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صحبت هایی می کنند گویا فراموش کرده اند که غرب به دنبال کاهش تأثیرگذاری 
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 بدعهدی های آمریکا 
درس آموز است

تقویت قدرت موشکی، تفسیر عملی آیه قرآنی »واعدو لهم مااستطعتم...« است

پایان جنجال ها بر سر یک توییت
چندی پیش توییتر منتسب به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی توییتی منتشر کرد با 

این محتوا که دنیای حاضر دنیای گفتمان است نه موشک و عصر موشک گذشته 
است. جمله ای که در آن »گفتمان« به معنای مذاکره برداشت و لذا »موشک« و 

»مذاکره« مقابل هم قلمداد شد. این توییت که مدتی پس از آزمایش موشکی 
سپاه پاسداران منتشر شده بود، به سرعت دست به دست شد و تفسیرهای 
مختلفی درپی داشت.  اما رهبر انقالب هفته گذشته در سخنانی بدون ذکر 
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اعالم شکایت از موالوردی
رئیس کل دادگســتری سیستان و بلوچستان از ارسال اعالم شکایت از معاون رئیس جمهور به دادستانی تهران خبر داد. 
حجت االســالم حمیدی درباره آخرین وضعیت اعالم شکایت از شــهیندخت موالوردی معاون امور زنان رئیس جمهور 
گفت: از آنجا که مرجع صالح رســیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور، تهران است، ما اعالم جرم کردیم و پرونده را به 
دادستانی تهران ارسال کردیم. پیش از این معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اظهارات موالوردی گفته بود: متاسفانه ایشان با فرافکنی، بخش عظیمی از مشکالت و 
ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضالت استان سیستان و بلوچستان را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان کرده اند که "ما 

روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند"، ادعایی که مصداقی 
در واقعیت نداشته و به نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است. وی در ادامه به تبیین ماده 698 قانون مجازات اسالمی در خصوص نشر 
اکاذیب پرداخته و افزوده بود: حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت، خط قرمز 
قوه قضائیه محسوب می شود و مجموعه قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یا جریان سیاسی ای تعارف ندارد. گفتنی است شهیندخت موالوردی 
این مســئله را در انتقاد از عدم حمایت جامعه از خانواده های اعدامیان در برنامه پنجم توسعه بیان کرده بود. او با بیان این موضوع گفته بود: »بازماندگان 
آن ها امروز قاچاقچی بالقوه هســتند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این 
افراد نمیشود«. وی تاکید کرده بود این موضوع را دوباره در برنامه ششم گنجانده اند چراکه اگر از این افراد حمایت نشود، اینها مستعد تکرار جرایم هستند.

احمدی نژاد برنامه ای برای نامزدی در انتخابات ندارد
مشاور رســانه ای رییس جمهور سابق تاکید کرد که احمدی نژاد هیچ برنامه ای برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری دوازدهم ندارد. علی اکبر جوانفکر با ابراز تاسف از اینکه رسانه ها به اهمیت و ضرورت امانتدار بودن و انتقال 
صحیح نظرات و دیدگاهها به افکار عمومی توجه نشان نمی دهند، اعالم کرد: آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم 
سابق همیشه شفاف ترین ارتباط را با مردم داشته و دارند و اگر تصمیم بر نامزدی در انتخابات را داشته باشند به صورتی 
کامال روشــن و گویا با مردم در میان می گذارند. سوال شما به حضور دکتر احمدی نژاد در انتخابات مربوط می شود که 
پاســخ آن روشن است و ایشان در تمامی انتخابات  کشور حضور داشــته و خواهند داشت اما اگر منظورتان نامزدی در 

انتخابات باشد که باید گفت ایشان فعال هیچ برنامه ای برای این منظور ندارند.
جوانفکر با تاکید بر اینکه »حضور در انتخابات« با »نامزدی در انتخابات« دو موضوع کامال متفاوت هســتند، افزود: شتاب رسانه ها برای انتخاباتی 
کردن فضای کشــور از 15 ماه قبل از برگزاری انتخابات به نفع کشور و مردم نیست. رسانه های ارتباط جمعی باید پی جوی مطالبات واقعی مردم یعنی 
خارج شدن نظام اجرایی کشور از انفعال و وادادگی محض و ورود به صحنه کار و تالش برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور و همچنین اعاده حیثیت 
و عزت مخدوش شــده ملت ایران باشند. گفتنی است روز گذشته رســانه ها با نقل قولی از احمدی نژاد گمانه زنی هایی درخصوص نامزدی او مطرح 
کرده بودند. احمدی نژاد دیروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 کاندیدا خواهد شد یا نه، گفته بود: »انشاالله 

سال 96 همه همدیگر را خواهیم دید«.

 بدعهدی های آمریکا 
درس آموز است

ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح با اشــاره به 
درس آموز بــودن بد عهدی آمریــکا گفت: دولت 
به ســرعت عملی کردن اقتصــاد مقاومتی را کلید 
بزند و نیروهای مسلح آماده هرگونه کمک و نقش 

آفرینی در این عرصه هستند.
سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون 
امور بســیج و فرهنگ دفاعی ســتاد کل نیروهای 
مســلح با مضحــک خواندن تــالش اوباما در گره 
زدن تســهیل فرایند لغو تحریم ها بــه توقف برنامه 
موشــکی کشــورمان اظهار کرد: پیمان شکنی و 
بدعهدی ذات منطق آمریکایی است و معاهدات با 
دولت ها تا هنگامی مقبول و مورد پذیرش و تمکین 
کاخ ســفید اســت که کشــورها به گونــه ای عمل 
کننــد که خود را نیازمند ســلطه آمریکایی بدانند و 
بگوینــد ما تحت این ســلطه می توانیم منافع مورد 
نظر را تأمین و آمریکایی ها هم منافع خودشــان را 

بدست آورند. 
وی در ادامه افــزود: البته محاســبات آمریکایی 
در قبــال جمهوری اســالمی و ملت ایــران کامال 
غلط و اشــتباه اســت و تجربه نشان داده است که 
گاهی، غیرت مندی  هوشمندی نظام و بصیرت، آ
و اســتقالل طلبی و خود اتکایی ایرانی ها همواره 

آرزوی آنها در این زمینه را بر باد داده است.
معــاون ســتاد کل نیروهای مســلح بــا وقیحانه 
خوانــدن اظهارات رئیــس هیأت حاکمــه امریکا 
تصریح کــرد:کاخ ســفید بداند کــه ظرفیت های 
دفاعی و قدرت موشــکی به ویــژه در دوره پرفتنه 
و پر تهدیــد کنونــی از خطوط قرمز ملــت ایران و 
پشــتوانه امنیت ملی کشــور بوده و به احدی اجازه 

دست اندازی به آن داده نخواهد شد.
ســردار جزایری با بیــان اینکه "بدعهــدی آمریکا 
واقعیت درس آمــوز و انکار ناپذیر امروز به شــمار 
می رود و دولت و ملت ایران بایستی خود را مهیای 
مواجهه هوشــمندانه و موفق با آثــار و پیامدهای 
آن نمایند" گفت: نســخه نجــات بخش و تضمین 
کننــده موفقیت های بزرگ و پیشــرفت های آینده 
کشــور راهبرد باور و اتــکاء به توان داخلی اســت 
لــذا ضــروری اســت همــه دســتگاه ها و فعاالن 
اقتصــادی و مراکــز ملــی و آموزشــی مربوطه با 
لبیک بــه رهبر معظم انقالب در راســتای شــعار 
ســال 95 اقدام و عمل نســبت به تحقــق اقتصاد 
 مقاومتــی و مقاومــت اقتصادی را در دســتور کار 

قرار دهند.
معاون ستاد کل نیروهای مســلح هرگونه غفلت و 
کوتاهی در اهتمام و اقدام نســبت بــه این راهبرد 
بــزرگ را نابخشــودنی و مســتوجب قضاوت های 
ســخت نســل های آینده دانســت و خاطر نشان 
کرد: دوره شعار و رویکردها و رفتارهای تشریفاتی 
در موضــوع اقتصــاد مقاومتــی به پایان رســیده 
اســت، اکنون زمان اقدام و عمل اســت و از همه 
دســتگاه ها انتظــار می رود بــا عبــور از وعده ها و 
وعیدهــای بی پشــتوانه و فریبنده جبهه دشــمن 
با تکیــه بــر توانمندی های بومــی و ظرفیت های 
ملی اقتصاد مقاومتی را مســیر موفقیت در عرصه 
حل مشــکالت اقتصادی کشور و مردم قرار داده 
و بدخواهــان نظام و ملــت ایران را ناامید و رســوا 

سازند.
جزایــری با بیان اینکه کلید حل مشــکالت جاری 
عرصه اقتصادی در داخل کشــور اســت تصریح 
کــرد: نبایــد بــه کلیــد زنــگ زده و شــکننده ای 
 کــه خارجی هــا بــه مــا نشــان می دهنــد امیــد 

بست. 

حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم
به بهانه سوء استفاده از یک ابزار، نباید آن را تعطیل کرد

حسن روحانی رئیس جمهور امروز در نشســت مدیران ارشد وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات درخصوص برخی صحبت ها درمورد برجام گفت: آنهایی که 
امروز در مورد برجام صحبت هایی می کننــد گویا فراموش کرده اند که غرب به 
دنبال کاهش تأثیرگذاری توانمندی ایران در بحث انرژی بوده است و اگر برجام 
نبود امروز حتی یک بشکه نفت نمی توانستیم صادر کنیم. روحانی با بیان اینکه 
امروز فضای امید و تالش در کشور ایجاد شده است که نباید بگذاریم از دست 
برود، گفت: باید قدردان نعمت ها باشیم و اینکه عده ای توانستند گره کوری را 
باز کنند تا فضای مناسبی برای توسعه کشور به وجود آید را قدر بدانیم و طوری 
رفتار نکنیم که اگــر به طور مثال مریض در حال مرگی از عمل جراحی ســالم 
بیرون آمــد بخواهیم از جای بخیه ایراد بگیریم. رئیس دولت یازدهم همچنین 
درخصــوص ارتباطات و فضای مجازی بار دیگــر تاکید کرد که حق دخالت در 

زندگی خصوصی مردم را نداریم. 

برجام نبود، یک بشکه نفت هم نمی توانستیم صادر کنیم
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در این دیدار با تأکید بر اینکه حرکت 
هوشــمندانه و شــتابان به سمت توسعه و پیشــرفت، نیاز کشــور است و امروز 
تسهیالت و فضای بهتری برای حرکت در این مسیر فراهم شده، گفت: برجام 
ایجاد تسهیالت الزم و برداشتن موانع است و فضایی را ایجاد می کند تا بتوانیم 

از همه امکانات به نفع مردم و توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه در سال های گذشته دشمنان ملت ایران به دنبال این 
بودند تا توانمندی و تأثیرگذاری ایران در بازار جهانی انرژی را حذف کنند در حالی 
که ایران قدرت بزرگ منطقه ای و یک کشور تأثیرگذار در انرژی به شمار می  رود، 
گفــت: آنهایی که امروز در مــورد برجام صحبت هایی می کننــد گویا فراموش 
کرده اند که غرب به دنبال کاهش تأثیرگــذاری توانمندی ایران در بحث انرژی 
بوده است و اگر برجام نبود امروز حتی یک بشکه نفت نمی توانستیم صادر کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در آغاز کار دولت مصوباتی تصویب شده بود که صادرات 
نفت ایران را کاهش دهند تا به صفر برســانند، گفت: اگر دولت راه گذشــته را 
ادامه می داد امروز صادارت نفت ایران به صفر می رسید و نفت ایران در صحنه 

انرژی از بین می رفت.
رئیس دولت تدبیر و امید با اشــاره به اینکه امروز در حــوزه صادرات نفت خام و 
میعانات گازی به 2 میلیون بشــکه رسیده ایم، خاطرنشــان کرد: ان شاءالله به 
نقطه ای خواهیم رســید که حق و ســهم ما در بازار جهانی است؛ چرا که میزان 
قدرت و نقش ایران در بازار انرژی تأثیرات ملموســی بر زندگی مردم دارد. البته 
حرف من به این معنا نیست که کشور به نفت متکی باشد.روحانی با اشاره به اینکه 
در ســال 94 برای اولین بار در تاریخ بعد از انقالب صادرات غیرنفتی از واردات 
غیرنفتی پیشی گرفت، خاطرنشــان کرد: 42 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و 

41 میلیارد دالر واردات غیرنفتی در سال 94 داشتیم.

رییس جمهور به اقدامات دولت بــرای ارتقای نقش ایران در بازار انرژی و تأثیر 
آن بر زندگی مردم اشــاره کرد و افزود: دولت در عین حال تالش کرده تا گام به 
گام، اتــکای بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش داده و برای اولین بار در تاریخ 
بعد از انقالب، ســال 94 اولین سالی بود که صادرات غیرنفتی بیشتر از واردات 

غیرنفتی در کشور شد.
روحانی با بیان اینکه امروز فضای امید و تالش در کشــور ایجاد شده است که 
نباید بگذاریم از دست برود، گفت: باید قدردان نعمت ها باشیم و اینکه عده ای 
توانستند گره کوری را باز کنند تا فضای مناسبی برای توسعه کشور به وجود آید 
را قدر بدانیم و طــوری رفتار نکنیم که اگر به طور مثال مریض در حال مرگی از 

عمل جراحی سالم بیرون آمد بخواهیم از جای بخیه ایراد بگیریم.
رییس جمهور خاطرنشــان کرد: اگر مردم در انتخابات حضور پرشور نداشته و 
با آراء خود نظراتشــان را اعالم نمی کردند، مطمئنًا نمی توانستیم به این سطح 
از پیشــرفت و اقتدار دســت پیــدا کنیم.روحانی با تأکید بر ضــرورت، وحدت و 
یکپارچگی در کشور، اظهارداشت: در کشوری که همه ارکان آن در سایه قرآن، 
احکام الهی، قانون اساسی و هدایت ولی فقیه هستند، نباید، ذهن و فکرمان به 
حاشیه سازی ها مشغول و درگیر شود.رییس جمهور ادامه داد: مباحث مربوط 
به رقابت های انتخاباتی باید پس از پایان انتخابات به پایان برسد و همه به دنبال 
تالش برای توسعه و پیشرفت کشور باشیم و نباید اجازه دهیم، آثار یک انتخابات 

تا انتخابات بعدی ادامه داشته باشد.

حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه حوزه IT و ICT می تواند در تحوالت صنعتی 
پیشــران باشــد و فناوری اطالعات و فاوا می تواند در این راستا تأثیرگذار باشد، 
تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که هر دانشی اگر انحصاری باشد معضالتی 
به همراه خواهد داشــت چه انحصــار دولتی و چه غیردولتــی و نمادین.رئیس 
جمهور با تأکید بر اینکه پیشرفت در سایه رقابت سالم ایجاد می شود، خاطرنشان 
کرد: واگذاری امور به مردم به جز موارد حاکمیتی باید مورد توجه قرار گیرد چرا 

که رقابت را بیشتر می کند.
روحانی با اشــاره به اهمیت شکل گیری شــبکه ملی اطالعات برای ارتباطات 
امن تــر مردم، گفت: وزارت ارتباطات امین مردم اســت؛ چرا که مردم به شــما 
اعتماد می کنند. البته در موارد استثناء مثل شبکه های بزرگ تروریستی و فساد 
در همه جای دنیا اقداماتی انجام می شــود اما به طور کلی در فضای ارتباطات 
اصل بر امنیت است و این موضوع مورد تأکید اسالم و قانون اساسی کشورمان 
است و ما حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم.وی با بیان اینکه 
مهمترین اصل در حوزه ارتباطات امانت اســت و مــردم باید به ما اعتماد کنند، 
تصریح کرد: نباید خدای نکرده طوری باشــد که مردم به یک شبکه اجتماعی 

بیگانه بیشتر از شبکه اجتماعی داخلی اعتماد کنند و آن را امین تر بدانند.

رئیس جمهور به ضرورت شــکل گیری دولت الکترونیک و تأثیرات آن در زمینه 
مبارزه با فساد، افزود: فساد را باید از ریشه بخشکانیم و یکی از راه های مقابله با 
فساد باب شدن امور در فضای مجازی است.وی افزود: در راستای مبارزه با فساد 
در قراردادهای جدیدی که با خارجی ها داریم تأکید کرده ایم یکی از بندهای همه 
قراردادها این باشد که هرگونه پرداخت پول به هر کسی و به هر نحوی به معنای 
باطل شدن قرارداد باشد.روحانی، شفاف  شدن امور در فضای مجازی را از دیگر 
راه های مبارزه با فساد برشمرد و افزود: هر چه ارتباط مردم با کارگزاران و ادارات 
کمتر شود، به نفع ما خواهد بود و اســتفاده از دولت الکترونیک یکی از راه های 

تسهیل امور مردم، تجارت و سرمایه گذاری آسان و حذف مقررات زائد است.

نباید ابزارها را به علت سوءاستفاده از آن ها کنار بگذاریم
رییس  جمهور با اشاره به لزوم حفظ شئون دینی، اخالقی و صیانت از فرهنگ 
ملی و اسالمی در اســتفاده از فضای مجازی گفت: باید از هوشمندانه ترین و 
کم هزینه ترین راه ها برای پاالیش ها استفاده کنیم و با تعامل سازنده با کشورهایی 
که این امکانات را در اختیار دارند در جهت سهولت کار مردم و صیانت از فرهنگ 

مردم با رعایت حفظ اسرار کشور در این راستا برنامه ریزی کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد: باید فضای امنی را که نتوان از آن سوء استفاده کرد، 
ایجاد کنیم تا بتوانیم از آن در جهت صیانت از فرهنگ کشور و پایه ای برای رشد 
و حرکت به ســوی اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.او این تفکر 
را که اگر یک امکانی موجب ایجاد ضرر در قســمتی شده، باید به طور کامل آن 
را کنار زد و نادیده گرفت، موجب اختالل در زندگی بشــر دانست و گفت: ما باید 
به دنبال همه ابزار ها و امکانات مفید برای انســان ها باشیم و در عین حال باید 

برای استفاده مفید از این ابزار ها، برنامه ریزی داشته باشیم.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ تحولــی در جهان همانند تحول در عرصه 
فناوری ارتباطات و اطالعات یعنی دوران انفجار اطالعات نبود، خاطرنشــان 
کرد: از زمانی که ماشین بخار، فصل نوینی را در زندگی بشر بوجود آورد و دوران 
صنعتی در جهان آغاز گردید، تحوالت بســیاری یکی پــس از دیگری در حوزه 
صنعت روی داد. شــروع تحوالت نیز از این نقطه بود که علــم، فکر و ذهن در 
مقام اجرا، عملیاتی و محسوس گردید و در   همان دوران برخی از کشور ها پیشتاز 

مرحله صنعتی و برخی نیز متأسفانه در ذهنیات باقی ماندند.
وی به نقش فوق العاده فناوری اطالعات در رفاه زندگی مردم اشاره کرد و گفت: 
متأسفانه همیشه بشــر از ابزاری که در دست داشته ســوء استفاده هایی کرده 
اســت اما نمی توان به خاطر اینکه در مواردی سوءاستفاده هایی رخ داده است 
موضوعی را تعطیل کنیم. پس باید توجه داشته باشیم که از ابزار به بهترین شکل 
استفاده کنیم و مانع سوءاستفاده شــویم و اینطور نباشد که برخی افراد ابزاری 
دارند و آن نه گفتن به همه چیز اســت. بلکه باید از همه ابزار مفید برای بشــر با 

برنامه ریزی صحیح بهره بگیریم.

واکنش روزپیگیری روز

کل نظام درمورد برجام تصمیم گرفت، نه دولت
نماینده مردم تهران گفت: نباید به شــکلی جلوه دهیم که خوبی های برجام مربوط به بخشــی از نظام و بدی های آن مربوط به روحانی و ظریف باشد. علی مطهری با بیان اینکه برجام، خوبی ها و 
بدی هایی دارد و البته خوبی ها و نقاط مثبت آن بر بدی ها و نقاط منفی آن به مراتب می چربد، تصریح کرد: نباید به شــکلی جلوه دهیم که خوبی های برجام مربوط به بخشــی از نظام و بدی های 
آن مربوط به آقایان روحانی و ظریف باشــد، بلکه کل نظام این تصمیم را گرفته و برجام را با همه خوبی ها و بدیهایش پذیرفته اســت، همانگونه که امام )ره( پس از پذیرش قطعنامه 598 ایســتاد و 
گفت که مســوول این پذیرش خود من هستم و یکدیگر را متهم نکنید و دیدیم که پذیرش آن چه آثار خوبی داشــت. وی با بیان این که امام )ره( مقابل تفرقه را پس از پذیرش قطعنامه 598 گرفت، 
تاکید کرد که رفتار امروز ما نیز باید این گونه باشــد و من به آینده اجرای برجام خوشــبین هســتم. این نماینده مجلس درباره اقدامات آمریکا برای ایجاد ســد در برابر لغو تحریم ها پس از اجرای 
برجام، اظهار داشــت: این که اجرای تعهدات طرف مقابل در برجام با برخی موانع مواجه شــود، قابل پیش بینی بود. خصوصا تحریم هایی که آمریکا برقرار کرده چون قدیمی اســت، روشن 

بود که برداشته شدن آنها به کندی انجام خواهد شد.

سیاسی
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بر سر مصالح خود با کسی مصالحه نمی کنیم

آیــت اللــه آملی الریجانــی تاکید کرد: متاســفانه آمریکایی هــا با فرافکنی برخی شــرکت هایی را کــه مایل به همکاری ایران هســتند تحت فشــار قــرار می دهند و آنان را به بهانه اینکه مشــخص نیســت در 
درازمــدت چه می شــود از همکاری با ایــران بر حذر می دارد و اعــالم می کند این شــرکت ها به خاطر درج جمله نابودی اســرائیل بر روی موشــک های رزمایش اخیــر، از همکاری هراس دارنــد. رئیس قوه 

قضاییــه بــا تاکید بر اینکه دنیا چنین فرافکنی هایی را از ســوی آمریکا نمی پذیرد و با اشــاره به اینکــه آمریکایی ها اکنون بر خالف توافق برجام عمــل می کنند، افزود: آمریکایی ها بایــد بدانند که جمهوری 
 اســالمی ایران بر ســر مصالح و منافع خود با کســی مصالحه نمی کنــد و با وجود داشــتن منابع غنی و اســتعدادهای فراوان در کشــور به هر قیمتی حاضر به ســرمایه گذاری شــرکت های خارجی 

در ایران نیست. 
آیت الله آملی الریجانی اقتصاد مقاومتی را پاســخ عملی جمهوری اســالمی ایران و مقام معظم رهبری به فرافکنی ها و سخنان قیم مأبانه رئیس جمهور آمریکا دانست و ابراز امیدواری کرد که 

دولت تمام توان و تالش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد و نگذارد که تصورهای غلط آمریکایی ها و دولت های سلطه عملیاتی شود.

انتقاد از رفتارهای دوگانه شورای نگهبان
مرتضی مبلغ با اشــاره بــه رفتارهای دوگانه 
شــورای نگهبان تصریح کرد: پیش از این 
یکــی از منتخبــان مجلــس دهــم در یک 
فیلم که به دســت همه مردم رسیده است، 
حرفــی زده بود که در صــورت صحت، این 
رفتــار مصــداق جنایــت جنگی اســت اما 

شورای نگهبان هیچ واکنشــی به این صحبت ها نشان نداد. به گفته او اگر 
قانون اجازه چنین کاری به شــورای نگهبان داده بود، اقدام برای بررســی 
مجدد صالحیت به طریق اولی باید دربــاره این نماینده صورت می گرفت، 
اما همچنان که شــاهد هســتیم این نماینده اصفهان اســت که از رفتن به 
مجلس محروم شده است. مبلغ تاکید کرد که نه انتقاد از شورای نگهبان که 
رفتارهای دوگانه باعث تضعیف این نهاد است و نقد ها نیز به خاطر جلوگیری 

از رفتارهایی است که موجب تضعیف این نهاد مهم کشور شده است.

حکم اعدام برای متهمان نفتی
وکیل بابک زنجانــی از ابالغ حکم موکلش 
به وی خبر داد. رسول کوهپایه زاده با اعالم 
این خبــر گفت: اصل حکــم   همان چیزی 
است که پیش از این از سوی سخنگوی قوه 
قضاییه اعالم شــده بود و بر اســاس آن هر 
سه متهم پرونده به اتهام فسادفی االرض به 

اعدام محکوم شــده بودند. در حال حاضر نیز حکم ابالغ شده به ما، حاکی 
از رای به افســاد فی االرض و اعدام برای بابک زنجانی است. او افزود: در 
واقع از امروز پروســه ابالغ حکم بابک زنجانی آغاز شده است، چراکه حکم 
صادر شده ۳18 صفحه اســت و ما باید از آن یادداشت برداری کنیم و چون 
یادداشــت برداری از این صفحات زمان بر است، وقتی همه آن را یادداشت 
کردیم از آن روز حکم ابالغ شــده تلقی می شود و از آن زمان ما 2۰ روز برای 

اعالم اعتراض خود فرصت داریم.

خطر خوش خدمتی برخی خواص به استکبار
آیت الله کاظم صدیقــی امام جمعه موقت 
تهران با بیان اینکه امام)ره( همواره مردم 
را مســتقیمًا به خدا دعوت می کرد، گفت: 
ایشــان با درایت باال و دوراندیشــی و آینده 
نگــری فرمودند "پشــتیبان والیــت فقیه 
باشــید تا به مملکت آســیبی نرســد"، اما 

متاســفانه بعضی از خواص با زاویه گرفتن از والیت در خالف جهت منافع 
ملی اقدام می کننــد. آیت الله صدیقی با بیان این موضوع تاکید کرد: این 
در حالی اســت که آن ها باید بدانند خوش خدمتی به استکبار اول از همه 
باعث نابوی خود آنان خواهد شــد. عقب نشــینی در مقابل نظام ســلطه 
فقط یک قدم و دو قدم نیســت، بلکه تســلیم کامل در برابر تمام خواسته 
های نامشروع آن هاست و این بزرگترین خطری است که باید مورد توجه 

دلسوزان انقالب قرار بگیرد.

 زیر سوال بردن 
 توسعه موشکی، 

هم سخنی با آمریکا
154 نفــر از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
در نشســت علنی امروز دوشــنبه پارلمان با امضای 
بیانیــه ای از سیاســت ها و برنامه هــای دفاعــی 
ایــران حمایــت   موشــکی جمهــوری اســالمی 

کردند.
این نمایندگان در این بیانیه با بیان اینکه بی شــک، 
اســتراتژی نظامــی جمهوری اســالمی سیاســت 
بازدارندگی است، این اســتراتژی را منطبق بر نصح 
ا  وْا َلُهم مَّ صریح قرآن کریــم عنوان کرده اند: َوَأِعــدُّ
َباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ اْســَتَطْعُتم مِّ

ُکْم الّلِه َوَعُدوَّ
آن هــا در ادامــه بیانیــه خود با بیــان اینکــه اینکه 
قدرت های اســتکباری و رژیم های وابسته به آن هر 
ســال بر بودجه نظامی خود می افزایند به طوری که 
بودجه نظامــی آمریکا چندین برابــر کل بودجه یک 
ســال ایران است، یادآور شــده اند: ]آن ها[ به فکر 
تولیــد هواپیماهای جنگی جدیــد، زیردریایی های، 
ناوهای غول پیکــر هواپیما بر، موشــک های فوق 
مدرن و .. هستند و پیوسته در حال توطئه و تضعیف 
نظام جمهوری اسالمی و ضربه به منافع ملت ایران 
بوده و خاورمیانه را میدانی بــرای قتل عام مردم رها 

شده از ستم جباران قرار داده اند. 
این نماینــدگان تصریح کرده اند کــه نظام حاکم در 
جهان تنها ســالح حرف اول را می زند و حقوق بشــر 
ابزاری برای سالح داران علیه انسان های آزاد شده 
و رژیم های غیر وابسته اســت، نیز واقعیت هایی که 
پیرامــون ما می گــذرد از جمله اتحــاد آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و کشورهای غربی و مرتجعین منطقه 
علیه کشورهای محور مقاومت چون سوریه، تجهیز 
آدم خواران وابسته به غرب و وهابیت مانند داعش به 
سالح های پیشرفته همه دالیل متقن و منطقی است 
بر مجهز شدن ملت ایران به سالح های استراتژیک 

و متعارف است.
به گفته آن ها در چنین شرایطی هیچ انسان شرافتمند 
و وطن دوســت خردمندی محیطی و زمانی حاضر 
نیست بر خالف سیاســت بازدارندگی الهام گرفته از 
قرآن کریم سخنی بگوید یا موضعی خصمانه بگیرد و 
این نیز یکی از طنزهای تاریخ است که آمریکا از یک 
طرف پیوســته ایران را تهدید به حمله نظامی می کند 
و از ســوی دیگر از ایران می خواهند که از سیاســت 

توسعه دفاعی و موشکی خود دست بکشد.
ایــن نمایندگان در ادامه این ســوال را پرســیده اند: 
راستی این چه منطقی اســت که رژیم های سرکوب 
گری مانند رژیم کودک کش و خونریزی چون رژیم 
صهیونیستی و رژیم سربوک گری و نسل کشی چون 
رژیم نامشروع ســعودی را برای کشتن نسل های به 
انواع سالح های پیشرفته تجهیز می کند ولی از ایران 

می خواهد خود را خلع سالح کند؟ 
آن ها تصریح کرده اند: آیا زیر ســوال بردن سیاست 
توســعه موشــکی در چنین زمانی از سوی بعضی در 
داخل کشور هم ســخنی با اوباما و رژیم های جهان 
خــوار غرب نیســت؟ آیا ایــن مواضع شــک برانگیز 
همراهی با رژیم غاصب اسرائیل نیست؟ به باور این 
نمایندگان اتخاذ چنیــن مواضعی در جهت تضعیف 
گاهی یا خیانت  ملت ایران در برابر دشمنانش جز ناآ

امر دیگری نخواهد بود.
این نماینــدگان در پایان ضمن حمایت از منافع ملت 
ایران در توســعه تــوان دفاعی و موشــکی هر گونه 
اقدام در جهت تضعیف امنیت ملی ایران را محکوم  

کرده اند.

خبر آنالین نوشت: علی مطهری منادی »صدای ملت«
علی مطهری دیگر سالهاست که از زیر سایه »فرزند شهید مطهری« بودن، بیرون آمده است و یک سیاستمدار محبوب و البته جنجالی در 

سیاست پارلمانی ایرانی شده است.

 فرارو نوشت: امکان "بازگشت و تاییدصالحیت " احمدی نژاد
اگر آثار عدم موفقیت روحانی در سال 95 ظاهر شود احمدی نژاد درنگ نخواهد کرد و با تمام توان وارد فرایند انتخابات سال 96 خواهد شد 

چراکه من معتقدم احمدی نژاد همین االن بین 1۰ تا 15 میلیون رای دارد.

 عصر ایران نوشت: 4 چالش روحانی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری
تقابل روحانی و پوپولیست ها در انتخابات سال آینده، تکرار ماجرای معروف "نقش مار و نوشته مار" خواهد بود. نقاش مار، امیدوار به جهالت 

مردم خواهد بود و نویسنده مار، دلبسته سوادشان.

 جهان نیوز نوشت: پروژه ای که حجاریان برای اصالح طلبان استارت زد
جدا از اینکه این پروژه تا چه اندازه ظرفیت تحقق دارد یا اینکه چه موافقان و مخالفانی به خصوص در میان بازیگران اصالح طلب و 

اعتدالیون خواهد داشت اما نمی توان از اهداف پشت پرده افکار حجاریان به عنوانی یکی از تئوریسین های جریان اصالحات غافل شد.

 صراط نیوز نوشت: آیا وزارت کشور مقابل شورای نگهبان و قانون ایستاده است؟
ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، آن گونه که از شواهد برمی آید، همچنان مورد تایید ستاد 

انتخابات وزارت کشور قرار نگرفته و رییس این ستاد در روزهای گذشته چند باری بر سر این موضوع به شورای نگهبان کنایه زده است.

عکس روزسایت نگار

سردار فدوی فرمانده 
نیروی دریایی سپاه، 
آیت الله موحدی کرمانی 
و قالیباف در مراسم 
ختم مادر سردار سالمی 
جانشین فرمانده کل 
سپاه  

خبرنامه

پایان جنجال ها بر سر یک توییت
تقویت قدرت موشکی، تفسیر عملی آیه قرآنی »واعدو لهم مااستطعتم...« است

چندی پیش توییتر منتســب به آیت الله هاشمی رفسنجانی توییتی منتشر کرد 
با این محتوا که دنیای حاضر دنیای گفتمان اســت نه موشک و عصر موشک 
گذشــته اســت. جمله ای که در آن »گفتمان« به معنای مذاکره برداشت و لذا 
»موشــک« و »مذاکــره« مقابل هم قلمداد شــد. این توییت کــه مدتی پس از 
آزمایش موشکی سپاه پاسداران منتشر شده بود، به سرعت دست به دست شد 

و تفسیرهای مختلفی درپی داشت. 
اما رهبر انقالب هفته گذشته در سخنانی بدون ذکر نامی از هاشمی به این جمله 
واکنش نشان دادند و اظهار نظر درخصوص اینکه عصر موشک گذشته است 
و عصر مذاکره فرا رسیده است را ناشی از نااگاهی یا خیانت خواندند. بیاناتی که 
به نوعی هاشــمی و رهبر انقالب را درمقابل هم قرار داد و به شدت در رسانه ها 

به ویژه در رسانه های منتقد هاشمی برجسته شد. 
پــس از آن بود که توییتر هاشــمی توییت مذکور را تصحیح کــرد و اصل جمله 
هاشمی را با این محتوا آورد که عصر حاضر عصر گفتمان هایی چون جمهوری 
اســالمی اســت. همچنین اظهار نظرهای غیررســمی درخصوص اینکه این 
حساب توییتر متعلق به هاشمی نیست یا اینکه چنین جمله ای از او نیست، در 
فضای رسانه ای منتشر می شد. با این حال واکنشی رسمی از سوی هاشمی در 
این خصوص دیده نشــد، تا اینکه امروز باالخره آیت الله به این موضوع واکنش 

نشان داد و به جنجال های رسانه ای خاتمه داد. 
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام امروز در دیداری نوروزی و در پاسخ به 
سوال یکی از حاضران ضمن اشاره به اینکه جمله نقل شده از او در حساب توییتر 
مربوط به سال  87 بوده است، از تحریف خودسرانه و جریان سازی های رسانه 
ها ابراز تاســف کرد. هاشمی با بیان اینکه صنعت موشکی را مصداق عملی آیه 
قرآنی »َوَأِعّدوا َلُهم َما اســَتَطعُتم...« می دانند، تاکید کرد که مســئوالن نظام 

می دانند که صنایع موشکی در دوره ریاست جمهوری او 
تقویت شده است. وی همچنین بار دیگر تصریح کرد 

که برای شــخص ولی فقیه هیچ بهتر از آیت الله 
خامنه ای نداشته و نداریم.

صنعت موشکی در دوره ریاست 
جمهوری بنده تقویت شد

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار 
در جواب ســؤال یکــی از حاضران که 

پرســید: »ماجرای سخن شما درباره 
موشــک و گفتمان کــه در توییتر 

منتشــر شــده بود، چیست که 
باعث سوءاستفاده بعضی ها 
برای القاء اختالف بین شما 
و مقام معظم رهبری شــده 

است؟«، گفت: نقل این 
جمله برای من هم تازگی 
داشت و گفتم که اصل 

آن جمله را بیاورند که آوردند و دیدم که مربوط به تاریخ 14 آبان 1۳87 یعنی هفت 
سال قبل و در مصاحبه مفصل با یک گروه فیلمساز هلندی با موضوع »تاریخچه 

کاربرد سالح های شیمیایی علیه ایران«، است.
وی با ابراز تأسف از تحریف و تقطیع خودسرانه این جمله و سوء برداشت از آن و 
تعجیل بعضی از جریان ها و گروه ها برای سوء استفاده از این جمله، ادامه داد: 
اواًل به عنوان کسی که در طول دوران زندان ستمشاهی، قرآن تفسیر می کردم، 
ٍة َوِمن ِرباِط الَخیِل  مصداق و تفســیر عملی آیه  »َوَأِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ُکم« را در شــرایط موجود که دشمنان، انقالب، ایران  ِه َوَعُدوَّ  اللَّ

ُترِهبوَن ِبِه َعُدوَّ
و اســالم را تهدید می کنند، تجهیز قوای نظامی کشــور، از جمله تقویت قدرت 
موشــکی کشــور را الزم می دانم. ثانیًا اگر عامه  مردم هم ندانند، مسؤوالن به 
ویژه نظامی ها، بــه خوبی می دانند که صنایع موشــکی در زمان جنگ که من 
فرماندهی آن را داشتم، از صفر توسط نیروهای جهاد سازندگی، سپاه پاسداران 
و ارتش شروع شد و بعدها در زمان ریاست جمهوری ام تقویت شد و من همیشه 
بر ضرورت تکمیل و تقویت پروژه ی موشــکی ایران به عنــوان قدرت دفاعی و 

بازدارنده تأکید داشته و دارم.
آیت الله هاشمی افزود: در دوره ریاست جمهوری ام طرحی برای ساخت ماهواره 
زهره از ســوی وزارت پســت و تلگراف داشــتیم که در نهایت برای پرتاب نیاز به 
موشک های بالســتیک نیرومند بود و به موازات آن برای چنین موشک هایی 
برنامه ریزی کرده بودیم که می بایســت هزاران کیلومتر قدرت برد داشته باشد. 
که البته به دلیل خاصی آن طرح متوقف شد، ولی پیشرفت توسعه ی این صنعت 

هیچ گاه از اولویت نیفتاد.
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با 
تأکید بر جایگاه والیت فقیه در تفکرات شیعی، گفت: بارها گفته ام هم به عنوان 
اصل والیت فقیه باید از رهبری نظام حمایت کرد و هم به عنوان شــخص ولی 

فقیه، کسی بهتر از آیت الله خامنه ای نداشته و نداریم.
وی به آثار جهاد ســازندگی در نخستین ســال های پس از پیروزی انقالب 
اســالمی، دوران دفاع مقدس و دوران ســازندگی اشــاره کــرد و گفت: 
سنگرسازان بی سنگر در خطوط 
مقدم برای رزمندگان خاک ریز 
بعدهــا در دوران  و  می زدنــد 
سازندگی به روســتاهای ایران 
در مناطق دورافتــاده می رفتند 
و گاهی مجتمع هــای صنعتی 
می ساختند تا جوانان در روستا 

بمانند.
رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، بــه 
لیــت   فعا بقه ی  ســا
جهاد سازندگی برای 
دسترســی ایران به 
موشک های دوربرد 

اشــاره کرد و گفت: اولین موشک را جهاد ســازندگی به کمک سپاه پاسداران 
ساخت که به نوعی مهندسی معکوس از موشک هایی بود که از برخی کشورها 
به شکل خیلی محدود می گرفت. اواخر جنگ اولین موشک هفتاد کیلومتری 

را ساختیم و کم کم موشک را در ایران یک صنعت بومی کردیم.
وی با بیــان تاریخ چگونگی دسترســی ایران بــه انواع موشــک ها، گفت: به 
خاطر اهمیتــی که به این صنعــت می دادم، فرزندم محســن را کــه در کانادا 
مشــغول تحصیــل در دوره دکترا بود و رشــته اش مفید برای ایــن صنعت بود، 
به ایــران فراخواندم که صنایع موشــکی را در ســپاه و جهاد ســازندگی تقویت 
 کردیــم، چون بــه تجربه دیــده بودم که موشــک قــدرت خوبی بــرای دفاع 

و پیشگیری است.

هیچ چیز نمی تواند جلوی اراده مردم را بگیرد
ایت الله هاشمی در بخش دیگری از ســخنان خود انقالب اسالمی را حرکتی 
کاماًل مردمی به رهبری امام راحل دانست و گفت: مبارزه با رژیمی که خود را در 
ایران ابدالمدت و در منطقه ژاندارم می دانست و همه گونه حمایت های خارجی 
و تریبون و قدرت را داشــت، خیلی ســخت بود، اما اراده ی مردم با رهبری امام 
برای تغییر فضای سیاسی و اجتماعی ایران آن قدر قوی بود که شاه را مجبور به 

فرار از کشور کرد و نظام به دست مبارزین افتاد.
هاشــمی رفســنجانی، با تشــریح برنامه های رژیم پهلوی از زمان رضاخان تا 
محمدرضا شــاه برای انهدام روحانیت و کم کــردن روحیات دینی مردم ایران، 
گفــت: به خاطر فطرت دینی مــردم، تمام تبلیغات علیه دیــن و مذهب جواب 
معکوس داد و مردم با پیشتازی روحانیت، چنان وارد میدان مبارزه در خیابان ها 

شدند که ارتش با تانک هم نمی توانست جلوی آنان را بگیرد.
وی بــا بیان این جمله که »ســاواکی های خشــن و مغرور صریحــًا به مبارزین 
می گفتند آنقدر در زندان می مانید که موهای سرتان مثل دندان های شما سفید 
می شود«، به اوج گرفتن مبارزات در ســال های منتهی به پیروزی اشاره کرد و 
گفت: اگر چه از ســال 1۳54 به خاطر افزایش قیمــت نفت، رژیم دم از تمدن 
بزرگ می زد و به قیمت محرومیت اکثر مناطق کشــور، قله های رفاهی در چند 
جای کشــور درســت کرده بود، اما مردم عزم خود را برای تغییر رژیم جزم کرده 

بودند، که هیچ چیز نمی تواند جلوی اراده مردم را بگیرد.
وی با یادآوری نخستین ماه ها و سال ها پس از پیروزی انقالب و تحلیل توطئه ها 
و دسیســه هایی که علیه انقالب اســالمی شــده بود، به شــورش ها، ترورها و 
برنامه های تجزیه طلبانه اشــاره کرد و گفت: در داخل ســاختار نظام نیز، دچار 
اختالفات عمیق شده بودیم و رئیس جمهور وقت نمی توانست با افکار انقالبی 
مبارزین هماهنگ شود، اما وجود امام راحل و رهبری داهیانه ی ایشان انقالب 

را از همه گردنه ها گذر داد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، به هشــت ســال جنــگ تحمیلی و 
حمایت های شــرق، غرب، ارتجاع و ســتون پنجم از ارتش بعث، اشــاره کرد و 
گفت: جوانان ایران اســالمی هشت ســال تمام در مقابل همه ی دشمنان از 
کیان جمهوری اســالمی دفاع کردند و ســرانجام پیروزی سیاسی در سازمان 

ملل، مکمل پیروزی های نظامی در جنگ شد.
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رصدخانه

افشاگری بزرگ
انتشار 11.5 میلیون سند از پولشویی چهره های سرشناس جهان

شــاید تا همین امــروز صبح، هرگاه صحبت از افشــاگری های گســترده 
بین المللی به میان می آمد، همه به یاد جولیان آســانژ، بنیان گذار ســایت 
»ویکی لیکس« و ادوارد اســنودن، عضو سابق آژانس امنیت ملی آمریکا 
می افتادند. اما موج جدید افشــاگری که از امروز توسط یک نشریه آلمانی 
به راه افتاده، شــاید موارد قبلی را زیر ســایه خود قرار دهد و یا دستکم، نام 
»زود دویچه زایتونگ«، این نشــریه آلمانی را نیز در کنار دو مورد فوق قرار 
دهد. برخی از هم اکنون بر این باورند که این روزنامه، با انتشــار بخشــی از 
اسناد پولشــویی و فرار مالیاتی ده ها سیاستمدار و سرمایه دار بزرگ جهان، 
بزرگ ترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را رقم زده است. روزنامه مذکور 
اعالم کرده 11.5 میلیون سند در این زمینه را که از طریق منبعی ناشناس 
دریافت کرده، به تدریج منتشر خواهد کرد. این اسناد مربوط به یک شرکت 
حقوقی پانامایی به نام »ماساک فونسکا« هستند و درک برخی از روش های 
مخفی و غیرقانونی قدرتمندان و ثروتمندان جهان برای حفظ درآمدهای 

نامشروع شان را برمال می سازد.
به نوشــته روزنامه آلمانی زود دویچه، منبعی ناشناس یک سال قبل اسناد 
مذکور را در اختیار این روزنامه گذارده و در ازای این کار، نه مبلغی طلب کرده 
و نه هیچ درخواســت دیگری داشته اســت. این روزنامه سپس با همکاری 
4۰۰ روزنامه نگار در 1۰۰ موسسه رســانه ای در بیش از 8۰ کشور جهان، 
اطالعات و اسناد به دست آمده را تکمیل کرده است. عالوه بر این تحلیل 
اسناد مربوطه با همکاری کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی 
موسوم به ICIJ انجام شده است. ادوارد اسنودن، افشاگری جاسوسی های 
سایبری دولت امریکا این افشاگری را بزرگترین در نوع خود در طول تاریخ 
روزنامه نگاری دانسته و موضوع اصلی آن را فساد دانسته است. اسناد مذکور 
به »اسناد پانامایی« مشهور شده اند و درک جهانی را ممکن می کنند که تنها 

در پس سایه ها وجود دارد. 
اســناد یاد شــده ثابت می کنند صنعتی جهانی توســط بانک های بزرگ، 
شرکت های حقوقی و شرکت های مدیریت دارایی به وجود آمده که مخفیانه، 
امالک و دارایی های ثروتمندان و افراد مشــهور جهان را مدیریت می کند. 

این اشــخاص عبارتند از سیاســتمداران، مقامات فیفــا، کالهبرداران و 
قاچاقچیان مواد مخدر و چهره های مشــهور ورزشی و هنری. اسناد افشا 
شــده، فعالیت های شرکت ماساک فونسکا را در یک بازه زمانی طوالنی از 
دهه 197۰ میالدی تا بهار ســال 2۰16 در بر می گیرد. اسنادی که از این 
طریق افشا می شوند بسیار بیشتر از مجموع اسناد افشاشده توسط ویکی 

لیکس، سایر روزنامه نگاران و تمامی منابع موجود هستند.
آنگونه کــه خبرگزاری ها گــزارش داده اند، در این اســناد ردپای 72 رهبر 
فعلی و پیشــین کشورهای مختلف دیده می شــود. این اسناد ارتباط میان 
شــرکت های ســری واقع در پناهگاه های مالیاتی با خانواده ها و نزدیکان 
کسانی چون حسنی مبارک و معمر قذافی، روسای جمهور پیشین مصر و 
لیبی و بشار اسد، رئیس جمهوری فعلی سوریه را نشان می دهد. این اسناد 
همچنین رد شبکه ای مظنون به پولشویی میلیاردها دالر را نشان می دهد 

که یک بانک تحریم  شده روســی آن را اداره می کرده و نزدیکان والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه در آن دخیل بوده اند. نام های سرشــناس 
دیگری هم در این اســناد آمده که عبارتند از ایاد عالوی، وزیر کشور سابق 
عراق، حمد بن جاسم نخست وزیر سابق قطر، حمد بن خلیفه آل ثانی امیر 
سابق قطر، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، خلیفه بن زاید 
بن سلطان آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده و امیر ابوظبی، خانواده 
و بستگان نزدی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، دوستان نزدیک 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، بستگان بشار اسد، پدر دیوید کامرون 
نخست وزیر انگلستان، پسر حسنی مبارک، فرزندان نواز شریف و بسیاری 
دیگر از سیاســتمداران و نزدیکان آنها در آمریکای التیــن، آفریقا، اروپا و 

همچنین چین.
این افراد در واقع از این موسسه پانامایی برای ترتیب دادن ساز و کارهای فرار 

مالیاتی – برای دارایی ها و اموال خود – استفاده کرده اند. برای مثال نزدیکان 
و وابستکان والدیمیر پوتین طبق این اسناد بیش از 2 میلیارد دالر دارایی های 
مخفی را در دست دارند و یا نخست وزیر ایسلند به شکلی مخفیانه بدهی های 
بانک های ورشکسته این کشور را از آن خود کرده است. خانواده نواز شریف 
نیز میلیون دالر دارایی را در امالک و مســتغالت ثبــت کرده اند. حدس و 
تخمین اینکه بر اســاس این اسناد چه میزان فساد مالیاتی رخ داده است، 
برای هیچ کس ســاده نیست؛ اما »گابریل زاکمن« استاد اقتصاد دانشگاه 
برکلی، در کتابی که در همین حوزه نوشــته اســت، تخمین می زند که رقم 
دارایی های پنهان در جهان بالغ بر 7.6 تریلیون دالر اســت؛ یعنی بیش از 
8 درصد از کل دارایی های مالی دنیا. حجم اطالعات موجود در این اسناد 
بسیار باال است و کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی در حال کار 
بر روی این اسناد و استخراج تمامی اطالعات مندرج در آن ها است. به نظر 
می رســد طی روزهای آتی اطالعات جالب توجه و چالش برانگیزی از این 

اسناد در رسانه های مختلف درج شود.
گفتنی است از هم اکنون، مقامات سازمان های مالیاتی برخی کشورهای 
جهان، از جمله استرالیا و نیوزیلند، اقدام علیه شخصیت هایی که نام آنها در 
اسناد پاناما آمده است را آغاز کرده اند. سازمان مالیات استرالیا امروز اعالم 
کرد در حال بررسی 8۰۰ مشتری ثروتمند استرالیایی شرکت ماساک فونسکا 
است. این ســازمان اعالم کرده که تاکنون توانسته است 8۰۰ شخصیت 
استرالیایی در ارتباط با شرکت ماساک فونسکا را شناسایی کند که 12۰ نفر 
از این افراد از خدمات یک شرکت ارائه خدمات بین المللی در هنگ کنگ 
استفاده کرده اند. با این وجود، مدیر شرکت مذکور، مسئولیت این اسناد را 
رد و اعالم کرده شرکتش قربانی یک اقدام بین المللی علیه حریم خصوصی 
شده است. شرکت ماساک فونسکا اعالم کرده است که مسئول فعالیت های 
غیرقانونی انجام شده در شرکت های تأسیس شده نیست. این شرکت اعالم 
کرده: »ما فقط ساختارهای قانونی این شرکت ها را ایجاد کرده و به بانک ها، 
وکال، شــرکت های بزرگ واگذار می کردیم که مشتری نهایی شرکت های 

ایجاد شده برای ما شناخته شده نیستند«. 

ادامه درگیری ارمنستان و آذربایجان بر سر قره باغ
در حالی که آمارهای مختلفی در خصوص تلفات و زخمی های درگیری های خشــونت آمیز روزهای اخیر بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان منتشر شده است، دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور انسان دوستانه با انتشار 
بیانیه ای از کشــته شدن ۳۳ نفر در درگیری های دو روز اخیر خبر داده است. در این خشــونت ها همچنین بیش از 2۰۰ نفر نیز زخمی شده اند. این گزارش افزود: منابع رسمی ارمنستان و آذربایجان اعالم کرده اند که در نتیجه درگیری ها 
تاکنون ۳۰ نظامی و ۳ غیر نظامی کشته شده اند. آمار افراد زخمی شده بر اثر این درگیری ها هنوز از سوی منابع رسمی دو طرف تأیید نشده است، ولی منابع غیر رسمی اعالم کرده اند که بیش از 2۰۰ نفر زخمی شده اند. وزارت دفاع ارمنستان 
نیز اعالم کرده است که گزارش های منتشر شده از سوی باکو در خصوص تلفات سنگین انسانی و نظامی ارمنستان در قره باغ به هیچ وجه صحت ندارد. سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان پیش از این اعالم کرده بود که طرف ارمنستانی 
متحمل خســارات شدیدی از نظر انسانی و تجهیزاتی شده است. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنســتان، اعالم کرده است که 18 نظامی این کشور در این درگیری ها کشته و ۳5 نفر دیگر زخمی شده اند. این بزرگترین درگیری بین دو 
کشور از زمان برقراری آتش بس در سال 1994 میالدی بوده است. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان نسبت به آتش بس اعالم شده از سوی آذربایجان در منطقه ناگورنور قره باغ ابراز تردید کرد و گفت: »این یک تله رسانه ای 

است که به معنی آتش بس یکجانبه نخواهد بود«. جمهوری آذربایجان روز یکشنبه آتش  بس یک طرفه اعالم کرده بود؛ اما با این حال اعالم کرد که در صورت مواجهه با حمله احتمالی از سوی ارمنستان، واکنش نشان خواهد داد.

صحنه تصادف شدید در بزرگراه، چین.

عکس جالب هوایی از برداشت 
مارچوبه در مزارع آلمان.

بارش شدید باران و رانش زمین در شــمال غرب پاکستان و مناطقی از کشمیر دست کم 58 کشته و 6۰ زخمی بر جای 
گذاشت. 

روز جنگ بالشی در 
پکن، چین.

 آغاز اجرای توافق جنجالی 
ترکیه و اتحادیه اروپا

اولین گروه از پناهجویانی که به یونان رفته بودند، طبق توافق قبلی با 
ترکیه، از جزیره »مدیللی« وارد غرب ترکیه شدند. طبق توافق ترکیه 
و اتحادیه اروپایی در ماه مارس، از امروز ترکیه پذیرای شــماری از 
پناهجویانی است که طی ماه های گذشته به سوی اروپا حرکت کرده 
و وارد جزایر یونان شده بودند. بازگرداندن این پناهجویان، مرحله 
دوم توافق ترکیه و اتحادیه اروپا اســت. مرحله نخست توافق، 2۰ 
مارس انجام شده بود. این توافقنامه، بر اساس اصل »یکی مقابل 
یکی« است؛ به این معنا که ترکیه یک پناهجوی قانونی را تحویل 

می دهد و در مقابل، یک پناهجوی غیرقانونی را تحویل می گیرد.

ادعای جانشین ولیعهد سعودی 
درباره جنگ یمن

محمد بن ســلمان، جانشــین ولیعهد و وزیر دفاع عربســتان 
ســعودی مدعی پیشــرفت در مذاکرات یمن شــده است. وی 
ابراز امیــدواری کرده طرف های درگیر در یمن به پایان درگیری 
نزدیک شوند. بن سلمان مدعی شده: »پیشرفت قابل توجهی 
در مذاکرات حاصل شده است. ما تماس های خوبی با حوثی ها 
داریــم. اخیرًا یک هیأت از آن ها به ریــاض آمد«. وی افزوده: 
»ما در تالش برای عملی شدن این موضوع در صحنه تحوالت 
میدانی هســتیم. البته اگر وضعیت به حالت سابق برگردد، ما 

آماده هستیم«. 

 ترامپ: پناهجویان سوری را 
اخراج کنید!

دونالد ترامــپ، نامزد پیشــرو جمهوری خواهــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، در جدیدترین موضع گیری جنجالی 
خود، خواستار اخراج پناهجویان سوری شده است. ترامپ گفته 
اگر رئیس جمهور شود، همه آوارگان سوری را که در خاک آمریکا 
هســتند، اخراج خواهد کرد. وی همچنین از بلژیک به ســبب 
بررسی نکردن پیشینه آوارگانی که وارد این کشور شده اند، انتقاد 
کرد و گفــت: »آمریکا مثل احمق ها رفتــار نخواهد کرد«. وی 
افزوده: »هزاران نفر به صورت آواره  می آیند. ما اصاًل نمی دانیم 
آن ها که هستند، از کجا می آیند و هیچ سند و مدرکی هم ندارند«.

 کشته شدن ۲0 عضو ارشد 
»جبهه النصره«

منابع مختلف از کشــته شــدن شــماری از اعضای ارشد گروه 
تروریستی »جبهه النصره« خبر می دهند. بر اساس این گزارش، 
ابوفراس السوری، سخنگوی گروه تروریستی جبهه النصره، در 
یک حمله هوایی در حومه ادلب کشته شده است. سازمان موسوم 
به دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن اعالم کرده، جنگنده های 
ناشــناس، محل برگزاری جلســه مشــترک فرماندهــان گروه 
تروریستی جنداالقصی و جبهه النصره )شاخه القاعده در سوریه( 
را هدف قرار دادند که در این حمله، ابوفراس السوری، فرزند وی 

و 2۰ عضو این دو گروه تروریستی کشته شدند.

بین الملل


