
رضا ضراب، راهی برای بازگشت پول ها؟
فردا 16 فروردین روز ابالغ حکم متهمان پرونده فساد نفتی است. پرونده ای که در دو سال گذشته 
سروصدای زیادی به پا کرد و نام بابک زنجانی متهم ردیف اول آن را بر سر زبان ها انداخت. به گفته سخنگوی 
قوه قضاییه زنجانی در این پرونده مفسد شناخته شده است و در عین حال به رد مال محکوم شده است. هنوز 
خبری از پس دادن پول های وزارت نفت نیست، اما از سوی دیگر رضا ضراب دیگر تاجر پرحاشیه ایرانی 

صفحه ۳است در آمریکا و به اتهام دور زدن تحریم های ایران دستگیر شده است ...
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باید در تقویت بنیه دفاعی 
مصر باشیم

اختالف نظر وزارت کشور و شواری نگهبان این بار به کجا خواهد کشید؟

منتخبی که ردصالحیت شد
انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در روز هفت اسفند برگزار شد، اما داستانش هنوز تمام 

نشده است و هنوز هستند حوزه هایی که از سوی شورای نگهبانه تایید نهایی نشده اند. همین 
دو هفته پیش بود که خبری عجیب روی خروجی خبرگزاری ها رفت: صالحیت مینو خالقی 

منتخب مردم اصفهان در مجلس رد شد. هرچند بعدا جمله بندی این خبر تصحیح و اعالم شد 
که درواقع آراء شخص او باطل شده است اما این موضوع هم چیزی از عجیب و بدیع بودن 
این اتفاق کم نکرد. حاال اما با به پایان رسیدن تعطیالت اعتراض ها و اظهارنظرها در این 

صفحه ۳صفحه ۲صفحه ۳خصوص بیشتر به گوش می رسد ...

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اقدامات تروریستی در نقاط مختلف 
گفت: بی تردیــد برای نظام و ملــت ما مایه 
مباهات اســت که ایران عزیز در این شرایط 
ســخت امنیتی منطقه به فضل الهی از امنیت 
پایداری برخوردار اســت و این نعمت در پناه 

صفحه ۲همبستگی ملت در  ...

حجت االســالم محسن غرویان 
درخصوص فضای خبرگان پنجم 

گفت: قطعا تغییر ...

محمدرضا عــارف  منتخب مردم 
تهران در دهمین مجلس شورای 

اسالمی ادعاهای ...

محمدرضا تابش نماینده اصالح 
طلب مجلس با تاکید بر ضرورت 

حمایت بزرگان ...

فضای خبرگان 
تغییر می کند
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توافقی با الریجانی نداشته ام
محمدرضا عارف  منتخب مردم تهران در دهمین مجلس شــورای اسالمی ادعاهای مطرح درخصوص توافق او با علی 
الریجانی بر سر ریاست مجلس آینده را تکذیب کرد. عارف در پاسخ به این پرسش که برخی روزنامه های اصالح طلب امروز 
خبر داده اند که اکثریت اصالح طلبان بر بقای الریجانی در ریاست مجلس اتفاق نظر دارند و از طرف دیگر گفته می شود 
که بین شــما و الریجانی برای پذیرش ریاست و نایب رئیسی توافق شده است، این موضوع را تأیید می کنید یا خیر؟ اظهار 
داشت: اگر آن روزنامه اصالح طلب و رسانه دیگری تعیین تکلیف می کند و دستور می دهد، چشم. وی با تکذیب این ادعا 
تاکید کرد اگر تصمیم با مجلس اســت، باید رسانه ها اجازه دهند تا مجلس تشکیل شود و در فضای کارشناسی و اکثریت 

فراکسیون ها تصمیم گیری صورت گیرد. منتخب مردم تهران در مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که آیا توافقی بین شما و آقای الریجانی برسر کرسی 
ریاست مجلس صورت گرفته است، افزود: تکذیب می کنم و هیچ صحبتی نشده است؛ فقط آقای دکتر الریجانی با بنده تماس گرفت و پیروزی ما را تبریک 
گفت و ما فقط همین ارتباط را داشتیم. گفتنی اســت پیش تر برخی از چهره های عمدتا میانه رو از چنین توافق خبر داده بود. از جمله احمد شریف رئیس 
شــورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه که روز چهارشنبه 12 فروردین در مورد پیش  بینی خود از ریاست مجلس آینده بین محمدرضا عارف و علی الریجانی 
گفته بود:  تفاهم نسبی بین این بزرگواران صورت گرفته است و ما شاهد رقابت جدی بین آقایان عارف و الریجانی برای کرسی ریاست مجلس دهم نخواهیم 
بود. همچنین روزنامه آرمان نزدیک به طیف میانه امروز در گزارشی با موضوع بیشتر بودن شانس الریجانی نسبت به عارف نوشته بود: طیف گسترده ای 
از اصالح طلبان تمایل به بقای الریجانی بر کرسی ریاست مجلس دارند و بر این اعتقاد هستند قدرت رایزنی و تاثیرگذاری او به مراتب بیشتر از عارف است.

سود بانکی مصداق رباست؟
دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی طی اطالعیه ای اعالم کرد درخصوص آنچه پیش تر در رسانه ها با عنوان حرام 
بودن ســود بانکی اعالم شــده بود، توضیح داد. در این اطالعیه تاکید شده است ســودهای بانکی که به وسیله عقود 
اسالمی به دست می آید هم برای مردم و هم برای بانک حالل است و آنچه ایشان در آن اشکال کرده اند جریمه دیرکرد 
است. در ادامه این اطالعیه آمده است: در بعضی از سایت ها از قول حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مّد ظّله 
العالی( نقل کرده اند که معظم له هرگونه ســود بانکی را تحریم کرده اند؛ این ســخن کذب محض است.  گفتنی است 
در روزهای گذشته آیات عظام جوادی آملی، ســبحانی و نوری همدانی درخصوص سود بانکی سخنانی را بیان کرده 

اند.  آیت الله جعفر ســبحانی در این خصوص با بیان اینکه سود بانکی خالف شرع است و باید از دریافت و پرداخت آن جلوگیری شود تاکید کرد: سود 
مصداق ربا اســت و در هر جایی باشــد باید از بین برود. وی تصریح کرد: اگر اقتصاد ما دچار رکود اســت به خاطر این بوده که همه پول خود را در بانک 

گذاشته اند و سود می گیرند، مردم نباید به بانک ها سود بپردازند، 
گرفتن و پرداختن سود به بانک مشــکل دارد. آیت الله نوری همدانی نیز درمورد سود بانکی با بیان اینکه اقتصاد مد نظر اسالم اقتصاد مبتنی برتولید 
اســت و اسالم با ربا و این طرز اســتفاده از پول مخالف است گفت: بانک ها نیز باید هر آنچه که به عنوان بهره گرفتند ، پس بدهند.  همچنین آیت الله 
جوادی آملی با بیان اینکه خدا هیچ مســلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار بانک های ربوی نکند، گفت: درآمدی که از طریق بانک های ربوی کسب 

می شود، حرام است. 

اولین جلسه مجلس در سال 
جدید با چاشنی انتخابات

اولیــن روز کاری مجلــس نهم در ســال 95 با نطق 
های متفــاوت نماینــدگان همراه بــود. نطق هایی 
که اکثرا همچنان بوی انتخابات داشــتند. از جمعه 
ســیاه خواندن روز انتخابات از ســوی نماینده بناب 
تــا اعتراض به ردصالحیت ها تــا موضوع پول های 
کثیــف در انتخابات و نیز اعتراض به ماجرای ابطال 

آراء مینو خالقی. 
یکی از ناطقان میان دستور امروز مجلس هم از ورود 
پول های زنجانی به انتخابات هفتم اســفند و تبدیل 
این روز به »جمعه سیاه« سخن گفت. حجت االسالم 
باقری بناب نماینده مردم بنــاب در مجلس درنطق 
میان دســتورش با بیــان اینکه انتخابــات در بناب، 
افتضاح بود، افزود: مــردم بناب دیدند که پول های 
بابک زنجانی چطور نتیجه انتخابات را تغییر داد. در 
انتخابات »جمعه سیاه« هفتم اسفند، نزدیک به ۳۰ 
هزار رأی در بناب خرید و فروش شــد. در شهرهای 
کوچــک حرف اول و آخــر انتخابات را پــول می زند، 
انتخابات به بنگاه های خرید رأی تبدیل شــده است 

و ضروری است که قانون انتخابات اصالح شود.
این ســخنان باقــری بناب با واکنش محمدحســن 
ابوترابــی فرد نایب رییس مجلس همراه شــد. او که 
در غیاب الریجانی ریاست بخش پایانی جلسه امروز 
را بر عهده داشــت، در پاسخ به این تعبیر ناطق میان 
دستور گفت: اگر همکاران به برگزاری انتخابات در 
یک حوزه انتخابیه نقدی دارند نباید واژه جمعه سیاه 

و واژگانی این چنینی را بکار ببرند.
فرهاد بشــیری دیگر نماینده ای بود که از پول های 
کثیف در انتخابات گفت. بشیری در تذکری شفاهی 
به وزیر کشور گفت: وزیر کشور چند ماه قبل موضوع 
ورود پول هــای کثیف به انتخابــات را مطرح کردند. 
از این رو تقاضا دارم که اعالم شــود بعد از انتخابات 
هفت اســفند این پول ها در کدام یــک از حوزه های 

شهرستانی و استانی هزینه شده است. 
وی افزود: در انتخابات شــاهد پرداخت هزینه های 
شــام و ناهــار، بلیــط ســینما، تعرفه هــای جعلی، 
تراول های تقلبی، خرید آراء، خرید افراد معلوم الحال، 
پرداخت هزینه های هنگفت بنرها و وسایل تبلیغاتی 
و ریخت و پاش ها در شهرستان ها و استان ها بودیم 
که الزم است این موارد به افکار عمومی اعالم شود و 
پیگیری های الزم صورت گیرد. اما حامد قادرمرزی 
نماینــده مردم قــروه از نمایندگانی بــود که موضوع 
ردصالحیت خود را در نطق میان دســتورش مطرح 
کرد. قادرمرزی با اشــاره به رونــد رد صالحیت خود 
در مجلس دهم گفت: بنده به عنــوان یک روحانی  
زاده، حافــظ چند جزء از قرآن و نفــر اول حفظ قرآن 
در استان کردســتان در انتخابات مجلس نهم بدون 
هیچ شــبهه ای در تمام مراحل تایید صالحیت شدم 
اما قبــل از ورود به مجلس عــده ای از مخالفان من 
چهار فایل صوتی تقلید صدای من را تهیه کردند و دو 
هفته مانع تایید اعتبارنامه من شــدند تا اینکه وزارت 
اطالعات و شــورای نگهبان نامه مکتوب دادند که 
فایل ها جعلی اســت. من خودم فرد جاعل را که یک 
معتاد بود پیدا کردم و او به سه سال حبس و 74 ضربه 
شــالق محکوم شــد. وی خواســتار اصالح قانون 
انتخابات مجلس در مجلس دهم شد و گفت: من به 
اتهام عدم اعتقاد به اسالم و نظام جمهوری اسالمی 
ایران در انتخابات مجلس دهم رد صالحیت شدم. به 
من فرصت دفاع از خود را ندادند اما الزم است گالیه 
مردم کردستان را از تریبون مجلس شورای اسالمی 
بیان کنم. چــرا از پنج نفر از اعضــای هیات نظارت 

کردستان، چهار نفر کرمانشاهی هستند. 

منتخبی که ردصالحیت شد
اختالف نظر وزارت کشور و شواری نگهبان این بار به کجا خواهد کشید؟

انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در روز هفت اسفند برگزار شد، اما داستانش 
هنوز تمام نشــده است و هنوز هســتند حوزه هایی که از سوی شورای نگهبانه 
تایید نهایی نشــده اند. همین دو هفته پیش بود که خبری عجیب روی خروجی 
خبرگزاری ها رفت: صالحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس رد 
شد. هرچند بعدا جمله بندی این خبر تصحیح و اعالم شد که درواقع آراء شخص 
او باطل شــده است اما این موضوع هم چیزی از عجیب و بدیع بودن این اتفاق 
کم نکرد. حاال اما با به پایان رسیدن تعطیالت اعتراض ها و اظهارنظرها در این 

خصوص بیشتر به گوش می رسد.

اختالف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان
رئیس ستاد انتخابات کشور امروز از اختالف نظر حقوقی وزارت کشور با شورای 
نگهبان در مورد ابطال آرائ مینو خالقی ســخن گفت. محمد حســین مقیمی 
همچنین اعالم کرد که علت ابطال آرای یکی از منتخبین اصفهان از ســوی 
شورای نگهبان به وزات کشــور اعالم نشده است.  وی گفت: شورای نگهبان 
عین مصوبه خود در مورد اصفهان را برای ما ارســال کرده است در این مصوبه 
گفته شده شورای نگهبان در تاریخ 26 /12/ 94 در این خصوص تشکیل جلسه 
داده و آرای نفر اول، دوم، چهارم و پنجم تایید و نفر سوم باطل اعالم شده است. 
مقیمی درباره ی این که که آیا باطل شدن آرای نفر سوم به دلیل تشکیک در آراء 
بوده یا مساله دیگری وجود داشته است؟ تصریح کرد: در واقع به صورت رسمی 
چیزی به ما اعالم نکرده اند، خود داوطلب می تواند به شورای نگهبان مراجعه 

کرده و علت ابطال آرای خود را سوال کند.
رئیــس ســتاد انتخابات کشــور همچنین اظهار کــرد: البته ایــن که در یک 
انتخابــات ، آرای یک نفر باطل شــود را نداریم . به اصطــالح از نظر حقوقی 
اختالف نظر میان وزارت کشــور و شــورای نگهبان وجــود دارد. وی افزود: 
همچنیــن در مورد رد صالحیت هم اگر باشــد طبق تبصــره ۳ ماده 52 ما با 
شــورای نگهبان اختالف نظــر داریم. مقیمی همچنین دربــاره ی این که آیا 
این منتخب می تواند تقاضــای تجدید نظر کند یا خیر گفت: البته منتخب یاد 
شــده می تواند در این مورد مراجعه کرده و صحبت کند چون شورای نگهبان 

در مورد ایشان اظهار نظر کرده است . 

انتظارها از وزارت کشور
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس یکی از دیگر افرادی بود که امروز در 
این خصوص اظهار نظر کرد و آن را غیرقانونی خوانده و از وزارت کشور خواسته 
است که اعتبارنامه خالقی را به مجلس بفرستد.  وی گفت: برخی اتهاماتی که به 
منتخب سوم اصفهان زده اند قابل اثبات نیست و اینگونه ابطال آراء قانونی نبوده 
است. به گفته مطهری این موضوع باید به نظر مجلس در بررسی اعتبارنامه ها 
موکول می شد و این کار شاید بهتر بود و ضمن اینکه اتهاماتی که دادند محکم 
نیست. نظیر اینکه ایشــان در خارج از کشور با مردی مصافحه کرده هم خیلی 

قابل اثبات نیســت ضمن اینکه دســت دادن در صورتی که با دســتکش باشد 
بالاشکال است.

مطهری با بیان اینکه بعد از رای مردم فکر می کنم این کار عادالنه نبود افزود:  
برای ما سوال است که چگونه آرای ایشان ابطال شد و باید در این باره توضیحاتی 
نیز ارائه شود و این اتفاق برای ما روشن نیست .نماینده مردم تهران تصریح کرد: 
وزارت کشــور می تواند اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس ارائه کند و بررســی 
اعتبارنامــه را به مجلس محول کنــد؛ ضمن اینکه ما باید توضیحات شــورای 
نگهبان را بیشتر بشــنویم و ببینیم در چه ضوابطی این اتفاق افتاده است. وی 
در پایان بــا تاکید بر لزوم اصالح قانون انتخابات گفــت: در این دوره و در دوره 
آینده این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و الزم اســت در این قانون بازنگری 

هایی صورت گیرد.
موسوی الری وزیر کشور دوره اصالحات نیز روز گذشته از وزارت کشور خواست 
با فرستادن اعتبارنامه خالقی به مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کند و جلوی 
چنین بی قانونی ها را بگیرد. موسوی الری تاکید کرد: بعد از برگزاری انتخابات 
و تأیید صحت انتخابات، اگر کاندیدایی مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان یا 
هیأت های نظارت و اجرائی نمی توانند ورود پیدا کرده و رسیدگی کنند. مکانیسم 
قانونی در این باره بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس است و در نهایت رأی 
ســایر منتخبان در مجلس به اعتبارنامه دیگر منتخبان اســت که تعیین کننده 
اســت. درواقع بعد از تأیید ســالمت انتخابات، نامزدی که رأی آورده، منتخب 
مردم است. نه شورای نگهبان می تواند وارد شود و نه دولت باید زیر بار این روند و 
مسیر برود. به گفته او اصال امکان ابطال آرای ایشان وجود ندارد. مگر می شود 
در صندوقی که در کنار نام ایشــان، نام پنج نامزد دیگر نوشته شده است، رأی 
عده ای سالم و رأی یک نفر را باطل اعالم کرد. وی تاکید کرد: اصال بحث فراتر 
از موضوع خانم خالقی اســت. موضوع این اســت که بعد از برگزاری انتخابات 
نمی شــود آرای فردی را باطل کرد. روی حرف ما فقط خانم خالقی نیســت که 
بخواهد وارد مجلس بشود یا نشود، حرف ما درباره این روند از منظر قانون است؛ 
بنابراین باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبار نامه این خانم را 

به مجلس بفرستد و بگذارد که همه چیز مسیر قانونی خود را طی کند.

حقوق دان ها چه می گویند؟
در این بیــن حقوق دان ها هم از منظر قانونی این موضوع را بررســی کرده اند. 
محمد صالح نیکبخت در پاسخ به این سوال که آیا ابطال تمامی آرای یک نماینده 
از سوی شورای نگهبان در قانون اساســی تعریف شده است و اساسا به لحاظ 
حقوقی چنین ظرفیتی برای این شــورا در قانون اساسی وجود دارد، گفت: در 
چنین مواردی قانون نیازمند به تفســیر است و شــورای نگهبان نیز در همین 

زمینه مفسر قانون است. 
ایــن حقوقدان در عیــن حال افزود: البتــه تمامی بحث تاییــد صالحیت یا رد 
آن مربوط به قبل از برگزاری انتخابات اســت و بعــد از آن اگر نماینده ای تایید 

صالحیت شد به نظرم نمی توان درباره ابطال تمام آرای آن نماینده اظهار نظر 
کرد. البته اگر موضوع مربوط به نحوه رای گیری باشد که باید تمام صندوق ها 
شمارش شده بررسی شود که بخشــی از آرای اخذ شده نماینده مذکور تقلبی یا 

غیر قانونی هست یا خیر.
بــه گفته او، اینکــه بخواهیم تمامی یا بخشــی از آرای یک نماینــده را تقلبی یا 
غیرقانونی بخوانیم نیازمند به مســتندات برای اثبات در حین شمارش هستیم 
ولی آنچه مربوط به شخصیت ذاتی است و قبلتر مورد تایید شورای نگهبان قرار 
گرفته بود به نظرم نمی تواند دوباره مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود. صالح 
نیکبخت تاکید کــرد: بعد از تایید صالحیت و رای آوری یــک نامزد انتخاباتی 
وظیفه تایید نهایی آن فرد بر عهده خود مجلس است که در نهایت اعتبارنامه او 

را به عنوان نماینده یک حوزه انتخابیه تایید یا رد کند.
بهمن کشاورز حقوقدان دیگری است که در این خصوص اظهار نظر کرده است. 
کشــاورز با بیان اینکه بحث ابطال آرا کاندیدایی که صالحیت او مورد تائید قرار 
گرفته تا کنون مطرح نبوده اســت از اینرو به نظر می رســد که این مطلب تازگی 
داشــته باشد، تاکید کرد: در این خصوص پیش از آنکه شورای محترم نگهبان 
جزئیات و تفصیل نظر خود را اعالم کند نمی توان نظر قطعی و روشنی داد زیرا 

صورت مسئله از نظر ما فعال مبهم است. 
این حقوقدان در ادامه گفت: مسئله ابطال رای می تواند در موارد خاصی مطرح 
شــود. در این راستا می توان به این موارد اشــاره کرد: مثال آرا سفید یا آرای مهر 
نشده که از صندوق استخراج شده باشد یا آرا حاوی اسامی افرادی باشد که تائید 
صالحیت نشــده باشند یا ناخوانا باشد این ها آرایی هستند که ابطال می شوند، 
همچنین آرایی که با شناسنامه افراد مرده اخذ شده باشد یا بیش از تعداد تعرفه 
ها و یا با تقلب و تزویر جمع آوری شده باشد و ... در شرایطی که تعداد آرا اهمیت 
پیدا می کند جزو آرایی هستند که ابطال می شوند و  به حساب نمی آیند. بنابراین 
مالحظه می کنید مســئله بطالن یا ابطال در مورد هر رای خاص یا تعدادی از 
آرا خاص می تواند مطرح شود و رسیدن به مرحله باطل کردن و ابطال مستلزم 

رسیدگی و بررسی است که شاید به جز بازنگری و بازشماری آرا ممکن نباشد.
کشاورز همچنین تصریح کرد: در این ماجرا نه فقط سرکار خانم مینو خالقی به 
عنوان فردی که منتخب هستند و به ایشان رای داده شده است مطرح هستند. 
بلکه آنانی هم که به ایشــان رای داده اند ذینفع محسوب می شوند. به گفته او 
چنین حالتی را قانونگذار پیش بینی نکرده اســت و طبیعتا روش رســیدگی به 

اعتراض روشن نیست.
به گفته کشــاورز آنچه در قانون نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات مجلس 
شورای اسالمی آمده اســت و ورود به تفصیل آن موجب اطاله مطلب خواهد 
شــد، موید آن اســت که مقوله »ابطال« صرفا درخصوص کل انتخابات یک 
حوزه انتخابیه یا شــعبی که در سرنوشــت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارند و 
یا برگ رای مطرح اســت اما درخصوص کل آراء یک داوطلب خاص مطرح 

نشده است.

واکنش روز

دیدبان مجلس

پیگیری روز

در نتیجه توافق موضوع موشکی از هسته ای جدا شد
ســید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه با بیان اینکه توافق هسته ای به معنای رفیق شدن و شریک شدن و رفع خصومت ها با امریکا نیست، گفت: ما در 2۰ سال گذشته 
چهار چالش اساســی با امریکا داشــته ایم: تروریسم ادعایی انها که در اصل حمایت ما از گروه های مبارز و مقاومت علیه رژیم صهیونیســتی است،حقوق بشر، هسته ای و موشکی. وی با ابراز تعجب 
از اینکه برخی می گویند بعد از برجام رفتند ســراغ موضوع موشکی، تاکید کرد: بحث موشــکی از ابتدا بود. به گفته عراقچی بعد از قطعنامه 1929 هر تست موشکی که داشتیم چه اطالع می دادیم و 
چه نمی دادیم آنها به کمیته تحریم گزارش می دادند. بنابر این بحث موشــکی اصال موضوع جدیدی نیســت. معاون وزیر خارجه با بیان این مطلب تاکید کرد: بحث موشکی بحث  دفاعی 
وامنیتی ماســت و اصال قابل مذاکره نیســت. بعدها اگر قرار بر ذکر جزییات باشد خواهیم گفت که انها چه انتظارات عجیب و غریبی در این زمینه داشتند ولی اصال به هیچ چیز نرسیدند.  
وی تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاد این بود که انها موضوع موشکی را با هسته ای گره زدند و زیر قطعنامه فصل هفتی تحریم هایی اعمال کردند. در نتیجه توافق هسته ای، اوال موضوع 

موشکی از هسته ای جدا شد و ثانیا حالت الزام اور به غیرالزام اور و توصیه ای تبدیل شد.نتیجه این که ما االن تست موشکی انجام می دهیم و آنها می گویند ناقض برجام نیست.

سیاسی
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باید در تقویت بنیه دفاعی مصر باشیم

علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اقدامات تروریستی در نقاط مختلف گفت: بی تردید برای نظام و ملت ما مایه مباهات است که ایران عزیز در این شرایط سخت امنیتی منطقه 
به فضل الهی از امنیت پایداری برخوردار است و این نعمت در پناه همبستگی ملت در دفاع از آرمان های انقالب و استواری در این راه و هدایت های رهبر معظم و قدرت دفاعی امنیتی کشور به دست 
آمده است. الریجانی با بیان اینکه این فجایع نتیجه جهالت، نااهلی و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است که در سال های گذشته به طمع استفاده ابزاری از تروریستی آنها را ایجاد 
و به تقویت آنها پرداخته اند، یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران از سال ها پیش این خطر را درک کرد و به دیگران گوشزد نمود و در حد استطاعت خود با این گروه های تروریستی مبارزه نمود. الریجانی 

تاکید کرد: باید بر این نکته دقت داشت که روحیه مجاهدانه و توانمندی های دفاعی عامل اصلی ثبات و قدرت ما در سرکوب تروریست هاست. رئیس مجلس همچنین با اشاره به بهانه جویی های برخی 
کشورهای غربی در مسئله اخیر موشکی ایران، آن را ناشیانه و از نظر حقوقی بی مقدار خواند و تصریح کرد: اما از سیاست درازمدت آنها حکایت می کند که نمی خواهند جمهوری اسالمی مقتدر امنیت ساز 

منطقه باشد. به همین جهت باید در تقویت بنیه دفاعی کشور مخصوصا بعد موشکی ُمصر باشیم.

فضای خبرگان تغییر می کند
حجت االسالم محسن غرویان درخصوص 
فضای خبــرگان پنجم گفــت: قطعا تغییر و 
اصالحی در فضای مجلس خبرگان در دوره 
جدید به وجود می آید زیرا اشــخاص فضای 
هر جایی را بر اساس اندیشه و تفکر خودشان 
تشکیل می دهند. غرویان با بیان اینکه مردم 

با آراء خودشان نسبت به تندروی ها واکنش نشان دادند، اظهار امیدواری کرد 
که فضای حاکم بر مجلس پنجم خبرگان رهبری بر اساس »تعادل و اعتدال« 
شکل بگیرد. او همچنین درخصوص ریاست آینده این مجلس گفت: به نظر 
من، باید به آنچه مردم با آرای خودشان در انتخابات هفتم اسفندماه نشان دادند 
توجه شود و اعضای خبرگان بهتر است شــخصی را که نسبت به بقیه پایگاه 
مردمی بیشــتری دارد و با آرای حداکثری در انتخابات نفر اول شده است، به 

عنوان ریاست مجلس پنجم خبرگان رهبری انتخاب کنند.

منتظری دادستان کل کشور شد
آیت اللــه آملی الریجانی بــا صدور حکمی 
حجت االسالم محمدجعفر منتظری رئیس 
شعبه اول و رئیس کل دیوان عدالت اداری 
را به عنوان دادســتان کل کشــور منصوب 
کرد. متــن حکم آیت الله آملــی الریجانی 
به شــرح زیر اســت: »جناب آقای محمد 

جعفر منتظری، به موجب این حکم به سمت دادستان کل کشور منصوب 
می شوید. امید اســت با در نظر داشــتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های 
ســنگین ناشــی از آن، اجرای عدالت اسالمی و رســیدگی به محرومین و 
ســتم دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده 
و در انجام وظایــف الهی با رعایت دقیق موازین شــرعی و قانونی و همراه 
با ســرعت الزم موفق و مؤید باشــید. صادق آملی الریجانــی، رئیس قوه 

قضاییه«.

احتمال تشکیل پارلمان در سایه
محمدرضا تابش نماینده اصالح طلب مجلس 
با تاکید بر ضرورت حمایت بزرگان اصالحات از 
نمایندگان جوان تر در مجلس دهم از احتمال 
تشکیل پارلمان در سایه با حضور این بزرگان 
خبر داد. نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان 
این مطلب خاطرنشان کرد: حضور قشر جوان 

و به روز که هم عالم هستند و هم به مقتضیات زمانه آشنایی دارند و درک درستی 
از تاثیر فناوری اطالعات دارند، موهبت است اما در کنار این افراد، نمایندگان 
باتجربه نیز حضور دارند که تلفیق این دو گروه می تواند معجزه  آفرین باشد، به 
شرطی که بتوانیم ســاختار مجلس را به عنوان بستر حرکت های خود اصالح 
کنیم. تابش همچنین از رایزنی ها و اقدامات نیروهای شاخص اصالح طلب و 
اعتدالی برای حضور در شهرستان ها جهت سخنرانی و حمایت از نامزدهای 

»لیست امید« برای دور دوم انتخابات خبر داد. 

منشور حقوق شهروندی 
هنوز مطلوب رئیس جمهور 

نیست
وزیر دادگستری تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی 
را رئیس جمهور در شکل گسترده و جامع اعالم کردند 
و متن آن نیز آماده شــده اما آنچه تهیه شده تاکنون 
مطلوب نظر ایشان نبوده و برای همین رئیس جمهور 

آن را انتشار نداده اند.
حجت االســالم مصطفــی پورمحمــدی در مــورد 
اولویت هــای ایــن وزارتخانــه در ســال 95 گفت: 
حقوق شــهروندی از اولویت های جدی ما است که 
اهمیت ویژه ای دارد. ما ماده مفصلی را برای حقوق 

شهروندی در نظر گرفته ایم.
او بــا بیــان اینکــه وزارت دادگســتری بحث حقوق 
مالکیت هم در دستورکار خود قرار داده است، اظهار 
داشــت: معتقدیم اگــر جامعه بخواهــد اقتصادش 
رونق پیدا کند باید تعریف حقوق مالکیت نیز روشــن 
شــود. اگر فســاد، فضای رانتی و فضــای نامعقول 
اقتصادی در کشــور حاکم شــود ما رونق اقتصادی 

نخواهیم داشت.
وزیــر دادگســتری با تاکید بــر اینکــه چالش اصلی 
و پاشــنه آشــیل اقتصاد ما فســاد اســت، گفت: در 
ایــن جهــت وزارت دادگســتری بــه عنــوان مرجع 
اصلی کنوانســیون مبارزه با فســاد و هــم به عنوان 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی دو حوزه مهــم را در 
اختیــار دارد ، پــس مبارزه با فســاد بــه خصوص در 
محیط کســب و کار یکی از مســائل اساســی است 
 که باید در اولویت های امســال وزارت دادگســتری 

قرار گیرد.
پورمحمــدی در خصوص پیگیری منشــور حقوق 
شهروندی تصریح کرد: این منشور را رئیس جمهور 
در شکل گسترده و جامع اعالم کردند و متن آن نیز 
آماده شــده اما آنچه تهیه شده تاکنون مطلوب نظر 
ایشــان نبوده و برای همین آقای رئیس جمهور آن 
را انتشــار نداده اند اما خود ما درحوزه بخشــی این 

کار را کرده ایم.
او موضوع حقوق کودک را یکی از مســائل مهم در 
اختیار وزارت دادگســتری برشــمرد و خاطرنشان 
کرد: در موضوع کنوانســیون حقوق کودک افراد 
زیر 17 ســال مد نظر هســتند که نزدیــک به یک 
ســوم جامعه ما را تشکیل می دهند. خوشخبتانه ما 
توانسته ایم حقوق کودک را تعریف کنیم و در جلسه 
آخر نشست کنوانسیون حقوق کودک به تایید همه 

اعضا رسید. 
پورمحمــدی با بیان اینکه وظیفه اغلب دســتگاه ها 
در این منشور تعریف شــده یاد آور شد: این می تواند 
خود بخش بزرگی از حقوق شــهروندی باشــد. وزیر 
دادگســتری همچنین در مورد گشت های تعزیرات 
حکومتــی گفــت: مهــم در ایــن گشــت ها اعمال 
نظارت اســت. امســال گشــت های خود را دو برابر 
افزایــش داده ایــم یعنی از 15 اســفند گشــت های 
خــود را به صــورت فوق العــاده بســیج کرده ایم و تا 
پایان تعطیالت بیش از دو برابر ســال گذشته گشت 
تعزیراتی داشتیم. وی تاکید کرد: ما به دنبال پرونده 
و مجازات و متخلف شناسی نیستیم اما باید سالمت 
بازار تامین شــود و متخلفان مجازات شوند. به گفته 
پورمحمدی تعزیرات ضمانت اجرایی خوبی در اختیار 
دارد اما یکی از مشــکالت بحث اجرا و ابالغ اســت 
که به زودی مجموعه از نیروهــای کارآمد در اختیار 
وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی قرار 
می گیرد از این جهــت بنیه اجرایی قوی پیدا خواهند 
کرد که ضمانت اجرای گشت های تعزیراتی را تامین 

خواهد کرد.

رویداد ۲4 نوشت: مقایسه برجام با آب نبات با کدام منطق؟
این جمالت و حرکات اخیر آنها، هم ناشی تغافل و جهالت است چرا که حتما نمی دانند بازی های جناحی و گروهی، چه مصیبت هایی را 

برای سیاست خارجی و منافع ملی کشور به بار می آورد و هم خیانت است چراکه برای دستیابی به صندلی ریاست، درحال سنگ اندازی در 
مسیر دولت و تخریب دستاوردهای آن هستند.

 روز نو نوشت: اولویت های نمایندگان مجلس دهم
باتوجه به دو مجلس اخیر و اوضاع کشور به نظر می رسد که مجلس دهم شورای اسالمی، مجلسی پر کار باشد. مجلسی که برای کمک به 

دولت و در بعد دیگر پیگیری خواسته های مردم، برنامه ها و اقدامات زیادی باید انجام دهد.
 بهار نیوز نوشت: جدال برجامیان و نابرجامیان

در داخل کشور هم برجام 2 که روحانی به آن اشاره کرده، می تواند اشاره ای به کاربرد بازی برد – برد بین جناح های سیاسی برای رفع 
اختالفات و آغاز روند توسعه همه جانبه در عصر پساتحریم باشد.

 دولت بهار نوشت: اصالح طلبان، آرام آرام به رقابت با احمدی نژاد تن می دهند
به نظر می رسد اصالح طلبان با ناامیدی از تخریب های گسترده و نیز ابطال توهم رد صالحیت دکتر احمدی نژاد توسط شورای نگهبان، 

به مرور در حال تن دادن به قواعد دمکراتیک و پذیرش رقابت سیاسی با محمود احمدی نژاد هستند.
 صراط نیوز نوشت: "سفیدنمایی" عراقچی در تلویزیون!

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه دیشب در تلویزیون اظهاراتی بر زبان راند که مطابق با سیاق گذشته دولت و وزارت خارجه، بر 
محور توجیه بدعهدی های غرب در خصوص برجام و انداختن تقصیرات گردن منتقدان داخلی دولت استوار شده بود.

عکس روزسایت نگار

نخستین جلسه مجلس 
شورای اسالمی در سال 
95 صبح روز یکشنبه با 
 حضور 212 نماینده و 
به ریاست علی الریجانی 
تشکیل شد.

خبرنامه

رضا ضراب، راهی برای بازگشت پول ها؟
16 فروردین روز ابالغ حکم متهمان پرونده فساد نفتی

فردا 16 فروردین روز ابالغ حکم متهمان پرونده فســاد نفتی است. پرونده ای 
که در دو ســال گذشــته ســروصدای زیادی به پا کرد و نام بابک زنجانی متهم 
ردیف اول آن را بر ســر زبان ها انداخت. به گفته سخنگوی قوه قضاییه زنجانی 
در این پرونده مفسد شناخته شــده است و در عین حال به رد مال محکوم شده 
اســت. هنوز خبری از پــس دادن پول های وزارت نفت نیســت، اما از ســوی 
دیگر رضا ضراب دیگر تاجر پرحاشــیه ایرانی است در آمریکا و به اتهام دور زدن 
تحریم های ایران دســتگیر شده اســت. این در حالیســت که نام رضا ضراب 
بارها در پرونده فساد نفتی به چشــم میخورد و حاال دستگیری او با توجه ادامه 
 عدم همــکاری زنجانی، می تواند راهی برای بازگردانــدن بدهی های زنجانی 

به شمار آید. 

پول های زنجانی دست ضراب است
عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شــورای اسالمی امروز از 
هم دســتی زنجانی و ضراب خبر داد و با بیان اینکه دارایی های کشف شــده از 
بابک زنجانی بسیار پایین تر از رقم بدهی های وی است، گفت: زنجانی شرکای 
نامعلومی دارد که پول های اصلی نزد آنان اســت. یکی از این افراد، همین رضا 

ضراب است. 
امیر عباس سلطانی گفت: رضا ضراب همکار و همدست و شریک بابک زنجانی 
است. از این رو وجود وی برای حل شدن پرونده بابک زنجانی ضروری است. به 
گفته سلطانی یکی از مهره های مهم پرونده پیچیده زنجانی، رضا ضراب است و 
برای حل موضوع زنجانی، ضراب باید در دسترس باشد. وی یادآور شد: تا جایی 
که مشخص است، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ گاه از هم جدا نبودند؛ بلکه 

همدست و شریک هم بوده اند.

سلطانی با اشاره به تالش هایی که برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی شده، 
گفت: مقدار زیــادی از پول ها و دارایی که از بابک زنجانی باید گرفته شــود در 
دســت رضا ضراب اســت. از این رو وجود رضا ضراب در حل این مســأله مهم 
است. شــاید از این جهت که بســیاری در پشت پرده منتفع هســتند، اقداماتی 
 شــده که دســت ما به رضا ضراب نرســد. ایــن موضــوع پرونــده را پیچیده تر 

کرده است.
وی با اشــاره به اینکه رضا ضراب فردی کلیدی در جریان پرونده بابک زنجانی 
است، افزود: دارایی های زنجانی در حدود 5 میلیارد دالر تخمین زده شده است 
که بخش بسیار کوچکی از آن در داخل کشور است. بخش دیگر در جاهایی است 
که شاید رضا ضراب از آن خبر داشــته باشد. برای همین، تا وقتی دسترسی به 
رضا ضراب وجود نداشــته باشد با مشکل مواجه خواهیم شد. وی ادامه داد: بر 
اساس شــواهد و قرائن هم بابک زنجانی تاکنون هیچ همکاری مؤثر و مفیدی 

برای حل شدن این موضوع انجام نداده است.
ســلطانی با اشاره به اینکه اســناد مختلفی از همکاری و رابطه بین رضا ضراب 
و زنجانی وجود دارد گفت: بر اســاس اســنادی که وجود دارد این دو همکاری 
زیادی با هم داشــته اند. به نظرم بخش عمده ای از گره پرونده بابک زنجانی به 
دست ضراب باز خواهد شد. به گفته او طبق اسناد موجود بسیاری از پول هایی 
که باید پیگیری شود در اختیار رضا ضراب است. در واقع عمده پول های بابک 
زنجانی در دست رضا ضراب است؛ بنابراین باید از هر فرصتی برای بازگرداندن 

او استفاده شود.
گفتنی اســت طبق آخرین خبری که از دستگیری ضراب منتشر شده است، او 
از حق خود برای آزادی به قید ضمانت استعفا داده است و قرار است برای ادامه 

پیگیری ها از فلوریدا به نیویورک منتقل شود. 

اتهامات زنجانی و ضراب تناقض دارد
اما وکیل زنجانی برداشــت دیگری از بازداشــت رضا ضــراب دارد. کوهپایه 
زاده در ایــن خصوص بــا بیان اینکه ضــراب به اتهام کمک بــه ایران در دور 
زدن تحریم ها بازداشــت شــده می گوید: اینکه همزمان بابــک زنجانی در 
ایران بــه جرم علم به موثــر بودن اقدامــات در ضربه زدن بــه نظام محکوم 
 به اعدام شــده اســت یک طنز تلخ و تناقض آشــکار در اتهامــات موکل بنده 

به نظر می رسد. 
به گفته او نمی شــود آمریکا و اتحادیــه اروپا بابک زنجانــی را به عنوان مهره 
کلیدی در دور زدن تحریم ها اعالم کنند و ایشان را تحت شدیدترین تحریم ها 
قرار دهند و اموال و شرکت ها و بانک های او را در خارج از کشور را مورد تحریم 
قرار دهند و از سوئی دیگر وی را به اتهام فساد فی االرض در ایران محکوم به 
اعدام کنند. کوهپایه زاده تاکید می کند: بازداشــت آقای ضراب نشانگر این 
موضوع است به فرض آزادی بابک زنجانی و خروج وی از کشور قطعا توسط 
مراجع قضائی غرب بخصوص آمریکا مورد تعقیب و شــدیدترین مجازات ها 

قرار خواهد گرفت.
وکیل بابــک زنجانــی همچنین می گویــد: زنجانی امــوال و وجــوه خارج از 
کشــور خود را بــرای مصونیــت از تحریم ها به نــام اتباع خارجــی در خارج از 
کشــور کرده بــود و اینها به نحــوی امانــت دار زنجانی بودنــد. در حال حاضر 
ایــن افراد بــه خوبی اخبــار منطقه را دنبــال می کنند و االن کــه متوجه حکم 
اشــد مجازات اعدام بــرای بابک زنجانی شــده و تــا حد زیــادی مایلند بابک 
زنجانــی از این گرفتاری آزاد نشــود. به این معنی که اگر مجــازات اعدام برای 
 زنجانی اعمال شــود اموال خارج از کشــور او مورد تعرض اتبــاع خارجی قرار 

خواهد گرفت.

علی اکبــر صالحی، معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی 
ایران گفت: در بعد فنی برجام بنده مســئولیت کار را می پذیرم. اگر خطایی 
شــده باشــد مســئولیتش را می پذیرم و هیچکس دیگر مســئول نیســت. 
معاون رییس جمهور با اشــاره به دستاوردهای برجام گفت: غنی سازی ما 
سرجایش اســت. قباًل 9۰۰۰ ماشین سانتریفیوژ غنی سازی می کرد، االن 
6۰۰۰ ماشــین داریم که 1۰۰۰ دســتگاه خالی می چرخد و 5۰۰۰ ماشین 
نیــز غنی ســازی می کنــد. او تاکید کرد: ایــن محدودیت اشــکالی ایجاد 
نمی کند زیرا غنی ســازی 9۰۰۰ ماشین یا 5۰۰۰ ماشین با سانتریفیوژ یک 
ســویی نسل اول، نسبت به مقدار سوخت مورد نیاز یکساله نیروگاهی نظیر 
بوشــهر آنچنــان تفاوتی ندارد. وی با بیان اینکه ما باید به درســتی به هدف 

19۰۰۰۰ سو برسیم. 
صالحــی تصریح کرد: بودجه ما از جیب مردم هزینه می شــود. نمی توانیم 
ســوختی تولیــد کنیم که چند برابر قیمــت بین المللــی در بیاید. باید کاری 

کنیــم ضمــن خوداتکایی قیمت ســوخت تولیدی مان اختــالف چندانی با 
قیمت جهانی نداشــته باشد. او افزود: در تحقیق و توسعه محدودیت هایی 

پذیرفتیم اما آنگونه نیســت که مانع رسیدن به اهدافمان باشد.
رییــس ســازمان انــرژی اتمی بــا ابراز تاســف از برخــورد برخی افــراد با 
موضــوع اراک، گفــت: گفتنــد در قلب مــردم ایران ســیمان ریختید. آن 
گاهانه، آنــرا وارونه جلوه می دهــد، به خدا  کــه حقیقــت را می داند ولــی آ
گــذار می کنــم، اما آنکه نمی دانــد و شــنیده هایش را می گوید، موضوع   وا

دیگری است. 
صالحی تاکید کرد: در مجموع امســال سال نشــاط سازمان انرژی اتمی 
ایران در بســتر آماده تر دیگری خواهد بود. ســازمان انرژی اتمی روی ریل 
خودش قرار گرفته اســت. ما برنامه 15 ســاله خود را به آژانس بین المللی 

انرژی اتمی داده ایم.
رییس ســازمان انرژی اتمی ایران سال 95 را برای کشور از نظر اقتصادی 

ســالی خوب توصیف کرد و افزود: در بعد سیاســی باید دست به دست هم 
دهیم تا تفرقه ایجاد نشــود که شــدیدترین ضربه ای که می توانیم بخوریم 
از تفرق اســت. تا به حال این وحدت ملــی ما زیر پرچم والیت فقیه بوده که 

ما را به اینجا رسانده است.
صالحــی تصریح کرد: اگر نبود تیزبینی، تیزهوشــی، آینده بینی و دشــمن 
شناســی مقام معظم رهبری، تاکنون به هزار شیوه باخته بودیم. در همین 
گــر حمایت رهبری و  مذاکرات خیلی مقاطع شــرایط خاص داشــتیم که ا
شــدت و حدت و بیانات صریح ایشــان نبود، این دســتاورد را نداشتیم. در 
گــر رهبری صریحًا نمی گفتند حق بازجویی از دانشــمندان  بحث PMD ا
و کارشناســان ما را ندارند، آنها طور دیگری عمل می کردند. اما این اتفاق 

نیفتاد و این پرونده بسته شد.
صالحی با اشاره به دستاورد حاصل از تبادل مواد هسته ای صورت گرفته، 
تاکیــد کرد: در بعد فنی برجام بنده مســئولیت کار را می پذیرم. اگر خطایی 
شــده باشد مســئولیتش را می پذیرم و هیچکس دیگر مسئول نیست. چون 

بــا اطمینان خاطر می دانیم چه کرده ایم. 

محدودیت هایی که پذیرفتیم مانع رسیدن به اهدافمان نیست
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رصدخانه

آتش در قفقاز
دومین روز درگیری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در »قره باغ«

درگیری ها میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه 
قره باغ که از روز گذشته آغاز شده و به بیان ناظران، شدیدترین درگیری میان 
طرفین طی دو دهه اخیر است، امروز وارد دومین روز خود شد. در حالی که 
آمارهای اعالم شده از سوی باکو و ایروان درباره شمار تلفات و خسارات به 
شدت ضد و نقیض است، برخی منابع نیز از اعالم آتش بس یکجانبه از سوی 
باکو حکایت می کنند. آتش بسی که البته طرف ارمنی، واقعیت داشتن آن را 
رد کرده است. درگیری ها میان نیروهای نظامی تحت حمایت ارمنستان و 
نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ کوهستانی، امروز 
در حالی وارد دومین روز خود شد که اخبار، از کشته شدن ده ها تن حکایت 
دارد. نهادهای بین المللی و کشــورهای مختلف، خواستار برقراری آتش 

بس میان طرفین هستند.
منطقه قره باغ کوهستانی یا »ناگورنو قره باغ« که از نظر جغرافیایی در داخل 
خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، اما کنترل آن به دست ارامنه است، از 
زمان پایان جنگ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سال 1994 به 
واسطه کمک های مالی و نظامی قابل توجه ایروان، توانسته خودمختاری 
خود را حفظ نماید. با این وجود، طی هفته های اخیر، اوضاع در این منطقه 
به هم ریخته و درگیری های پراکنده، در نهایت به درگیری نظامی سنگین 
طی دو روز اخیر منجر شد. نیروهای نظامی ارمنی قره باغ می گویند که در 
ساعات نخست صبح امروز، از سوی نیروهای آذربایجانی هدف حمله قرار 
گرفته اند. در بیانیه آن ها آمده است: »دشمن با استفاده از توپخانه موشکی 
و خودروهای زرهی، اقدام نظامی تهاجمی خود را ادامه داد. ارتش )نیروهای 
نظامی قره باغ( تدابیر الزم را برای مقابله با تهاجم متجاوزانه دشمن به کار 

گرفته است«.
هم طرف ارمنی و هم جمهوری آذربایجان، گزارش هایی از کشــته شدن 
غیرنظامیان داده اند و نیز یکدیگر را به نقض آتش بس ســال 1994 متهم 
می کنند؛ امری که نشان می دهد این منازعه دو دهه ای، که در آن زمان به 
کشته شدن ۳۰ هزار نفر منجر شد، هنوز فاصله زیادی تا حل و فصل دارد. 
ســفیر جمهوری آذربایجان در مســکو می گوید باکو آماده گفت وگو جهت 

مصالحه با ایروان است، اما به گفته وی، نیروهای ارمنی ابتدا می بایست به 
اشغال 21 درصد از خاک جمهوری آذربایجان پایان دهند. پوالد بلبل اوغلو 
افزوده: »طی 22 سال گذشته، تالش هایی برای حل و فصل مسالمت آمیز 
این منازعه وجود داشــته است. اما چه تعداد از آن ها ممکن شده است؟ ما 
آماده حل مسالمت آمیز این موضوع هستیم؛ اما اگر راه صلح آمیز انتخاب 
نشــود، آنگاه مسیر نظامی را انتخاب خواهیم کرد«. رویترز در گزارش خود 
اشاره می کند که منطقه قفقاز جنوبی به واسطه موقعیت جغرافیایی اش و 
عبور خطوط لوله نفت و گاز از آن، دارای اهمیت باالیی اســت و برقراری و 
حفظ ثبات در آن، یکی از اهداف مهم اســتراتژیک جمهوری آذربایجان و 

دیگر صادرکنندگان عمده نفت و گاز در حوزه خزر به شمار می رود.

روســیه که خود بزرگترین تولیدکننده نفت در این منطقه اســت و در عین 
حال، از ســال ها پیش شــماری نیروی نظامی، جت جنگنده و هلیکوپتر 
نظامی را در شــمال ارمنستان مستقر کرده، تالش داشته خود را به عنوان 
میانجی اصلی میان دو طرف معرفی کند و در همین راستا، خواستار توقف 
درگیری ها شده اســت.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز از دو 
طرف خواست فورًا درگیری ها را متوقف کنند و سپس، وزرای خارجه و دفاع 
روسیه نیز تلفنی با همتایان خود در باکو و ایروان گفت و گو کردند. در همین 
حال، منابع آذری خبر می دهند که ترکیه، یکی دیگر از بازیگران مهم در این 
منطقه در کنار روســیه، حمایت خود را از جمهوری آذربایجان اعالم کرده 
است. از سوی دیگر، سازمان ملل اعالم کرده نسبت به گزارش های موجود 

درباره استفاده از تسلیحات سنگین در درگیری های اخیر و همچنین کشته 
شدن غیرنظامیان، نگران است. سخنگوی بان کی مون، دبیرکل سازمان 
ملل، در این زمینه گفت: »دبیرکل از همه طرف های دخیل می خواهد فورًا 
به درگیری پایان دهند، به طور کامل بــه توافق آتش بس احترام بگذارند و 

گام هایی فوری برای کاستن از تنش ها بردارند«.
شب گذشته و در اوج درگیری ها، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعالم کرد 
اطالعات درباره ساقط شدن یک بالگرد ارتش توسط نیروهای ارمنستان در 
منطقه مورد مناقشه نادرست است و همه تسلیحات ارتش در منطقه سالم 
هستند؛ اما همزمان تصاویر سقوط یک بالگرد در این منطقه منتشر شد. در 
مقابل، در شرایطی که ارمنستان بر استقرار نیروهایش در مرزهای رسمی 
تأکیــد می کرد، جمهوری آذربایجان گزارش داد کــه در پی تقابل نظامی، 
»دو تپه راهبردی و یک روســتا« را در قره باغ به کنترل خود درآورده است. 
همزمان، ویدیویی منتشر شده که نشان می داد، ستونی از تانک ها از قره باغ 
به سمت مرز آذربایجان به راه افتاده  است و تلویزیون محلی هم از مردم این 
منطقه خواست هر سالحی در اختیار دارند به دست گرفته و راهی مرز شوند.
گفتنی است حدود ساعت 2 بعدازظهر امروز به وقت تهران، شبکه خبری 
»راشــا تودی« اعالم کرد کــه جمهوری آذربایجان تصمیــم به آتش بس 
یکجانبه در قره باغ گرفته، اما در عین حال اعالم کرده در صورتی که مورد 
حمله قرار بگیرد، فعالیت نظامی را از سر خواهد گرفت. در بیانیه وزارت دفاع 
این کشور آمده: »بنا بر عالقه ما به صلح و همچنین درخواست سازمان های 
بین المللــی، آذربایجان تصمیم گرفت که واکنــش نظامی خود را به طور 
یکجانبه متوقف کند«. به هر ترتیب، هنوز مشــخص نیست که کدام یک 
از دو طرف جرقه آغاز دور جدید درگیری ها در ناگورنو قره باغ را زده اســت و 
هر دو طرف، دیگری را به این کار متهم می کنند. عالوه بر این، شمار دقیق 
تلفات هر یک از دو طرف نیز مستقاًل قابل تأیید نیست؛ زیرا هریک از آن ها 
رقمی را اعالم می کند که با رقم اعالم شده از سوی دیگری، تفاوت فاحش 
دارد. با این حال، به اعتقاد راشــا تودی، می توان شمار کشته ها و زخمی ها 

را »ده ها نفر« ذکر کرد.

افشای طرح سّری CIA علیه بشار اسد در سال 2012
شــبکه ان بی سی روز یکشــنبه گزارش داد که آژانس مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( در سال 2۰12 طرح مخفیانه دقیقی برای کنار زدن بشار اسد، رئیس جمهور ســوریه از قدرت به باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا ارائه کرده بود. داگ 
الکس، افســر ســابق سیا تشریح کرده است که چطور یک سال را در خاورمیانه برای دیدار با گروه های مسلح مختلف سوری و افسران اطالعاتی از کشــورهای متحد آمریکا صرف کرده است. الکس که تا حدی زبان عربی هم می داند، 

می گوید او چشم و گوش میدانی کارگروه سوریه سازمان سیا در منطقه بوده است. 
وی که اصالتی هندی دارد و در سال 2۰۰5 به سیا پیوسته، می گوید او طرح عملیاتی نوشته که شامل تمام اجزا الزم برای کنار زدن اسد بوده است. او اجازه تشریح این طرح را ندارد، اما در کتابش نوشته است که برنامه طراحی شده از سوی 
او، در واشنگتن هم حمایت هایی را جلب کرد. مقامات مافوق وی، یعنی سران کارگروه سوریه در سیا، به صورت مداوم اعضای کمیته های اطالعاتی کنگره را در مورد یافته ها و اطالعات جمع آوری شده از سوی الکس، توجیه می کرده اند. 
یک مقام اطالعاتی سابق بلندپایه آمریکایی گفته است که طرح مد نظر الکس، که از سوی بسیاری دیگر از اعضای کارگروه سوریه سیا هم مورد حمایت بوده، در طرح نهایی که به اوباما ارائه شده است، اثر جدی داشته است. با این حال، 

به ادعای الکس، رئیس جمهور آمریکا که باید شخصًا تمامی عملیات های مخفی سیا را تائید کند، چراغ سبز اجرای این طرح را نداده است. کاخ سفید و سیا از اظهار نظر در مورد این ادعا خودداری کرده اند. 

مجسمه آسیب دیده در موزه خراب شده؛ پالمیرا، سوریه.

تظاهرات حامیان حزب کارگر و رئیس جمهور 
سابق برزیل، دیلما روسف؛ ریودوژانیرو.

مسابقه ساالنه بوفالو دوانی در تایلند.

 پلیس مبارزه با 
مواد مخدر در اندونزی.

 بازگشت »محتاطانه« 
بانک های اروپایی به ایران

بانک هــای اروپایی در حال تعامل محتاطانه با ایران هســتند، 
آن هم در شرایطی که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه به آرامی 
در حال خالص شــدن از تحریم هایی است که طی سال های 
گذشــته فشــار زیادی را وارد کرده اســت. بانک کی.بی.سی 
بلژیک، بانک دی.زد. آلمان و بانک ارسته اتریش همگی تأیید 
کرده اند که انجام مبادالت مالی از سوی مشتریان اروپایی را که 
با ایران همکاری تجــاری دارند، آغاز کرده اند. البته بانک های 
بزرگ اروپایــی و همین طــور رقبای آمریکایی آن هــا هنوز در 

حاشیه قرار دارند. 

  وهابیت، منبع اصلی 
تروریسم است

ایدئولوژی وهابیت توانسته تعدادی از کشورهای جهان را مورد 
هجوم قــرار دهد. وهابیت به علت پول های عربســتان و تأثیر 
محوری این کشور بر دیگر کشورهای عربی، از نفوذ روزافزون 
در برخی کشــورها برخوردار شده است. مفتی اعظم عربستان 
به تازگی اقدامات گــروه داعش را محکوم کــرده و گفته افکار 
افراط گرایانه و تروریسم به هیچ شکل رابطه ای با اسالم ندارد. 
اما این محکومیت جای شگفتی دارد و بیانگر یک تناقض بزرگ 
در ریاض است؛ زیرا اعضای خاندان حاکم در عربستان، برای 

وهابیت کف می زنند و به آن افتخار می کنند.

 نقض آتش بس در سوریه 
از سوی معارضین

وزارت دفــاع روســیه با صدور بیانیــه ای اعالم کــرد که طی 24 
ساعت گذشــته چندین مرتبه آتش بس سوریه نقض شده است. 
بر اســاس این گزارش، در بیانیه وزارت دفاع روسیه تصریح شده 
است معارضانی که خود را میانه رو قلمداد می کنند به همراه دیگر 
گروه ها، آتش بس سوریه را نقض کرده اند. همچنین در این بیانیه 
تاکید شده که معارضان مسلح طی چند نوبت به نیروهای سوریه 
حمله کرده اند. از ســوی دیگر پایگاه حمیمیم در گزارشی اعالم 
کرد که طی 2 هفته اخیر در پی گلوله باران مناطقی در حومه حلب 
توسط گروه های مسلح، 12 شهروند کشته و 21 نفر زخمی شده اند.

 داعش، آزمایشگاه 
سالح شیمیایی دارد

یک کارشناس عراقی هشــدار داده، تروریست های داعش در 
دانشگاه موصل با استفاده از پیروکسید استون و نیترات ها، مواد 
منفجره و بمب می ســازند. به گفته این کارشناس، داعشی ها 
حتی موفق شــده اند بــه توانایی ســاخت مواد منفجــره با پایه 
نیترات دســت پیدا کنند. حاتم المخصوصی با اشــاره به اینکه 
داعش گروهی از عناصر خود را در شــهر موصل برای عملیات 
خرابکارانــه و انفجارهای انتحــاری آماده می کنــد، افزوده: 
»دانشگاه شهر موصل در واقع بهترین مرکز تحقیقاتی داعش 

محسوب می شود«. 

بین الملل


