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سياسي

محمود صادقی نماینده مجلس :نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به آنچه که عدم پذیرش وکیل مدیران تلگرامی توسط بازجو اعالم کرد ،به وزیر دادگستری اخطار قانون اساسی داد.
به گزارش ایسنا ،محمود صادقی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی با استناد به اصل  ۳۵قانون اساسی خطاب به وزیر دادگستری ،در اخطاری گفت :به موجب این اصل در
بازجو ،وکیل
همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند اما در پرونده مدیران تلگرامی که از اسفند سال گذشته در بازداشت هستند و مورد بیمهری دولت و قوه قضاییه قرار گرفتهاند،
بازجو ،وکیل این افراد را نمیپذیرد .دبیر هیات رییسه فراکسیون امید ادامه داد :با وجودی که قاضی ،وکیل این افراد را پذیرفته و به زندان معرفینامه داده اما بازجو این مسئله را نپذیرفته است.
مدیران تلگرامی را
به وزیر دادگستری اخطار میدهم از حق اساسی مردم حمایت کنند .صادقی از رئیس قوه قضاییه هم خواست تا در مقابل افراد خارج از دستگاه قضایی از استقالل قضات دفاع کند.

نمیپذیرد

آخرین اخبار از وزرای احتمالی دولت دوازدهم

درحالی که طبق خبرهای رســیده کارگروههای مشخص
شــده دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی کارشان به اتمام
رســیده اما گمانه زنیهــا در مورد گزینههــای وزارتخانهها
همچنان وجود دارد.
به گزارش ایلنا ،کارگروههایی با حضور محمد شریعتمداری،
اسحاق جهانگیری و محمود واعظی و محمدعلی نجفی کار
بررسی گزینههای کابینه دوازدهم را برعهده داشتهاند.
هرچندکار بررسی کارگروههای مورد نظر به اتمام رسیده و
آنها هم نظرات خود را براساس تفکیک وزارتخانههای صنعت
و بازرگانی ،ورزش و جوانان و راه و مســکن به رییس جمهور
منعکــس کردهاند اما هنوز مجلس به فوریت الیحه دولت در
خصوص تفکیک وزارتخانهها رای نداده است.
طبق اخباری که دریافت می شود ،رییس جمهور به معاونت
پارلمانی خود اعالم کرده تنها اگر مجلس تا مردادماه در مورد
الیحه تفکیک وزارتخانهها تصمیم گیری کند این الیحه را
در مجلس نگه خواهد داشــت در غیر این صورت آن را پس
میگیرد تا در میانه راه دولت دوازدهم مجبور نباشــد وزرای
وزارتخانههای تفکیک شــده را بار دیگر برای رای اعتماد به
مجلس معرفی کند.
خبرهای رسیده حاکی از این است که با نظر رییس جمهور
محمد جواد ظریف برای وزارت امورخارجه ،بیژن نامدار زنگنه

برای وزارت نفت ،قاضیزاده هاشمی برای وزارت بهداشت و
درمان و علی ربیعی بــرای وزارت کار خواهند ماند و معرفی
مجدد آنها در پستهای قبلیشان تقریبا قطعی شده است.
همچنیــن معرفی ســعید اردکانیان بــرای وزارت نیرو تا
حدی قطعی شده اســت .برای وزارت راه گزینههای محسن
پورسیدآقایی و محمد سعیدنژاد به ترتیب از سوی سه کارگروه
مورد نظر مطرح هستند .گزینههای وزارت مسکن نیز عباس
آخوندی و پیروز حناچی هستند.
طبق اخبار به دست آمده با وجود اینکه گزینههایی همانند
محمد شــریعتمداری  ،مجید انصاری در این کارگروهها برای
وزارت کشــور مطرح شــدند و علیرغم نقدی که به عملکرد
رحمانی فضلی در وزارت کشــور وارد اســت اما برآیند نظر
روحانی حاکی از ابقای رحمانی فضلی در وزارت کشور است.
طبق اخبار رسیده سردار دهقان ،امیر سیاری و امیر حاتمی
برای وزارت دفاع مطرح هستند.
اما گزینههای وزارت علوم دولت دوازدهم طبق آنچه پیش
از این معرفی شــده بود به ترتیب فرجــی دانا ،جعفر توفیقی
و میلی منفرد هســتند که گویا فرجی دانا با وجود درخواست
شخص روحانی از وی هنوز این پیشنهاد را نپذیرفته است.
از سوی دیگر گزینه سورنا ستاری به عنوان اولویت چهارم
برای این وزارتخانه مطرح است.
این درحالی است که نظر مشــورتی شورای عالی انقالب
فرهنگی به ابقای فرهادی در این وزارتخانه است که باید دید
درنهایت روحانی در خصوص این وزارتخانه پر حرف و حدیث
چه تصمیمی خواهد گرفت.
براســاس آمار رسیده از کارگروههای سه گانه معرفی وزراء
رفتن دانش آشــتیانی از وزارت آموزش و پرورش قطعی شده
است برای ریاست این وزارتخانه زهرا شجاعی ،شهیندخت
مالوردی ومرتضی حاجی مطرح هســتند که گویا مالوردی
هنوز برای پذیرش ریاست این وزارتخانه قانع نشده است .از
سوی دیگر گزینه زهرا شجاعی به دلیل چالشهای مربوط به

رای اعتماد هنوز مورد قطعیت قرار نگرفته است.
در وزارت ارشــاد ســید عباس صالحی یکی از گزینههای
جدی اســت .هرچند گفته میشود رییس جمهور عالقمند به
استمرار حضور صالحی امیری است.
یــک منبع آگاه در کارگروه ســهگانه گفت :تاکید حســن
روحانی بر این اســت که برخی گزینهها همچون ســید رضا
صالحی امیری ،محمد باقر نوبخت و حجت االســام ســید
محمود علوی به هر طریقی و در هر پستی در کابینه دوازدهم
حضور داشته باشند.
بر همین اساس برای وزارت اطالعات حجت االسالم سید
محمود علوی قطعی شده اســت هرچند نامحجت االسالم
مصطفی پورمحمدی ،حجت االسالم مجید انصاری نیز شنیده
میشود.
برای وزارت دادگســتری نیــز دکتر میرمحمــد صادقی
سخنگوی اســبق دستگاه قضا و محســن اسماعیلی عضو
فعلی مجلس خبرگان رهبری و همچنین از اعضای حقوقدان
شــورای نگهبان از گزینههای جدی هستند که البته در کنار
حجت االسالم مصطفیپور محمدی مطرح شده است.
بــرای تصدی وزارت اقتصاد ودارایی طیب نیا به اتفاق نظر
ســه کارگروه مورد نظر به عنوان گزینه اول و مسعود نیلی و
تقوینژاد به عنوان گزینههای بعدی در نظر گرفته شدهاند.
در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات  ،ابوالحســن
فیروزآبــادی دبیر شــورای عالــی فضای مجــازی یکی از
جدیتریــن گزینهها در صورت انتصــاب محمود واعظی به
عنوان رییس دفتر رییس جمهور است و البته نصراهلل جهانگرد
نیز به عنوان گزینه بعدی پس از این دو گزینه مطرح است.
برای وزارت جهاد کشاورزی محمودحجتی در صورت عدم
حضور در شــهرداری تهران جدیتریــن گزینه و پس از آن
عبدالمهدی بخشنده و عیسی کالنتری مطرح هستند.
رضا ویســه ،ســید رضا نــوروززاده و محمــد نهاوندیان
جدیترین گزینههای کارگروههای تعیین شــده برای وزارت

صنعت و معدن و تجارت خواهند بود .ضمن اینکه نهاوندیان
جدیترین گزینه در کنار محمد شــریعتمداری برای تصدی
وزارت بازرگانی خواهد بود.
در وزارت ورزش نیز ســلطانی فر و دادکان و برای وزارت
جوانان محمدرضا رســتمی و محمد مهدی تندگویان مطرح
هستند.
در معاونــت علمی و فناوری رییس جمهور در صورت عدم
حضور ستاری در وزارت علوم ،وی به عنوان اولین گزینه برای
این معاونت مطرح اســت و محمــد فرهادی و جعفر توفیقی
گزینههای بعدی هستند.
در سازمان حفاظت محیط زیســت معصومه ابتکار با نظر
اکثریت مورد نظر مطرح شــده است برای بانک مرکزی نیز
مسعود نیلی ،اصغرفخریه کاشان و همتی مطرح هستند.
طبق نظر کارگروههای مــورد بحث حضور جهانگیری در
معاونت اول رییس جمهوری قطعی شده است.
ســردار دهقان عالوه بر وزارت دفاع یکــی از جدیترین
گزینههای حضور در شورای عالی امنیت ملی است.
هرچند علی شــمخانی نیز احتمال حضورش منتفی نشده
است.
برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حسین مرعشی،
مرتضی بانک و بهمن نامور مطلق مطرح هستند.
یکــی از مباحث اصلی مطرح شــده در کارگروههای مورد
نظر این اســت کــه در صورت حضور محمــد علی نجفی،
محمود حجتی و عباس آخوندی در شهرداری تهران اولویت
بندیهای وزارتخانهها تغییر خواهد کرد.
با وجود اینکه حضورشــهیندخت مالوردی به عنوان یک
خانم در وزارت آموزش و پرورش مطرح است اما خبرها حاکی
از آن است که تمایل مالوردی بر حضور در معاونت امور زنان
و خانواده ریاست جمهوری است.
برای مرکز مشارکت امور زنان نیز زهرا احمدیپور به عنوان
یکی از گزینههای جدی در نظر گرفته شده است.
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یادداشت

نسل دغدغه های اجتماعی

امير رحمتى  -مجله فرهنگی ابزورد

مــا شورشــیان آرمانخواهی بودیم حتــی پیش از آن که با پوتیــن و باتوم به
خوابگاههایمــان بریزنــد و روی تنهای نحیف و الغرمان رنگ کبود بپاشــند.
ما یک مشــت بچه شهرســتانی مو بلند سبیلو بودیم با شــلوارهای شش پیله
پارچهای ،جینهای خمرهای و پیراهنهای شــرمن و پیچسکن گشاد که روزها
جامعه و نشــاط و توس و فتح و خرداد می خریدیم و شــبها دور سفره محقر
دانشجوییمان درباره مقاالت سیاسی اکبر گنجی و شمس الواعظین و مردیها
و جالییپور و عباس عبدی و حاتم قادری و دیگران با شــور و حرارت بیســت
ســالهها حرف میزدیم و بحث میکردیم و برای آینده ایران نقشه می کشیدیم.
ما نســل دغدغههای اجتماعی بودیم و ایثار فردی .ما مصادیق عریان مانیفست
آرمانی ســهراب بودیم :وســیع و تنها ،سربه زیر و ســخت .ما نسل عشقهای
فروخورده بودیم و نجابتهای تحمیل شــده .ما پســران فقــر بودیم و دختران
انتظار .در ما بودند پسرانی که جمعه ها صبح زود می توانستی البهالی کارگران
ســاختمانی میدان انقالب پیدایشــان کنی ،در پى به کف آوردن هزینه ژتون
شــام و ناهارشــان .در ما بودند دخترانی که صبحها جــای میکاپ ،روزنامه می
خریدند .ما دانشــجویان دوران طالیی اصالحات بودیم .روزگاری که دانشــجو
سخت
نسل جان
ِ
یک اسم نبود ،یک برند بود .برندی که از برآیند تجربیات یک ِ
ســربزير ســر به در آورده بود .نسلی که در بحبوحه خشــونت و تحدید انقالبی
زاده شــده بود ،کودکی و نوجوانیش را زیر موشک باران و محرومیت و فالکت
روزگار جنگ و پســاجنگ پشــت سر گذاشــته بود و اینک در آغاز جوانی تمام
ناکامیهــای آن روزگاران را فریــادی شــده بود  .هیجده تیر برای نســل من
اولین ایســتگاه تخلیه فشــار انقالب بود .ما اولین زنان و مردانی بودیم که زیر
خودخواهــی پدران انقالبیمــان گردن بر افراشــتیم ،فریاد زدیــم ،طرحی نو
در انداختیــم و اگرچــه چون نیــاکان مشــروطه خواهمان به ظاهر ســرکوب
شــدیم لیکــن ردی از خــود به جــا گذاشــتیم تــا آینــدگان از آن بگذرند.
ما نســل بى سرانجامى هستيم كه تا آخرين روز عمرمان حتى سوداى آن را از
سر به در نخواهيم كرد.
خبر

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه :

روسیه ،ایران و ترکیه گامهای بعدی
حل بحران سوریه را برمیدارند

جزییات حوادث بازداشتگاه کهریزک از زبان مسئول رسیدگی به پرونده

 ۱۸تیر ســال  ،۸۸تهران همچنــان روزهای ملتهب بعد از
انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را پشت سر میگذاشت.
روز پنج شنبه بود و گروهی از جوانان و دانشجویان به مناسبت
دهمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه به خیابان آمده بودند.
به گزارش ایلنا ،نیروی انتظامی همچون روزهای گذشــته
ســعی در کنترل تجمعات داشــت و بعضا برخــی از تجمع
کنندگان را بازداشت میکرد ۱۸ .تیر و اعتراضات پایان یافت
اما نیروی انتظامی ماند و بیش از  ۲۰۰بازداشتی.
ناجا برای تعیین تکلیف بازداشــتیها با دادستانی هماهنگ
میکند .دســتور میآید بازداشتیها به کهریزک منتقل شوند.
دستوری که سرآغاز حادثه تلخی بود.
پس از  ۴روز که خبر بدرفتاری و ضرب و شــتم بازداشــت
شدگان که منجر به کشته شدن محسن روحاالمینی ،محمد
کامرانی و امیرجوادیفر شده ،به مقام معظم رهبری میرسد،
ایشان فورا دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر و گروهی را
برای بررسی مساله مامور میکنند.
گروهی از مســئوالن ناجا برای رســیدگی به اتهاماتشان
تعلیق میشــوند و در مهر ماه سال  ۸۸سردارعلیقلی فودازی
به ریاست بازرسی پلیس پایتخت منصوب شد.
او در زمانی که ریاســت بازرسی پلیس پایتخت را بر عهده
داشت ،مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک نیز شد.
ســردار فودازی در این گفتوگو به سواالت و ابهاماتی که در

رابطه با پرونده کهریزک مطرح است ،پاسخ داده است.
او درباره اینکه ادعا شــده مســئولیت بازداشت کهریزک با
برخی از فرماندهان ســپاه بوده اســت اظهار کرد :بازداشتگاه
کهریزک توسط مســئوالن وقت ناجا راهاندازی شده بود و به
جز نیروی انتظامی هیچ دســتگاه دیگری در این بازداشتگاه
مسئولیت نداشت.
سردار فودازی تاکید کرد :بازداشتگاه کهریزک در زمان سال
 ۸۸نیز تحت نظر نیروی انتظامی بود و هیچ کدام از سرداران
سپاه در آن نقشی نداشتند.
رئیس پیشــین بازرســی پلیس پایتخت درباره اینکه گفته
میشــود ســردار احمدی مقدم در جلســه  ۱۹تیرماه  ۸۸به
دادســتان تهران اعالم کرده که این بازداشتگاه مناسب نبوده
اما به اصرار مقامات قضایی وقت این افراد در آن بازداشــتگاه
نگهداری شــدند ،گفت :ســردار رجبزاده کــه در آن زمان
مســئولیت فرماندهی تهران بزرگ را بر عهده داشــت اعالم
کرد که این بازداشتگاه بیش از این ظرفیت نگهداری بازداشت
شدگان  ۱۸تیر سال  ۸۸را ندارد و باید به جای دیگری منتقل
شــود اما دادستانی تاکید داشت به دلیل اینکه برای نگهداری
ایــن افراد جا نداریم باید این افــراد تا زمان تعیین تکلیف در
بازداشتگاه کهریزک نگهداری شوند.
او در پاسخ به این پرسش که طبق برخی روایتها پیش از
انتقال بازداشت شــدگان  ۱۸تیر  ۸۸برخی زندانیان خطرناک
در کهریزک نگهداری میشدند و این بازداشت شدگان نیز به
سلولهای این افراد خطرناک منتقل شدند گفت :اصال چنین
مســالهای صحت ندارد چراکه سلول این دو گروه از یکدیگر
جدا بود.
سردار فودازی ادامه داد :برای بازداشت شدگان  ۱۸تیر  ۸۸دو
اتاق بزرگ در نظر گرفته شده بود که آنها در آنجا نگهداری
شوند و هیچ گونه ارتباطی میان این بازداشت شدگان و اراذل
و اوباشــی که پیش از این در کهریزک نگهداری میشــدند،
وجود نداشت.
رییس پیشین بازرســی پلیس پایتخت تاکید کرد :یکی از
ادعای مطرح شــده این است که بازداشت شدگان  ۱۸تیر ۸۸
توســط اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که این
مساله نیز کذب است.
او ادامه داد :ما از بیش از  ۹۰نفر از بازداشت شدگان کهریزک

رضایت گرفتیم و در گفتوگوهایی که با آنها داشــتیم هیچ
یک ادعایی مبنی بر مورد ضرب و شــتم قرار گرفتن از سوی
سایر زندانیان را نداشتند.
ســردار فودازی در پاسخ به این پرســش که آیا در ارتباط
بــا مرگ رامین پوراندرجانی پزشــک بازداشــتگاه کهریزک
تحقیقاتی به عمل آمد و علت مرگ چه بود ،گفت :متاســفانه
آن پزشــک وظیفه بر اثر ترسی که داشــت و به او به اشتباه
گفته بودند تو مقصری دچار جنون آنی شده و با خوردن قرص
خودکشی کرد.
او تاکید کرد :نظریه پزشــکی قانونی در این ارتباط موجود
است.
ســردار فودازی درباره اینکه پس از بسته شدن بازداشتگاه
کهریزک از ســوی مقامات قضایی چند نفر ازمسئوالن ناجا
به انفصال از خدمت و یا حبس محکوم شــدند ،گفت :برای
بررســی اتهامات برخی از مقامات نیروی انتظامی آنها از کار
تعلیق شــدند اما در جریان رسیدگیها مشخص شد که هیچ
یک در این ارتباط اتهامی نداشته و به خاطر بیگناهی محکوم
نشدند.
فودازی تاکید کرد :بازرسی پلیس تهران بزرگ در این ماجرا
از  ۹۰نفر رضایت گرفــت ،همه آنها گفتند که در کهریزک
هیچکس به من دســت نزده اســت .ما در کهریزک بیش از
دویست نفر بازداشتی داشتیم .آنها میگفتند ما را هل دادند،
اما اینکه بزنند و تجاوز کنند؛ صحت ندارد .ســه نفری که در
کهریزک فوت کردند ســرما خورده بودنــد و در اثر مننژیت
فوت کردند .البته برخی از بازداشــت شدگان موقع دستگیری
کتک خورده بودند ،اما در بازداشتگاه کتک نخورده بودند .من
در ســال  ۸۸در کف خیابان بودم در موقع دســتگیری وقتی
ماموران پلیس مشــاهده میکردنــد گروهی قصد آتش زدن
بانکها و مغازهها را دارند باآنها برخورد میکردند نازشــان
که نمیکردند.
او افزود :یک نفر بود که ادعا میکرد ،من را در کهریزک تا
گردن در زمین چال کردهاند من متعجب بودم که در کهریزک
جایی برای چال کردن وجود نــدارد .من پیش رییس دادگاه
رفتم و از او خواهش کردم که ممکن است برای بازدید محل
و بازرسی صحنه به محل بیایید .چون پلیس مواد مخدر قب ً
ال
بازداشتگاه کهریزک را برای معتادها آمادهسازی کرده بود و به

خوبی آنجا را میشناختیم .من در آنجا یک چاه آب کنده بودم،
ولی آب چاه بهقدری تلخ بود که استفاده آن برای افراد مناسب
نبود و برای اسکان افراد معتاد اردوگاه شفق را گرفتم .رییس
بازرســی پلیس تهران بزرگ با اشاره به مراحل صحنهسازی
بیان کرد :ما به همراه کسی که صحنه را بازسازی کرده بود تا
اعتراف بگیرند و همراه با نماینده بازپرس به کهریزک رفتیم.
از او خواســتیم که محلی که او را چال کردند ،نشان دهد .آن
شخص محلی را نشان داد من خواهش کردم که بیشتر دقت
دوباره همان جا را نشــان داد .من به نماینده بازپرس
کند ،اما 
گفتم« :حاجآقا من بچه روستا هستم ،خاک اطراف این چاله از
زمستان تا به حال بیل نخورده است» رییس دادگاه هم این را
تائید کرد .نماینده بازپرس شخصی که صحنه را بازسازی کرد،
احضار کرد و گفت شما باید حواستان را جمع میکردید .بعد از
این بازدید ،احکامی را که صادر کرده بود ،تغییر داد.
او درباره برخی ادعاهای مطرح شــده درباره آزار جنســی
بازداشت شــدگان در کهریزک گفت :گفته میشد؛  ۱۴۰نفر
را در اتاقــی جا داده بودند که ما بــرای  ۴۹نفر در نظر گرفته
بودیم .امکان ندارد این اتفاقات در کهریزک ر خ داده باشــد،
اصال فضــای این کارها نبود .آنها فقط قبل از دســتگیری
کتکخورده بودند .اتاقها نــو بود ،اص ً
ال چیزی به نام کک و
ساس وجود نداشــت .من زمانی که مسئولیت بازرسی تهران
بزرگ را بعهده گرفتم ،همه مســئوالن قبلی بازداشت بودند
و برای اینکه میدانســتم در آنجا چه اتفاقاتی افتاده اســت و
محل کهریزک را میشناختم این مسئولیت را در بازرسی قبول
کردم .فودازی با اشاره به نقش سردار رادان در مسائل مرتبط با
کهریزک خاطرنشان کرد :من به رییس دادگاه گفتم ،افسران
نیروی انتظامی کارهای نبودند و کهریزک استانداردهای الزم
را نداشت و تنها یک سوله است .من پرونده تمام این مسئوالن
را پیگیری کردم تا آزاد شــوند و ثابت کردیم که سردار رادان
در آن دو روز اصال به محل زندان کهریزک نرفته بود .عدهای
میگفتند؛ سردار رادان با هلیکوپتر به محل میآمد ،ما ثابت
کردیم ســردار رادان اصال به آنجا نرفته اســت .سردار رادان
در زمان مســئولیت جانشینی فرماندهی ناجا بسیار مقتدر و با
قدرت عمل میکــرد .نیروی انتظامی در تمام صحنهها چون
کار اجرایــی میکند و تابع ولی امر خود میباشــد هرگز وارد
سیاست نمیشود.
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والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر ادامه همکاری این کشور ،ایران
و ترکیه به عنوان بانیان مذاکرات سوری-سوری در آستانه پایتخت قزاقستان ،گفت:
مسکو ،تهران و آنکارا با ادامه مشارکت سه جانبه خود ،گام های بعدی حل بحران
سوریه را برمی دارند.
به گزارش ایرنا ،پوتین در باره دیدارهای خود در حاشیه اجالس سران بیست کشور
صنعتی در هامبورگ آلمان گفت :با تکیه و کاربرد تجربه مثبت به دست آمده و اتکا
بر حســن نیت ایران و ترکیه و البته دولت بشار اسد در سوریه می توانیم گام های
بعدی را برای حل مسائل این کشور برداریم.
پایگاه اینترنتی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه به نقل از سخنان پوتین
نوشــت :روسیه بر ادامه مشــارکت با ایران و ترکیه در حل و فصل بحران سوریه
تاکید دارد.
رئیس جمهوری روســیه گفت :در شرایط کنونی باید در مورد مرزهای مشخص
مناطق امن در سوریه و مساله تامین امنیت این مناطق به توافق برسیم.
وی ادامه داد :این کار پرزحمتی و حتی در نگاه نخست کسل کننده ای است ،اما
اقدام بسیار مهم و پرمسئولیتی محسوب می شود.
پوتین گفت :تمامیت ارضی و یکپارچگی سوریه مهمترین نکته این طرح محسوب
میشود که در اسناد مربوط به تشکیل منطقه امن در جنوب این کشور تا مرز اردن
و بلندیهای جوالن هم قید شده است ،تا این محدوده الگویی برای مناطق کاهش
تنش شود و با یکدیگر و دولت مرکزی در دمشق همکاری کنند.
وی ادامه داد :اگر بتوانیم به این هدف دست یابیم ،بدون شک زمینه خوبی برای
حل مسائل سوریه از راههای سیاسی ایجاد می شود.
پوتین گفــت :به موفقیتهایی در این رابطه دســت یافتهایم و توقف اقدامهای
جنگی در بسیاری از مناطق سوریه کامال مشهود است.
ایران ،روسیه و ترکیه در پنج دور نشست های سوری آستانه در پایتخت قزاقستان،
برای حل مســائل سوریه از راههای سیاسی با مشارکت نمایندگان دولت این کشور
و گروه های مسلح مخالف آن تالش و مذاکره کرده و در نشست اخیر به موفقیت
هایی دست یافتند.
هیات های نمایندگی ایران روسیه و ترکیه در دور پنجم نشست سوری آستانه در
روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته برای تشکیل کمیته ویژه تعیین شاخص
های مناطق کاهش تنش در سوریه به توافق رسیدند.
به گزارش ایرنا ،ایران ،روســیه و ترکیه به کمیته ویژه مشــترک اختیار دادند تا
شاخص های فنی چهار محدوده کاهش تنش در سوریه را تعیین کند.
شــبکه دوم تلویزیون دولتی روســیه اعالم کرد :غیرت عبدالرحمانف وزیر امور
خارجه قزاقســتان سند نهایی نشست آستانه را اعالم کرد که در آن به توافق برای
تشکیل این کمیته مشترک اشاره شده است.
رســانه روســی گفت :بیانیه مشترک سه کشــور بانی مذاکرات آستانه حاکی از
پیشرفت قابل توجه در این دور از مذاکرات است.
آلکساندر الورنتیف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه نیز پس از پایان
نشســت سوری آســتانه به خبرنگاران گفت :پلیس نظامی روسیه مجهز به سالح
سبک در محدودههای کاهش تنش مستقر خواهد شد.
وی افزود :این گروه از واحدهای نظامی ارتش روسیه نخواهد بود ،بلکه ماموران
پلیس با وظایف معین غیرجنگی هستند.
الورنتیف همچنین گفت :نمایندگان گروههای مسلح مخالف دولت سوریه نیز در
جریان مذاکرات آستانه با ایجاد محدودههای کاهش تنش موافقت کردند.
وی ادامه داد :گروههای مسلح مخالف دولت سوریه از تالش های روسیه استقبال
کرده و برای ارائه هر گونه کمک الزم در این زمینه اعالم آمادگی کردند.
اجالس آستانه پس از چند دور نشستهای تخصصی دو و چند جانبه میان هیات
های ایران ،ترکیه ،روسیه و سوریه و اعضای ناظر کنفرانس ،در پایتخت قزاقستان
برگزار شد.
در این نشست هیات های نمایندگی سه کشور ایران به سرپرستی حسین جابری
انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ،روســیه به ریاســت الکساندر
الورنتیــف نماینده ویژه رئیس جمهوری این کشــور در امور ســوریه و ترکیه به
سرپرستی سدات اونال معاون منطقه ای وزارت خارجه این کشور شرکت داشتند.
برپایه توافق این نشســت ،اجالس آتی کارشناسی اول و دوم آگوست ( 10و 11
مرداد) و دور ششم کنفرانس آستانه در هفته آخر آگوست ( 2017هفته اول شهریور
 )96درپایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.

