج فارس از دعوت
اخير بان کي مون ،دبيرکل سازمان ملل براي توقف درگيريها در يمن ناراضي هستند.
بان کي مون روز پنجشنبه براي نخستين بار از آغاز حمالت هوايي به يمن ،خواهان
توقف هرچه سريعتر اين حمالت شد.همچنين موضوع اصلي نشستي که قرار است هفته
جاري با بان کي مون برگزار شود تعيين جايگزين براي جمال بن عمر ،فرستاده مستعفي
سازمان ملل به يمن است.اين در حالي است که منابع پيشبيني کردند کشورهاي
عربي حوزه خليج فارس نگراني خود را نسبت به درخواست بانکيمون به آتشبس
مطرح کنند.

عليخاني:برخي استانداران خارج از سياستهاي دولت عمل ميکنند

مشاور پارلماني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با
بيان اين که ترکيب مجلس دهم در زمان حاضر قابل پيش
بيني نيست گفت :با اين حال طبيعي است مانند ادوار قبل
حدود  70درصد نمايندگان مجلس نهم تغيير کنند اما اين
که چه چهرههايي جايگزين اين افراد ميشوند هنوز قابل
پيش بيني نيست.
حجت االسالم قدرت اهلل عليخاني نماينده ادوار مجلس به ارزيابي
عملکرد دولت و مجلس در سالي که گذشت و پيش بيني امسال
پرداخت.مشاور پارلماني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با
بيان اين که ترکيب مجلس دهم در زمان حاضر قابل پيش بيني
نيست گفت :با اين حال طبيعي است مانند ادوار قبل حدود 70
درصد نمايندگان مجلس نهم تغيير کنند اما اين که چه چهرههايي
جايگزين اين افراد ميشوند هنوز قابل پيش بيني نيست.
همگرايي نيروهاي معتدل اصولگرا و اصالح طلب در
انتخابات مجلس دهم بعيد است
عليخاني در ارزيابي از ايده همگرايي نيروهاي معتدل اصولگرا
و اصالح طلب در انتخابات مجلس دهم گفت :همگرايي نيروهاي
معتدل اصولگرا و اصالح طلب بعيد است ،ممکن است توافق
نانوشته اي بين جريانهاي سياسي باشد اما به صورت ائتالف
جامع و معين اين موضوع رخ نميدهد.زمينه اي براي بازگشت
احمدي نژاد نيست /دولت روحاني توفيق نيابد ،مردم آن را به پاي
مخالفانش مينويسندنماينده ادوار مجلس در ارزيابي از نيروهايي
که به دنبال بازگشت احمدي نژاد هستند ،گفت :زمينه اي براي
بازگشت احمدي نژاد و حاميان او در جامعه نميبينم و حاميان
دولت گذشته توفيقي براي بدست گرفتن عرصه سياسي کشور
نخواهند داشت.عليخاني با رد اين ادعاي برخي اعضاي جبهه
پايداري که عملکرد دولت روحاني مردم را به سمت احمدي نژاد
بيش از پيش مايل کرده است ،گفت :بخش وسيعي از جامعه،

منتقدان دولت را مقابل دولت روحاني ميدانند و ميگويند اينها
نميگذارند دولت روحاني کار کند و حتي اگر عدم توفيقي نيز از
جانب دولت رخ دهد باز از جانب مردم به پاي مخالفان نوشته
ميشود و روي خوشي به آنها نشان نميدهند.
اصالح طلبان چشم به انشقاق اصولگرايان ندارند و اميدي
به آن نبسته اند
عليخاني در ارزيابي برخي تالشها براي ايجاد وحدت بين
اصولگرايان گفت :برخي به دنبال وحدت اصولگرايان هستند اما
اين افراد بيش از اين که پيگير گسترش چتر
وحدت بر سر تمام اصولگرايان باشند تنها به
دور هم جمع کردن برخي وزراي احمدي
نژاد بسنده کرده اند و اين چهرههاي احمدي
نژادي زمينه اي براي ورود به مجلس ندارند و
اين روش ايجاد همگرايي و وحدت نيز جواب
نميدهد.وي در پاسخ به برخي اصولگرايان
که مطرح ميکنند اصالح طلبان به انشقاق
بين اصولگرايان دل بسته اند ،تصريح کرد:
به هيچ عنوان به اين شکل نيست و اصالح
طلبان نيازي به اين انشقاق نداشته و راي
خود را در جامعه دارند و وضعيت اصولگرايان
به ويژه در شهرهاي بزرگ و تهران که مستعد راي آوري اصالح
طلبان است ،تاثيري در راي اين جريان ندارد.عليخاني در ارزيابي
عملکرد وزراي روحاني گفت :برخي از وزراي دولت ضعيف عمل
ميکنند و به نظر من افراد قوي تري بايد جايگزين آنها شوند ،چرا
که يا کارايي مناسبي از خود نشان نميدهند و يا به جاي دغدغه
مردم و مطالبات جامعه ،دغدغه خود را دارند و به همين دليل
براي حفظ جايگاه شان هر چه برخي از نمايندگان تقاضا دارند ،به
خواستههاي آنان عمل ميکنند.وي تاکيد کرد :تصور کنيد يک

مديرکل در يک استان را مردم ميخواهند اما وزير به خاطر فشار
نماينده اي که مخالف دولت هم ميباشد ،او را عزل ميکند.اين
نماينده سابق مجلس در ادامه اين مطلب افزود :بنده سه دوره در
مجلس بودم و چنين مسايلي و تبعيت محض وزرا از نمايندگان
را مشاهده نکردم .بعنوان مثال از استانداري بخاطر عدم اجراي
سياست دولت ،انتقاد کردم .او در پاسخ گفت نميدانيد در باال چه
خبر است .به وزيري براي مشکلي مراجعه ميکنم و وزير در پاسخ
اظهار ميدارد آيا ميشود خواسته خود را از طريق نمايندگان
به من منعکس کنيد؟! يعني عدم استقالل
و توان تصميم گيري تا اين حد؟عليخاني
تاکيد کرد :البته هماهنگي با مجلس از
جانب دولت و احترام به نمايندگان اقدام
خوبي است اما نه اين که انتخابها تماما بر
اساس نظرات نمايندگان و آن هم نمايندگان
مخالف دولت و بدون توجه به مطالبات مردم
باشد .متاسفانه برخي وزرا برخالف شجاعت
رييس جمهور و پايبندي ايشان به شعارها و
برنامههاي انتخاباتي اش ،در مقابل نمايندگان
مخالف دولت استقالل عمل ندارند.وي ادامه
داد :در اين بين بايد تفکيک ميان کليت
مجلس و تعامل با قوه مقننه و نيز رفتارهاي برخي نمايندگان از
جمله منتقدان دولت داشت .به نظر من هماهنگي و تعامل ميان
قواي مجريه و مقننه بايد در سطح کالن و سياستها و برنامههاي
اساسي کشور با جديت در اولويت قرار گيرد .به همين خاطر
پيشنهادم به دولت اين است که جلسات مشترک با مجلس را
نظير جلسه اي که اخيرا به ميزباني دولت برگزار شد ،تکرار کنند.
در همين فاصله کوتاه از برگزاري جلسه ،بازخوردهاي مثبتي از
نمايندگان و برخي دولتيها ديده ام و اين روند ميتواند به پيشبرد

برنامههاي دولت و نيز آگاهي مجلس از چالشهاي پيش روي
دولت و کمک به آن منجر شود.
بعضي از استانداران خارج از سياستهاي دولت عمل ميکنند
عليخاني با انتقاد از عملکرد برخي معاونين پارلماني وزراي
روحاني گفت :برخي از اين معاونين پارلماني وزرا افرادي هستند
که بدون شک حتي به روحاني نيز راي نداده اند و از اساس از
دولت قبل به دولت فعلي به ارث رسيده اند و به طور مکرر به
وزير القا ميکنند که چگونه رفتار کند و تصميم گيرد تا از جانب
نماينده مورد مواخذه و سوال قرار نگيرد و با اين کار خود ،شان
وزير را زير سوال ميبرند.وي تصريح کرد :اين افراد درد مردم
را ندارند بلکه درد بقاي خود را دارند لذا تصور ميکنم وزرا و
استانداراني که به جاي عمل به وظايف قانوني خود و نيز پايبندي
به گفتمان دولت و وعدههاي رييس جمهور ،حساب خود را از
دولت و شخص رييس جمهور محترم در مقابل مخالفان جدا
ميکنند ،بايد جابجا شوند .چرا که در غير اين صورت خداي نکرده
موجب برهم خوردن انسجام دولت خواهند شد.عليخاني با انتقاد
از اين موضوع تاکيد کرد :شنيده ام آقاي رييس جمهور در بعضي
جلسات به استانداران تذکر داده اند اگر نميتوانيد با سياستها و
برنامههاي دولت هماهنگ شويد جاي خود را به ديگري بدهيد.
اما متاسفانه اين افراد همچنان خارج از سياستهاي کالن دولت
حرکت ميکنند.مشاور پارلماني رييس مجمع تشخيص مصلحت
نظام در پايان با بيان اينکه نبايد مقامات ارشد دولت درگير مساله
بقا شوند ،تاکيد کرد :در حال حاضر شخص آقاي رييس جمهور
به همراه معاون اول ،معاون پارلماني رييس جمهور و تعداد کمي از
وزرا از جمله وزير اطالعات در سخنان خود از دولت دفاع ميکنند
در حالي که دولت يک مجموعه يکپارچه است و کل اعضاي
آن بايد هماهنگ و يکدل در يک مسير واحد حرکت کرده و
هماهنگباشند.
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اخبار
شکايت بازماندگان وزير تبليغات هيتلر؛

پول خاطرات گوبلز را بدهيد

بازماندگان جوزف گوبلز ،وزير تبليغات آدولف هيتلر از يک ناشر شکايت
کردهاند و خواهان دريافت پول براي استفاده از خاطرات شخصي گوبلز شدهاند.
به گزارش روزنامه گاردين ،چاپ لندن ،کوردوال شاخت ،وکيل بازماندگان گوبلز
که خودش فرزند يالمار شاخت ،وزير اقتصاد دوره هيتلر است ،در شکايت خود گفته
انتشارات رندوم هاوس آلمان هيچ مبلغي به ازاي استفاده از خاطرات گوبلز پرداخت
نکرده است.پيتر النگريج که مولف در زمينه هولوکاست ،دوران نازيها و استاد تاريخ
معاصر آلمان در دانشگاه رويال هالووي لندن است ،سال  ۲۰۱۰زندگينامه گوبلز را در
آلمان منتشر کرده بود.اکنون قرار است نسخه انگليسي اين کتاب ،سه هفته ديگر،
پنجم ماه مه  ۲۰۱۵توسط انتشارات پنگوئن که شريک تجاري رندوم هاوس است ،در
بريتانيا منتشر شود.رينر درسن ،وکيل انتشارات رندوم هاوس به گاردين گفته ممکن
است ساير موسسههاي انتشاراتي براي استفاده از خاطرات گوبلز پول داده باشند ،اما
رندوم هاوس اعتقاد دارد “براي نقل قول کردن از يک جنايتکار جنگي نبايد پول
پرداخت کرد”.جوزف گوبلز ،وزير تبليغات هيتلر و از کليديترين نيروهاي نزديک به
او در عملياتهاي نظامي و جنگ رواني بود.همزمان با پيشروي نيروهاي متفقين و در
آستانه سقوط برلين در سال  ،۱۹۴۵جوزف گوبلز ،وزير تبليغات دولت هيتلر و ماگدا
گوبلز ،همسر او ،بعد از کشتن شش فرزندشان ،خودکشي کردند.

آزمايش  DNAسرنوشت عزت الدوري را مشخص ميکند
در پي تکذيب خبر هالکت عزت الدوري در جريان درگيري ميان نيروهاي
عراقي و تروريستها در استان صالح الدين توسط حزب بعث عراق مقامات
اين کشور جسدي که گفته شده متعلق به عزت الدوري است را جهت انجام
آزمايش دي ان اي به بغداد منتقل کردند.
به گزارش اسکاي نيوز عربي ،خضير المرشدي ،سخنگوي حزب بعث عراق ضمن
تکذيب خبر هالکت عزت الدوري ،معاون صدام ،ديکتاتور مخلوع عراق اعالم کرد :حال
وي خوب است و فردي که در درگيريها کشته شده عزت الدوري نيست.وي افزود :عزت
الدوري در عراق است اما نه من و نه هيچ کس ديگري مکان وي را نميدانيم .همچنين
آنچه که در رسانهها در خصوص کشته شدن عزت الدوري منتشر شده است کذب محض
ميباشد.در همين راستا مقامات عراقي اعالم کردند که تصميم دارند تا آزمايش دي ان اي
را روي جسدي که گفته شده متعلق به عزت الدوري است انجام دهند تا بتوانند به طور
دقيق هويت آن را مشخص کنند.عبداالمير الزيدي ،يکي از مسئوالن نظامي عراقي اعالم
کرد جسدي که گفته شده متعلق به عزت الدوري است به بغداد منتقل شده تا آزمايش
دي ان اي بر روي آن انجام شود.رائد الجبوري ،استاندار صالح الدين نيز اعالم کرد که
نمونههاي آزمايش دي ان اي هويت دقيق جسد مذکور را مشخص ميکند و نتايج به
زودي اعالم خواهد شد.رائد الجبوري پيشتر خبر هالکت عزت الدوري طي عملياتي در
نزديکي چاههاي نفتي “عالس” در شرق تکريت را اعالم کرد.

انفجار در نزديکي کنسولگري آمريکا در اربيل عراق
در حالي که منابع عراقي از وقوع انفجاري در نزديکي کنسولگري آمريکا در
اربيل که موجب کشته شدن سه تن شد خبر دادند تروريستهاي داعش در
بيانيهاي مسئوليت اين انفجار را برعهده گرفتند.
به گزارش شبکه خبري المسله ،يک منبع امنيتي در استان اربيل ،مرکز اقليم
کردستان عراق اعالم کرد که در يک انفجار انتحاري که با استفاده از خودروي بمب
گذاري شده انجام شد کنسولگري آمريکا در شمال اين استان هدف قرار گرفت وبر اثر
آن سه تن کشته شده و شش تن ديگر زخمي شدند.منابع کرد ميگويند به احتمال
زياد دو شهروند ترکيهاي در ميان کشتهها و حدود پنج تن ديگر نيز در بين زخمي
شدگان اين حمله هستند و مسئوالن کنسولگري ترکيه در اربيل براي ديدن آنها به
بيمارستان رفتهاند.در بيانيه مقامات امنيتي در اربيل نيز آمده است که اين حمله
در مقابل قهوه خانه نيلي در نزديکي کنسولگري آمريکا در منطقه مسيحي نشين
عنکاوه رخ داده که موجب زخمي شدن حدود  14تن شده است.پس از اين انفجار
داعش با انتشار بيانيهاي مسئوليت اين حمله و همچنين دو انفجار ديگر در بغداد را
برعهده گرفت.اداره بهداشت اربيل اعالم کرده که در ميان زخميهاي اين انفجار ،يک
معلم آمريکايي و يک شهروند ترک ديده ميشود و همه زخميها غيرنظامي هستند.
خبر گزاري کرد پرس نيز اعالم کرد که هدف اين انفجار که از طريق يک خودروي
بمبگذاري شده انجام شد ،کنسولگري آمريکا بوده است و مأموران امنيتي اف .بي.
آي و سي .آي .اي در محل انفجار حاضر شدند و مشغول انجام تحقيقات هستند.

اتحاد دو حزب اپوزيسيون روسيه در مقابل پوتين
دو حزب اپوزيسيون روسيه توافق کردند که در انتخابات پارلماني  2016و با
هدف برداشتن نخستين گام در متحد شدن احزاب مخالف کرملين با يکديگر
فعاليت کنند؛ اقدامي که پس از کشته شدن رهبر حزب اپوزيسيون رخ داد.
به گزارش رويترز ،منتقدان والديمير پوتين ،رئيس جمهوري روسيه ميگويند وي
مسئول قتل بوريس نمتسوف ،معاون نخست وزير سابق است که  27فوريه  2015کشته
شد؛ ادعايي که کرملين آن را رد ميکند.حزب آر .پي .آر -پارناس که توسط نمتسوف
تاسيس شده و حزب مترقي به رهبري آلکسي ناوالني ،وبالگ نويس ضد فساد و اختالس
اعالم کردند که در انتخابات محلي  2015با يکديگر همکاري ميکنند.اين دو حزب اعالم
کردند :در اين برهه سخت ،ما از نيروهاي مدني و دولتي ميخواهيم تا با يک پلتفورم
مشترک که رد دروغها ،فساد و تهاجم ،مقابله با سرکوب آزاديهاي مدني و اقتصادي است
و هدفش ايجاد يک وضعيت دموکراتيک در کشور است ،همبستگي داشته باشند.رهبر
يک حزب کوچک راست گرا نيز اعالم کرد ،که به اين دو حزب اپوزيسيون ميپيوندد و
اميدوار است که اين احزاب در آينده حمايت جلب کنند.تالشهاي قبلي در اتحاد احزاب
اپوزيسيون با شکست مواجه شده بود چون گروههاي مذکور با يکديگر درباره بسياري از
موارد توافق نداشتند.فعاالن اپوزيسيون در سال  2011و  2012در خيابانهاي روسيه
دست به تظاهرات و راهپيماييهاي اعتراضي زدند اما اين تظاهرات با شکست مواجه شد
چون پوتين براي بار سوم رئيس جمهوري روسيه شد و قدرت خود را افزايش داد.

چين دردرياي پرمناقشه چين جنوبي باند فرودگاه ميسازد
تحليلگران مستقل اعالم کردند ،چين در حال ساخت يک باند موقت فرودگاه
بر روي جزيره مصنوعي واقع در بخش مورد مناقشه درياي چين جنوبي است.
به گزارش آسوشيتدپرس ،آمريکا نسبت به اين مساله هشدار داده که اقدام چين در
ساخت چنين باند فرودگاهي باعث افزايش تنشها در منطقه ميشود.گروه دفاعي آي.
اچ .اس چين اعالم کرد :تصاوير ماهوارهاي  23مارس از صخرههاي مرجاني «فيري
کراس» در درياي چين جنوبي نشان ميدهد که چين يک باند فرودگاهي  500متري
را در اين جزيره مصنوعي ميسازد .آمريکا ميگويد چين در حال ساخت هشت پروژه
جزيره مصنوعي در منطقه است.اين موسسه تحليلي ادامه ميدهد :اين جزيره براي
ساخت يک باند موقت هواپيما به طول  300متر که هواپيماهاي تجاري قابليت فرود
آمدن و برخاستن داشته باشند ،مناسب است.

