
رهبر انقالب فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به دولت داده اند
معاون اول رئیس جمهور گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
دست دولت و معاون اول رئیس جمهور باشد. اسحاق جهانگیری طی سخنانی در مراسم 
افتتاحیه نمایشگاه ایران پالست، اظهار کرد: عده ای دولت را متهم می کنند که در زمینه 
اقتصاد مقاومتی کاری انجام نشده چون احساس می کنند راه رسیدن به آن چیز دیگری 

صفحه ۲است یا در ذهنشان راه دیگری در نظر دارند اما این  ...
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 سخن از تعطیلی حج 
بی پایه است

هاشمی زدایی، پروژه ای برای تنهاسازی رهبری
در دو هفته گذشته یکی از محورهای مانور رسانه های تندرو، هاشمی رفسنجانی بود. ماجرا 
از توییتی از توییتر هاشمی شروع شد و با وجود توضیحات و تصحیح هاشمی، داستان خاتمه 

نیافت. بعد از آن خبرهایی از سوی »مشاور هاشمی« منتشر شد که دفتر هاشمی آن را 
تکذیب کرد. همه این ها در کنار مانورهای رسانه ها برای القای وجود اختالف شدید میان 
هاشمی و رهبر انقالب است. مشاور هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درخصوص ارتباط هاشمی و رهبر انقالب با اشاره به اینکه هاشمی رفسنجانی و مقام 

 معظم رهبری بعد از عید با هم تلفنی گفت وگو کردند، گفت: هاشمی و رهبری تقریبًا 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3ماهانه دیدار می کنند اما نمی دانم بعد از عید دیداری داشته اند یا نه ... صفحه ۲

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت فریضه حج 
را واجب الهی و ُرکن دین دانســت و تاکید کرد: 
علیرغم تأخیر بوجود آمده ما مصمم به انجام حج 
مطلوب و عزتمندانه و بر پایه تفاهم و همکاری 
دو کشــور ایران و عربستان با یکدیگر هستیم. 
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر تصریح 

صفحه 3کرد: ما در چند سال گذشته  ...

محمدرضــا عــارف منتخب اول 
مــردم تهران دربــاره اوج گیری 

بداخالقی ها در ...

عمر دولت تدبیر و امیــد از نیمه 
گذشته است و کم کم نگرانی بابت 

آینده این ...

هیئت دولت در جلسه امروز خود 
گزارش وزارت امــور اقتصادی و 

دارایی را  ...

مردم به موقع 
جواب خواهند 

داد

 انتخابات 
سال 96 را 

واگذار می کنیم

بررسی گزارش 
مبارزه با 

پول شویی 

از یارانه اقتصادی تا یارانه سیاسی
صفحه ۲

همه اما و اگرها درخصوص حذف یارانه سه دهک پردرآمد
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درمورد ریاست مجلس هیچی توافقی نشده است
عبداله ناصری عضو شــورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان در خصوص پیش بینی ریاست مجلس دهم و نتیجه 
انتخابات مرحله دوم، اظهارکرد: تمام گمانه زنی ها در خصوص توافقات صورت گرفته برای ترکیب هیات رئیسه و ریاست 
مجلس که در برخی رسانه ها منتشر شده است، اساس و واقعیت ندارد و هیچ تصمیم گیری در این مورد انجام نشده و هیچ 
گفتگویی هم طرفین با یکدیگر نداشــته اند. وی با بیان اینکه در جبهه اصالحات و شــورای ائتالف، در مورد این مساله 
هیچ بحثی صورت نگرفته است، تاکید کرد: امروز تمام دغدغه و تمرکز شورای ائتالف و اصالح طلبان حضور و مشارکت 
حداکثری در مرحله دوم انتخابات است؛ چراکه همیشه در مرحله دوم کاهش مشارکت وجود داشته بنابراین همه تالش 

ما بر این است که میزان مشارکت را مشابه مرحله اول حفظ کرده تا بتوانیم حداکثر کرسی های باقی مانده را کسب کنیم.
سیدحسین مرعشی عضو ارشد و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز امروز با اشاره به مواضع حزب متبوعش درباره حمایت از محمدرضا عارف برای 
ریاست مجلس دهم، اظهار داشت: اولویت اول ما برای ریاست مجلس دهم آقای عارف است، اما این موضوعی نیست که ما بخواهیم دخالت کنیم، بلکه 
منتخبان مردم در مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرند. در عین حال بهروز نعمتی منتخب مجلس دهم با بیان اینکه منتخبان تهران هر هفته جلسات هم 
اندیشــی برگزار می کنند گفت که تا کنون در جلسات موضوع انتخاب هیأت رئیسه و تعیین رئیس مجلس مطرح نشده است و هنوز به این بحث ورود پیدا 
نکرده ایم.  گفتنی اســت پیش تر علی صوفی رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران گفته بود: توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصالحات، 

آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصالحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن عارف باشد.

حضور رئیس جمهور در استانبول مهم است
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر موثر بودن حضور رئیس جمهور در اجالس 
سران سازمان همکاری اسالمی ابراز امیدواری کرد که روحانی در این اجالس همچون مقام معظم رهبری، انقالبی 
حرف بزند و عمل کنــد. منصور حقیقت پور با مهم ارزیابی کردن حضور رئیس جمهور کشــورمان در اجالس ســران 
سازمان همکاری اسالمی گفت:  در رفتار سران ســازمان کنفرانس اسالمی بلوغ سیاسی مشاهده نمی شود و عمده 
این کشورها جیره خوار عربستان هستند که می خواهند علیه سوریه و برای تروریسم بودن حزب الله مجوز بگیرند. وی 
ادامه داد: قطعا حضور رئیس جمهور در این اجالس الزم اســت؛ ما همانطور که توانستیم کشورهای عراق ، عمان ، 

لبنان و پاکستان را سازماندهی کنیم در این اجالس نیز می توانیم در همین راستا عملکردی قوی داشته باشیم.
نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسالمی از روز گذشته در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد. قرار است نشست سران فردا و پس فردا )پنجشنبه و 
جمعه 26 و 27 فروردین ماه( در استانبول برگزار و حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان نیز دقایقی قبل برای شرکت در این نشست راهی استانبول شد.

گفتنی اســت گمانه زنی هایی درخصوص وجود چهار بند ضد ایرانی و یک بند علیه حزب الله لبنان در پیش نویس اعالمیه اجالس سران که از سوی 
عربستان ســعودی و با حمایت برخی از همپیمانانش ارائه شده بود، وجود دارد.  گفته شده پیش نویس سند فوق الذکر در جریان نشست کارشناسان 
ارشد کشــورهای عضو در اسفند ماه سال گذشته در جده تدوین شده و هیات رسمی کشــورمان به دلیل عدم اعطای روادید از سوی دولت عربستان 

امکان حضور و مشارکت در این نشست را پیدا نکرده بود.

 سخن از تعطیلی حج 
بی پایه است

نماینده ولی فقیه در امــور حج و زیارت فریضه حج را 
واجب الهی و ُرکن دین دانست و تاکید کرد: علیرغم 
تأخیر بوجــود آمده ما مصمم به انجــام حج مطلوب 
و عزتمندانــه و بر پایــه تفاهم و همکاری دو کشــور 
ایران و عربستان با یکدیگر هستیم. حجت االسالم 
والمســلمین قاضی عســکر تصریح کرد: ما در چند 
سال گذشته با مســئوالن حج عربستان سعودی به 
یک نظر مشترک دســت یافتیم، مبنی بر اینکه حج 
را از روابط سیاســی دو کشور جدا بدانیم، تا آسیبی به 

حج گزاری ایرانیان وارد نشود.
سرپرست حجاج ایرانی درباره برخی اظهارنظرهای 
منتشر شده در رسانه ها و مطبوعات درباره حج گزاری 
ایرانیان گفت: متأســفانه در چند ســال گذشــته در 
آســتانه برگزاری مراســم حج و یا اعزام هیئت های 
مذاکــره کننــده بــه کشــور میزبــان، برخــی افراد 
اظهارنظرهای غیرمســئوالنه ای را مطرح می کنند 
که پایه و اســاس منطقی نــدارد. وی افزود: فردی 
که هیچگونه نقشــی در برگزاری حج ندارد، چگونه 
می توانــد اظهار کنــد که زائــران ما امســال به حج 

نمی روند و سخن از تعطیلی حج به میان آورد؟ 
نماینده ولی فقیه اضافه کرد: ما همه ساله در انجام 
مذاکــرات و هنگام امضــای تفاهم نامه ها، مصالح 
ملی و عزت مردم ایران اســالمی را مد نظر داشته و 
هرگز اموری را که با آن منافات داشته باشد نپذیرفته 

و نخواهیم پذیرفت.
وی لــزوم هوشــمندی و تدبیــر در مذاکــره با طرف 
سعودی را خاطرنشان ساخت و گفت: هیات اعزامی 
جمهوری اسالمی ایران در این مذاکرات در چارچوب 
سیاســت های نظام برای حضور ایرانیان در مراسم 
حج که قطعًا به تقویت وحدت امت اســالمی کمک 

می کند، اقدام خواهد کرد.
سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه در سال های 
گذشته به مســئوالن عربســتان اعالم کرده ایم که 
امنیت مکه و مدینه را امنیت خــود می دانیم اضافه 
کرد: همه ســاله تالش کرده ایم تــا حجاج ایرانی در 
نظم کامل و با مراعات قوانین عربستان، حج را انجام 
دهند و خوشبختانه مســئوالن آن کشور نیز بارها به 

این مهم اعتراف داشته اند.
نماینده ولی فقیه اظهار داشت: سال گذشته برخی 
مشــکالت بوجــود آمده را قبــل از حوادث ســقوط 
جرثقیل و منــا با گفتگو با طرف مقابــل حل کردیم و 
همــواره معتقدیم مســائل مربوط به حج بــا تفاهم و 
گفتگو با یکدیگر رفع خواهد شــد. سرپرست حجاج 
ایرانی با تاکید بر فرمایشــات رهبری در مورد فاجعه 
منا گفت: همه کسانی که پیگیر حوادث سال گذشته 
مسجدالحرام و منا هستند، بخوبی می دانند که بعثه 
مقام معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت مجّدانه 
مســائل مربوط بــه آن دو فاجعه را پیگیــری نموده 
و همچنان تا رســیدن بــه تمامی اهــداف مورد نظر 

تالش ها را ادامه خواهند داد.
وی افزود: در این ارتبــاط گام های مهمی در داخل 
برداشته شده و ان شــاءالله با مذاکرات پیش رو امید 
اســت قول های داده شده مســئوالن عربستان در 
رابطه با پرداخت دیه به بازمانــدگان نیز هرچه زودتر 
عملی شــود. حجت االســالم  والمســلمین قاضی 
عســکر درباره شــرایط حضور ایرانیان در عمره هم 
اظهار داشت: در صورتی که عربستان حکم دو پلیس 
خاطی را اعــالم و آنها را مجازات کنــد، زمینه برای 

انجام این فریضه نیز فراهم خواهد شد.

از یارانه اقتصادی تا یارانه سیاسی
همه اما و اگرها درخصوص حذف یارانه سه دهک پردرآمد

نمایندگان مجلس دیروز برغم مخالفت شــدید دولت، حذف یارانه ســه دهک 
باالی جامعــه را تصویب کردند. دولت و مخالفان از ســویی می گویند بین آمار 
دولت و مجلس درخصوص تعداد مشــمولین این مصوبه اختالف وجود دارد و 
از سوی دیگر تاکید دارند سازو کار الزم برای شناسایی سه دهک پردرآمد وجود 
نــدارد. درمقابل موافقان این طرح دولت را متهم به سیاســی کاری می کنند و 
می گویند اینکه دولتی که مخالف یارانه بود بــه یک باره طرفدار پرداخت یارانه 
شده است، به دالیل سیاســی و انتخاباتی است. در مقابل حامیان دولت بر این 
اعتقادند که چون حذف یارانه ها برای دولت تبعات سیاسی دارد امکان دارد این 
مصوبه با انگیزه های سیاســی علیه دولت در سال آخر دوره چهارساله روحانی 

تصویب شده باشد. 

اختالف آماری 17 میلیونی
یکی از اختالفات مجلس و دولت، بر سر عدد مشولین این طرح بود. درحالي که 
دولت مي گوید کمتر از 7 میلیون نفر در ایران درآمد باالتر از ٣٥ میلیون تومان در 
سال دارند، نمایندگان مجلس تعداد کساني که از این موقعیت بهره مند هستند 

را ٢٤ میلیون نفر اعالم کرد. 
پیش از تصویب طرح نوبخت، معاون رییس جمهوري و رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزي که به عنوان نماینده دولت در مجلــس بود، در مخالفت با طرح 
نمایندگان گفت: دلیل مخالفت دولت معیارهاي حذف اســت، چرا که مجلس 
مي گوید با معیار سه دهك باال و درآمد ساالنه ٣٥ میلیون توماني ٢٤ میلیون از 
لیست حذف مي شوند که در مجموع افرادي که با این معیارها شناسایي شده اند 
7 میلیون و ٥٦ هزار و ٥٢ نفر است. او در توضیح این مطلب افزود: بر اساس آمار 
دولت، مجموع تجار و صاحبان مشــاغل حدود ٣٨ هزار و ٥٦٢ نفر و پزشکان 
و نمایندگان مجلس هم حدود ١٥ هزار و ٨٢٢ نفر هســتند. بیشتر افرادي که 
حقوق آنها بیش از ٣٥ میلیون تومان در سال است، حدود دو میلیون و ٦٩٤ هزار 
و ٧٤٧ نفر هستند و افرادي که در خارج از کشور یارانه مي گیرند حدود ٢٣ هزار 
و ٧١٨ نفر هستند. همچنین افرادي که به وســیله روش باز باالي ٣٥ میلیون 
تومان در ســال حقوق مي گرفتند و توسط وزارت تعاون شناسایي شده اند چهار 
میلیون و ٢٨٣ هزار نفر بوده است. بر این اساس در مجموع افرادي که شناسایي 
شــده اند 7 میلیون و ٥٦ هزار و ٥٢ نفر هستند نه ٢٤ میلیون نفر. نوبخت تاکید 
کرد: مصوبه مجلس در حذف سه دهك باالي جامعه خواست دولت را برآورده 

نمي کند و آن منابعي که مدنظر است را آزاد نمي کند.
لذا در حالي به گفته مجلس دولت با حذف ٢٤ میلیون نفر مي تواند ماهانه هزار 
میلیارد تومان در پرداخــت یارانه نقدي صرفه جویي کند که با آماري که نوبخت 
اعالم کرده و دربرگیري 7 میلیون نفري این معیارها دولت تنها مي تواند ماهانه 
٣١٨ میلیارد تومــان کمتر یارانه بدهد. به عبارتي بین آمار مجلس و دولت ٧٧٣ 

میلیارد تومان ماهانه اختالف وجود دارد.
با این حال عدد 24 میلیون از ســوی یکی از اعضای هیئت رئیســه مجلس که 
از موافقان طرح بود، رد شــد. محمد حسین فرهنگی با تکذیب خبری در مورد 
حذف یارانه 24 میلیون نفر در یکی از رسانه ها اظهار کرد: این مسأله در مصوبه 
مجلس نیامده و تنها کسانی که سرپرست خانوار هستند و ماهانه درآمد بیش از 

3 میلیون داشته باشند مشمول این موضوع می شوند.

امکان شناسایی سه دهک وجود ندارد
اما از دعوا بر ســر عدد 24 میلیون که بگذریــم یکی از بحث های مخالفان این 
مصوبه این اســت که اساسا امکان شناسایی ســه دهک پردرآمد جامعه وجود 
ندارد، چراکه اوال باید برای این کار به حساب های شخصی افراد سرک کشید 

و ثانیا اصال معیار قابل قبولی برای این کار وجود ندارد. 
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص گفت: چنانچه 
مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف ســه دهک پر درآمد کشور قانونی شود 
دولت امکان شناســایی آنها را نخواهد داشــت و اجرای این قانون تبعاتی را در 
جامعه خواهد داشــت. صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به 
حساب های شخصی بانکی مردم سرکشــی کرد که دولت به هیچ وجه موافق 
آن نیست. برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار 
باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب های شخصی بانکی مردم می شود. وی 
افزود: دولت در سه چهار سال گذشته در صدد تکمیل پایگاه اطالعاتی مؤدیان 
مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صد درصد اطالعاتش تکمیل نشده و 

جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. 
غالمرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز که از مخالفان 
این مصوبه اســت گفت: قانــون مذکور قابلیــت اجرایی ندارد بــه دلیل اینکه 
شناســایی 24 میلیون نفر برای حذف از دریافت یارانه نقدی غیر ممکن اســت 
و نباید فراموش کرد این قانون در ســال 93 نیز تصویب شــده اما دولت به دلیل 
نداشــتن اطالعات جامع و کافی این مصوبه را در ســال 93 اجرایی نکرد. وی 
ادامه داد: در این باره چند بار از مســئوالن دولتی دعوت شــد که به کمیسیون 
برنامه و بودجه بیایند تا راهکارهای کسب اطالعات برای شناسایی افراد پردرآمد 
مشــخص شود تا یارانه این قشر حذف شود و در ســال 94 نیز  4.5 میلیون نفر 
شناسایی شدند که 3 میلیون نفر آن از دریافت یارانه حذف شدند و 1.5 میلیون 
نفر با اعتراض هایی که اعالم کردند دوباره به جمع یارانه بگیران اضافه شدند.

کاتب با بیان اینکه مصداق های حذف یارانه بگیران باید مشخص باشد افزود: 
براساس این مصداق ها تنها 7 میلیون نفر از جامعه حقوق بگیر که مالیات می 
دهند قابل شناســایی اند؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش غیر دولتی. کاتب 
افزود: در سال 95 نیز شناسایی دقیق افرادی که باید از جمع یارانه بگیران حذف 

شوند امکان پذیر نیســت و باید توجه داشت دولت در سال 94 اختیار شناسایی 
اقشــار پردرآمد را داشته است و می توانســت به روند کاری خود در این رابطه در 

سال 95 نیز ادامه دهد.

دو طرف یکدیگر را به سیاسی کاری متهم می کنند
با وجود دالیلی که دولت در مخالفت با حذف یارانه سه دهک پردرآمد مطرح کرده 
اســت، منتقدان دولت را به سیاســی کاری متهم می کنند. روح الله حسینیان 
در این خصوص می گوید: دولت با شــعار مخالفت با یارانه به جنگ دولت قبل 
آمد و یارانــه را تن پروری، تنبل پروری و خیانت به اقتصاد کشــور عنوان کرد اما 
حاال چطور شــده که شــعار حمایت از یارانه ســر می دهد؟ بنابراین این رویکرد 
دولت کامال سیاسی است. وی همچنین تصریح کرد: اصولگرایان بنیان گذار 
پرداخت یارانه به مردم بوده و مخالف حذف آن هستند اما دولت از این موقعیت 

فعلی سوءاستفاده می کند.
محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیســیون تلفیق مجلس نیز در این مورد 
گفت: معتقدیم مخالفت دولت در صحن علنی با مصوبه حذف یارانه پردرآمدها، 
با نگاه کارشناسی نبود زیرا نگاه کارشناسی این موضوع را به نفع کشور و دولت 
می داند و این کار بســیار بــه دولت کمک می کنــد. وی همچنین اظهار کرد: 
وزراي نفت و اقتصاد طي ماه هاي گذشــته بارها گفته اند که روز پرداخت یارانه 
روز سختي براي دولت است، وزیر اقتصاد اظهار داشته که شب پرداخت یارانه 
شب مصیبت عظماي دولت اســت، لذا مجلس براي اینکه مصیبت عظماي 
دولت کاهش پیدا کند، این قانون را تصویب کرد. پورابراهیمي ادامه داد: دولت 
چگونه با این قانون مخالف است، مخالفت باید براساس مکنونات قلبي یا تحلیل 
بیروني باشد که ما مطمئن هستیم دولت با حذف این دهك هاي پردرآمد موافق 
است و اظهار مخالفت از سوي دولت متناسب با فعالیت سال هاي پایاني عمر 
دولت یازدهم است و منطقي نیســت. وی افزود: دولت نگران تبعات سیاسی 
و اجتماعی حذف یارانه پردرآمدهاســت و به نظر می رسد این نگرانی ها مانع از 

انجام این کار می شود.
در مقابل حامیان دولت نیــز تصویب کنندگان از احتمــال وجود انگیزه های 
سیاســی در پــس تصویب این طــرح می گوینــد. غالمعلی جعفــرزاده عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفت: این موضوع برای 
دولت بار سیاسی دارد و این احتمال وجود دارد که تصمیم سیاسی در مجلس 
اتخاذ شده باشــد تا دولت نتواند عملکرد موفقی داشــته باشد. به هر حال این 
تصمیم صحیح نیست. وی با بیان این که حذف این 3 دهک با مصوبه مجلس 
صحیح نیست، گفت: وارد کردن این همه استرس به جامعه ضروری نیست. 
قطعا دولتی که توانست در یک سال 3 میلیون را حذف کند به تدریج می توانست 

کار را ادامه دهد.

پیگیری روز واکنش روز

رهبر انقالب فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به دولت داده اند
معاون اول رئیس جمهور گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که فرماندهی اقتصاد مقاومتی دست دولت و معاون اول رئیس جمهور باشد. اسحاق جهانگیری طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران 
پالست، اظهار کرد: عده ای دولت را متهم می کنند که در زمینه اقتصاد مقاومتی کاری انجام نشده چون احساس می کنند راه رسیدن به آن چیز دیگری است یا در ذهنشان راه دیگری در نظر دارند اما این 
توسط مقام معظم رهبری حل شده و ایشان فرموده اند که فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دست دولت و معاون اول رئیس جمهور باشد. وی ادامه داد: ایشان آنجایی که باید حرف آخر زده شود را مشخص کردند 
و فرمودند االن در دستگاه های مختلف کارهایی می شود که منطبق با اقتصاد مقاومتی یا خنثی و یا متضاد با آن است. در جایی که منطبق است باید حمایت کنید آنجایی که خنثی است را به سمت اقتصاد 
مقاومتی بکشانید و آنجا که متضاد است را متوقف کنید. جهانگیری با بیان اینکه مکرر گفته شده که مهمترین چالش های پیش روی انسان، رفع بیکاری، ایجاد رفاه، توسعه و اقتدار اقتصادی ایران است، 
افزود: به حمدالله ایران در منطقه ناامن و ناآرامی که در اطراف ماست کانون ثبات و نقطه آرام منطقه به حساب می آید و در کنار جاذبه های طبیعی، نیروی انسانی، بازار و موقعیت استراتژیکی که دارد اگر بتواند 
بر چالش های پیش روی خود غلبه کند می تواند و باید به یکی از کانون های مهم توسعه تبدیل شود و اقتصاد دنیا حتما می تواند از شرایط ایران برای کارهای مهم و سرمایه گذاری های اساسی استفاده کند.

سیاسی
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انتقاد هیات دیپلماتیک ایران از فضا سازی های عربستان

محمدجواد ظریف در نشست روز گذشته در استانبول در واکنش به طرح چهار بند ضد ایرانی و یک بند علیه حزب الله لبنان در پیش نویس اعالمیه اجالس سران که از سوی عربستان سعودی و با حمایت برخی از همپیمانانش 
ارائه شده بود، این اقدام را برخالف روح همبستگی اسالمی و در راستای منافع رژیم صهیونیستی خوانده و نسبت به عواقب این رویکرد مخرب هشدار داده است. رئیس دستگاه دیپلماسی با طرح این سؤال که چرا برخی کشورهای 
عضو سازمان همکاری اسالمی همان سیاست های شکست خورده را تجربه می کنند، درباره محکوم کردن حزب الله لبنان نیز اظهار داشته است: این اقدام تنها باعث خشنودی رژیم صهیونیستی و تشویق آن می شود. ظریف 

در سخنرانی خود در این نشست نیز ضمن تاکید بر اینکه اجالس سران باید به دنبال تقویت وحدت اسالمی باشد، عنوان کرد: مشکالت و اختالفات بین کشورها باید از طریق گفت وگوهای دوجانبه حل شود نه اینکه 
مسائل دوجانبه را به نشست های چند جانبه کشاند. وی ضمن اشاره به بهانه جویی های عربستان سعودی جهت سوء استفاده از حادثه حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در ایران به دنبال اقدام تحریک 

آمیز سعودی ها، به محکومیت این حمالت توسط ایران و برخورد جدی با مرتکبین این حادثه اشاره و تاکید کرد: علیرغم اقدامات مخرب برخی کشورهای عضو سازمان علیه ایران، ما همواره بهبود روابط با 
کشورهای همسایه و اسالمی را با اولویت دنبال کرده ایم. این در حالی است که برخی از این کشورها از صدام حسین در جریان جنگ علیه ایران حمایت کرده و در جنایات صدام علیه مردم ایران شریک بودند.

مردم به موقع جواب خواهند داد
محمدرضا عــارف منتخب اول مردم تهران 
درباره اوج گیــری بداخالقی هــا در برخی 
رسانه ها و شــبکه های اجتماعی علیه وی 
گفت: سال هاست به اینگونه بداخالقی ها 
عادت کــرده ام و همگان هم روش و منش 
من را می دانند که اهل جواب دادن نیستم 

و به دفتر و نزدیکان خودم هم توصیه کردم حتی المکان پاســخ اینگونه بد 
اخالقی ها را ندهند. عارف همچنین با بیان اینکه منشــاء بســیاری از این 
تحرکات برای او روشــن اســت و می داند چه جریانی و با چه اهدافی پشت 
برخی خبرســازی ها قرار دارند، تاکید کرد: مردم به مانند گذشــته به موقع 
جواب اینگونه بداخالقی ها را خواهند داد. وی اظهار کرد: یکی از پیام های 
انتخابات مجلس دهم برای جریانی بود که تالش می کرد با اتهاماتی اصالح 

طلبان را از حاکمیت خارج کنند.

انتخابات سال 96 را واگذار می کنیم
عمر دولت تدبیر و امید از نیمه گذشته است و 
کم کم نگرانی بابت آینده این دولت و ادامه کار 
آن در چهار سال دوم بیشتر و بیشتر می شود. 
خصوصا اینکه شاخص های اقتصادی نشان 
می دهند دولــت عملکرد چنــدان مطلوبی 
نداشته و نارضایتی عمومی را ایجاد کرده است. 

این دغدغه بسیاری از همفکران و همراهان دولت است.  آقا ابراهیمی رییس 
منطقه خراسان جنوبی حزب اتحاد ملت با تاکید بر اینکه در سه سال گذشته هیچ 
پیشرفتی در شاخص های توسعه استان دیده نمی شود گفت: متاسفانه در تمام 
این مدت اولویت با حفظ خودشان بوده و وضعیت مدیریت سیاسی و اقتصادی 
استان بسیار ناخوشایند است. وی با بیان این موضوع تاکید کرد: اگر دولت به 
این وضع سامان ندهند در انتخابات ریاست جمهوری هم خراسان جنوبی را به 

شعارهای پوپولیستی و وعده های دروغین واگذار خواهیم کرد.

بررسی گزارش مبارزه با پول شویی 
هیئت دولت در جلســه امــروز خود گزارش 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را درباره 
»مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم 
در دوران پسابرجام« مورد بحث و بررسی قرار 
داد. اعضای هیات دولت در جلســه صبح 
چهارشنبه خود، با اشاره به اهمیت و اولویت 

مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء 
و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده 
با ســایر کشورها تاکید کردند. در این جلســه بر تالش برای استفاده از همه 
ظرفیت های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری 
از شکل گیری باندها و گروه های تبهکار سازمان یافته بویژه در زمینه قاچاق 
مواد مخدر و کاال تاکید و مقرر شــد هماهنگی و اقدامات الزم برای فراهم 

ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود.

عده ای با قلم و زبان شان 
 حقایق روشن نظام را 

انکار می کنند
اول دســتگاه قضایــی حجت االســالم  معــاون 
والمسلمین غالمحســین محسنی اژه ای با حضور 
در مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری 
گفت: در بســیاری از موارد اتفاق می افتد که انسان 
حقایق را منکر شود و انکار حق نوعی ظلم محسوب 
می شــود. وی افزود: عده ای با قلم و زبان شان در 
نظام جمهوری اسالمی که با انفاس طیبه امام راحل 
و مجاهدت های آن مرد بزرگ و همه دینمداران بنا 
گذاشته شده است و قوانین و اقدامات آن که از ابتدا 
تاکنون با رهبری هــا و فرماندهی های مقام معظم 
رهبری به جلو می رود و حقایق روشــنی اســت را با 

کمال تاسف منکر می شوند.
معــاون اول دســتگاه قضایــی خاطرنشــان کرد: 
برخی قانون اساســی به ایــن مترقــی ای را نادیده 
می گیرند و متاسفانه به برخی حواشی و ضعف های 
اجرایــی و غیراجرایــی می پردازنــد و ایــن نظــام 
مظلــوم را ظالمانــه و غیرمنصفانــه می کوبنــد. 
محســنی اژه ای با بیان اینکه برخی ها با بی انصافی 
در داخل کشــور با دشــمن همراهــی می کنند و او 
را متهــم می کنند به یــک نظام و اوصافــی که آنها 
می گوینــد، گفــت: آنهــا از حکومت هایــی تمجید 
می کنند که بویی از مردم ســاالری نبرده است. این 
موضوع بسیار بی انصافی اســت که حکومت های 
مرتجعــی ماننــد برخــی حکومت هــای منطقه که 
یکبــار انتخابات را به خــود ندیــده و در تمام دوران 
سلطنت شــان یک بار فرد عادل و جامع الشرایط بر 
آنها حکومــت نکرده مورد حمایت قــرار می گیرند و 
علیه نظام جمهوری اســالمی ایران از صبح تا شب 
 تبلیغــات می کنند و متاســفانه در داخل نیــز با آنها 

همراهی می کنند. 
معاون اول دســتگاه قضایی با بیــان اینکه افرادی 
دارای گذشته خوبی بودند و قبل و بعد از انقالب، در 
زمان جنگ و بعد از جنگ و همچنین در اوج مسائل 
مختلف اقداماتی را انجــام داده اند گفت: اما امروز 
نمی دانم چه شده و نمی دانم خدای ناکرده غفلت از 
خدا پیدا کرده اند؛ چراکه این مسیری که در حال طی 
کردن آن هســتند اگر به خود نیایند و به خدا توسل 

نکنند، قعر جهنم خواهد بود.
محســنی اژه ای با تاکید بر اینکه یکــی از مصادیق 
ظلم انکار حق اســت و در بســیاری از مــوارد اتفاق 
می افتد که انســان حقایق روشــن و حق مســلم را 
انکار می کند، اظهار کرد: متاســفانه عده ای قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران را که به تعبیر همه 
منصفین و حتی از زبان بسیاری از غیر دوستان یک 
قانون مترقی، جامع و نشــات گرفته از اســالم و بر 
مبنای عقل و خرد تنظیم شــده است را نمی پذیرند 

و منکر می شوند.
معــاون اول دســتگاه قضایی خاطرنشــان کرد: بر 
اساس حرکت های امام خمینی)ره( و رهبری های 
مقام معظم رهبری، اسالم عظمت مجدد پیدا کرده 
اما توسط عده ای دیده نمی شود و متاسفانه برخی ها 
همین را نیز منکــر می شــوند و نمی توانند بپذیرند. 
متاســفانه گاهی اوقات عده ای با بی انصافی که از 
ابتدا تا به امروز دارای مسئولیت های گوناگون بودند 
سخن می گویند و قلم می زنند و حقایق را منکر شده 
و مسائل را مخدوش می کنند و با کمال بی انصافی 

سخن می گویند.

امنیت، نخستین الزام 
پیشرفت است

هاشمی زدایی، پروژه ای 
برای تنهاسازی رهبری

دومین روز رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران با اجرای سه عملیات رزمی واقعی در منطقه میرجاوه برگزار شد.  دومین 
روز رزمایش پیامبر اعظم نیروی زمینی سپاه پاسداران با اجرای سه عملیات و سناریوی نظامی در منطقه میرجاوه استان 

سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در جریان این رزمایش ســه عملیات اصلی شامل عملیات کمین، اجرای عملیات رفع راهبدان ایجاد شده توسط گروه 
های تروریستی و عملیات حمله به محل های تجمع دشمن و بازپس گیری موقعیت های خودی توسط نیروی زمینی 
سپاه، هوانیروز سپاه و نیروهای عشایر و نیروی انتظامی و مرزبانی به اجرا درآمد. همچنین در جریان رزمایش امروز برای 

نخستین بار موتورهای چهارچرخ که قابلیت حرکت در سطوح مختلف را دارند، مورد استفاده قرار گرفتند.
سردار حســین سالمی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در حاشیه دومین روز رزمایش پیامبر اعظم نیروی زمینی سپاه 
در منطقه میرجاوه استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات سپاه پاسداران در حفاظت از مرزهای جنوب شرق 
و شــمال غرب کشور اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه پاسداران سال هاست که مسوولیت حفاظت از مرزهای کشور در 
مناطق جنوب شرق و شمال غرب را برعهده دارد و با اقدامات موثر خود اعم از اشراف اطالعاتی جامع، انجام عملیات 
ضدنفوذ در این مناطق و مشــارکت با مردم منطقه و طوایف در اجرای طرح تامین امنیت مناطق مرزی به ایفای نقش 

خود می پردازد.
وی با بیان اینکه محصول اقدامات چندساله سپاه در مناطق مرزی کشور برقراری امنیتی قابل قبول و پایدار در کشور 
به ویژه در مناطق مرزی بوده است، خاطرنشان کرد: برای ما آرامش خاطر و تامین امنیت مناطق شمال غرب و جنوب 
شــرق کشور که مردم کرد و بلوچ کشورمان زندگی می کنند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و نیروی زمینی سپاه 
نیز با اســتفاده از تمام تــوان فنی، تکنیکی، تاکتیکــی و عملیاتی و راهبردی خود در جهت تامیــن امنیت این مناطق 

فعالیت می کند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه نخستین الزام پیشرفت و توسعه هر کشور وجود امنیت در آن کشور 
اســت، اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش توانسته اســت با اجرای راهبردهای نوین و مافوق خود در این عرصه اقدامات 

قابل قبولی از خود به جای بگذارد.

اول انقالب هم می گفتند ارتش نمی خواهیم
اما امروز در مراســمی از جدیدترین دستاوردهای نیروی زمینی ارتش رونمایی شــد. در مراسم صبح امروز تانک های 
بهینه ســازی شده چیفتن خودرو حامل شیلتر مخابراتی و آتلیه ی تست موشک انداز تاو رونمایی، سامانه پدافند هوایی 
57 میلیمتری خودکششــی چرخ دار، خودرو تاکتیکی 6   × 6 کیان، خودرو تانک بر تاکتیکی فوق سنگین پوریا، خودرو 
تجسســی شهرام و تانک میدان نبرد تیام شد. همچنین سالح 7/62 میلیمتری تک تیرانداز بهینه شده و ارتقاء یافته، 
خودرو تانک بر فوق سنگین کاربری شده و انواع خودروهای آمبوالنس، جرثقیل، تانکرهای آب و نفربرهای مختلف، 

به یگان های مختلف نیروی زمینی تحویل داده شد. 
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در مراســم رونمایی از جدیدترین تجهیزات و سالح های نیروی زمینی ارتش با بیان 
اینکه پیوستن بدنه ارتش به انقالب یک اتفاق نبود بلکه ریشه در باورهای بدنه ارتش داشت، افزود: افرادی مثل شهید 
صیاد شیرازی، نامجو، کالهدوز و آبشناسان جزو بدنه ارتش بودند که در دفاع مقدس رشادت های زیادی از خود نشان 

دادند، ارتش را اداره کرده و به مقابله با ضد انقالب رفتند.
پوردستان با بیان اینکه دشمن از روز اول نمی خواست انقالب اسالمی در ایران پا بگیرد اما بدنه ارتش به عنوان بازوی 
مســلح نظام انجام وظیفه می کرد گفت: ضد انقالب دنبال خلع سالح نظام بود و شعار انحالل ارتش را می داد. برخی 
گاهانه بر این باور بودند که نیازی به ارتش نیست و می گویند که ما F14 نمی خواهیم. همانهایی که  از مسووالن هم ناآ

امروز می گویند موشک نمی خواهیم همان زمان می گفتند که ارتش نمی خواهیم.
فرمانده نیروی زمینی در ادامه با بیان این که حضرت امام خمینی)ره( بر ضرورت وجود ارتش پی بردند و مخالف انحالل 
ارتــش بودند، افزود: با حمایت هــای امام )ره( ارتش جانی دوباره گرفت و همان روزهــای اول به مقابله با ضد انقالب 
رفت و 2 هزار شــهید هم تقدیم کرد. همچنین ارتش به تشکیل سپاه کمک کرد و در طول دوران دفاع مقدس هم 48 

هزار شهید تقدیم انقالب کرد.

در دو هفته گذشته یکی از محورهای مانور رسانه های تندرو، هاشمی رفسنجانی بود. ماجرا از توییتی از توییتر هاشمی 
شروع شد و با وجود توضیحات و تصحیح هاشمی، داستان خاتمه نیافت. بعد از آن خبرهایی از سوی »مشاور هاشمی« 
منتشر شد که دفتر هاشمی آن را تکذیب کرد. همه این ها در کنار مانورهای رسانه ها برای القای وجود اختالف شدید 

میان هاشمی و رهبر انقالب است.
مشاور هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ارتباط هاشمی و رهبر انقالب با اشاره به 
اینکه هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری بعد از عید با هم تلفنی گفت وگو کردند، گفت: هاشمی و رهبری تقریبًا 
ماهانه دیدار می کنند اما نمی دانم بعد از عید دیداری داشته اند یا نه. غالمعلی رجایی اظهار کرد: آیت الله هاشمی معتقد 
است که وقت رهبری به دلیل اشتغال های زیاد محدود است و به همین دلیل مالحظه می کنند و دیدارها برخالف زمان 

ریاست جمهوری که هفتگی بود، ماهانه شده است.
رجایی در ادامه با تاکید بر اینکه هاشــمی و رهبری بیش از 60 سال است که با هم رابطه دارند، گفت: البته در جاهایی 
هم اختالف وجود داشته و دارد و نمی شــود از آن به سادگی گذشت. آقای هاشمی در هفته گذشته هم گفتند که بهتر 
از آیت الله خامنه ای برای رهبری نداریم. مشــاور هاشــمی با بیان اینکه این تخریب ها خواســته یا ناخواسته پروژه ای 
برای تنهاسازی رهبری اســت، تاکید کرد: رهبر انقالب باید دلگرم باشد به یاران امام که امروز در کنار ایشان هستند. 
او در ادامه اظهار کرد: مگر می شود به هاشمی نقد وارد نباشد؟ مگر می شود کسی که هشت سال رئیس جمهور بوده، 
نقدی بر عملکردش نباشــد؟ همه قابل نقد هستند و هاشمی هم از این قضیه مستنثی نیست اما حساب نقد از طعنه و 
انتقاد جداست. به طور مثل آقای سیدمحمد خامنه ای در انتقاد از آقای هاشمی گفت هاشمی زیر عبای امام با آمریکا 
هماهنگ بود. وی تاکید کرد: این یک توهین آشــکار اســت نه به هاشــمی بلکه به امام و تمام ارکان نظام جمهوری 

اسالمی. اینگونه انتقادها ریشه در جای دیگری دارد که باید به وقتش به آن پرداخت.

صداوسیما هاشمی را حصر تصویری کرده است
رجایی درخصوص صفحه های اجتماعی هاشمی و اینکه آیا بهتر نیست برای جلوگیری از حاشیه های سیاسی، صفحات 
هاشمی در شبکه های اجتماعی بهتر مدیریت شود؟ گفت: این نکته درستی است و االن هم مدیریت می شود. سایت 
آیت الله هاشمی سال هاست که سرپاست و وجود یک یا دو خطا در آن طبیعی است. باید بگویم با کسی که آن توئیت را 
زده بود برخورد شــد و او هم اشتباه خود را پذیرفته است. مشاور هاشمی رفسنجانی ادامه داد: مدیریت سایت اینترنتی 
با آقای هاشمی نیست و ایشــان قصد ندارد نظارت کند. مدیریت سایت نیز برعهده پسرشان یعنی آقا محسن است که 

انصافًا هم خوب اداره می شود. 
این فعال سیاسی با بیان اینکه در کنار این اتفاقات شایعه ای ایجاد شد که مشاور هاشمی گفته تمام شبکه های اجتماعی 
منتسب به هاشمی بسته شده است، تاکید کرد این کار یک بداخالقی آشکار بود. وی خاطرنشان کرد: نام مشاور هاشمی 
را جعل کردند و این جعل در شــبکه خبر و دیگر بخش های خبری زیرنویس شد. مشاور هاشمی اسم و رسم دارد و این 

حرکت یک جعل و فریب آشکار بود.
رجایی با بیان اینکه برخی ها که دستشان خالی است می خواهند از نام مشاور سوءاستفاده کنند و این قدر ناشی هستند 
که نمی دانند مشــارو هاشمی باید اســم داشته باشد، اظهار کرد: ما در مجمع تشــخیص با خنده به هم می گفتیم این 
کدام مشاور است که ما او را نمی شناسیم. چگونه می شود صداوسیمایی که هاشمی را حصر تصویری کرده، اینقدر به 
این موضوع توئیت و حواشــی آن عالقه مند شده است. وی یادآور شــد: همین صداوسیما حضور هاشمی در مجلس 
گرامیداشــت حجاج جان باخته با حضور رهبری را سانسور کرد و دفتر مجمع مجبور شد بیانیه بدهد که هاشمی در این 
مراســم حضور داشته است. حاال همین صداوسیما می گوید مشاور هاشــمی چنین گفت در حالی که چنین مشاوری 

وجود ندارد.
این فعال سیاســی در مورد چرایی این مخالفت ها با هاشمی در دوره های گوناگون گفت: مخالفت، نقد و دشمنی باید 
از هم تفکیک شود. زبان نقد و تخریب با هم فرق دارد. به نظر می رسد جایگاه واالی هاشمی مورد پسند برخی نیست. 
کســانی که اتهام می زنند اتفاقًا افرادی هســتند که ادعای اصول گرایی دارند و معتقد هستند در حمایت از رهبری این 

تخریب ها را انجام می دهند.

خبر آنالین نوشت: خزان دلواپسان
نتخابات اسفند 94 یک شوک بود، نه فقط برای اصالح طلبان که یکباره با ناشناخته ها در تهران 30 بر هیچ دربی اصولگرایان- اصالح 

طلبان را بردند و نه فقط برای اصولگرایان که هزینه همراهی با تندروها را با حذف برخی ژنرال ها و مردان معتدل شان در این انتخابات دادند.

 ایلنا نوشت: سکوت معنادار اصولگرایان درباره دعوت از الریجانی
درحالی که دو نفر از اعضای کمیته هفت نفره اصولگرایان حاضر به اظهارنظر درباره دعوت از رئیس مجلس برای حضور در جلسه دیروز 

اصولگرایان نشدند، یکی از مسئوالن عالی رتبه الریجانی اعالم کرد که رئیس مجلس درجلسات فراکسیونی شرکت نمی کند.

 رویداد ۲4 نوشت: اگر برجام نه، پس چه کار کنیم؟
بدیل برجام سیاستی بود که ظرف هشت سال توسط آقای احمدی نژاد و اصولگرایان و جلیلی اجرا شد و مملکت را به خاک سیاه نشاند. 

بنابراین اگر برجام نه پس چه کار کنیم ؟ شما می خواهید به همان سیاست هایی برگردیم که کشور را به خاک سیاه نشاند؟

 افکار خبر نوشت: آغاز بحران عدم محبوبیت دولت
تا همین چند روز پیش پرداخت یارانه مصیب عظما بود؛ حتی وزرای دولت واژه عذاب الیم را به کار می بردند که هر ماه در روزهای قبل از 

پرداخت یارانه ها با چنین شرایطی مواجه هستند.

عکس روزسایت نگار

حجت االسالم و 
المسلمین روحانی 
رئیس جمهوری عصر 
چهارشنبه از فرودگاه 
مهرآباد تهران عازم 
سفر به استانبول ترکیه 
برای شرکت در اجالس 
سران کشورهای عضو 
سازمان همکاری 
اسالمی شد.

خبرنامه
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رصدخانه

کارزار نیویورک
یک هفته تا برگزاری دور جدید انتخابات مقدماتی و درون حزبی ریاست جمهوری آمریکا در »نیویورک«

در حالی که کمتر از یــک هفته تا برگزاری دور جدیــد انتخابات مقدماتی و 
درون حزبی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت مهم و تعیین کننده »نیویورک« 
باقی مانده، رقابت میــان نامزدهای دو حزب، بیش از پیش شــدت گرفته 
است. در جبهه دموکرات ها، برنی سندرز که توانسته در هفت ایالت از هشت 
ایالتی که اخیرًا در آن ها انتخابات برگزار شده، پیروز شود، به تهدیدی جدی 
برای هیالری کلینتون تبدیل شده و به همین دلیل، رقابت آن ها در ایستگاه 
نیویورک اهمیتی دوچندان یافته اســت. در طرف دیگر رقابت ها و در جبهه 
جمهوری خواهان نیز هرچه زمان معرفــی نامزد نهایی این حزب نزدیک تر 
می شود، نگرانی ها از پیشــتازی دونالد ترامپ، میلیاردر جنجالی، افزایش 
می یابد و گمانه هایی درباره احتمال معرفی فردی دیگر به جای وی از سوی 
رهبران حزب، به شکلی جدی تر مطرح می شود. در این میان، موضع گیری 

نامزدها علیه یکدیگر نیز شدت گرفته است.
در مهمترین تحول روزهای اخیر در جریان رقابت های انتخاباتی، خبرگزاری 
»رویترز« صبح امروز اعالم کرد که پل رایان، رئیس جمهوری خواه مجلس 
نماینــدگان آمریــکا، گمانه هــای موجود دربــاره احتمال حضــور خود در 
رقابت هــای انتخابات ریاســت جمهوری به عنوان نامــزد حزب متبوعش 
را رد کرده اســت. بر اســاس گزارش این خبرگزاری، رایان احتمال حضور 
در انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا و گمانه زنی دربــاره این موضوع 
کــه او می تواند در صــورت لغزش دونالــد ترامپ و تد کــروز، نامزد وحدت 
جمهوری خواهان باشد را رد کرده است. رایان در اظهاراتی گفت: »بگذارید 
واضــح بگویم که من نه نامزد انتخابات میشــوم و نه قبول میکنم که نامزد 
حزب جمهوری خواه شوم«. رویترز نوشت به دنبال بحث هایی درباره احتمال 
به توافق نرســیدن جمهوری خواهان برای تعیین نامزد نهایی این حزب در 
انتخابات ریاست جمهوری، گمانه زنی هایی درباره احتمال حضور پل رایان 
مطرح شده است.  پل رایان بارها تاکید کرده است که عالقه ای به حضور در 
رقابت های انتخاباتی ندارد. با این حال، وی سال گذشته نیز اعالم کرده بود 
که به هیچ وجه قصد ندارد جانشین جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان شود؛ 
اما وی سال 2015 سرانجام متقاعد شد که به عنوان رئیس مجلس نمایندگان 

انتخاب شود. بعضی از ناظران سیاسی، سفر وی به سرزمینهای اشغالی و 
انتشار یک فیلم تبلیغاتی را گام هایی سیاسی در همین جهت می دانند. مجمع 
انتخاباتی جمهوری خواهان، روزهای 18 تا 22 ژوئیه درباره نامزد نهایی این 
حزب تصمیم گیری خواهد کرد. در صورتی که هر یک از نامزدهای انتخابات 
درون حزبی موفق شود 1237 رای مجمع انتخاباتی را از آن خود کند، نامزد 
نهایی این حزب خواهد شــد. در حال حاضر، دونالد ترامپ پیشتاز انتخابات 
درون حزبی جمهوری خواهان است. با این حال، عده ای معتقدند که بعید 
اســت هیچ یک از نامزدها بتوانند تعداد آرای کافی را برای پیروزی نهایی در 

انتخابات درون حزبی کسب کنند.
همین تحرکات علیه نامــزدی ترامپ در حزب جمهوری خواه به شــدت با 
اعتراض وی مواجه شد. وی در اظهاراتی، نظام انتخاباتی و شیوه انتخابات 
درون حزبی ریاســت جمهوری این کشــور را فاســد، منزجرکننده و کثیف 

خوانــد. وی در یک تجمع انتخاباتــی در نیویورک گفت: »رســانه ها خیلی 
غیرقابل اعتمــاد و متقلب هســتند؛ من در تعجبم با اینکــه میلیون ها رأی 
جلوترم، اما رسانه ها حتی به این اشاره هم نمی کنند. آن ها فقط درباره آرای 
وکالی انتخاباتی )دیلیگیت( حرف می زنند. خوب من اینجا هم صدها رأی 
جلوترم. مشکل آن است که سیستم، فاسد و پر از تقلب است؛ این سیستمی 
کثیف و منزجرکننده اســت«. ترامپ به اختصاص همه آرای وکال در ایالت 
کلرادو به تد کروز هم اشاره و تصریح کرد: »وکال همه منتظر بودند رئیسشان 
بیاید و به اشتباه چیزی به عنوان "ترامپ هرگز" را توئیت کند. اگر ما به آرای 

مردمی کلرادو رجوع کنیم، قطعًا ما برنده بودیم«. 
در یکی دیگــر از تحوالت جدید مربوط به رقابت هــای انتخاباتی،  تد کروز، 
ســناتور ایالت تگزاس و یکی از نامزدهای مطرح حــزب جمهوری خواه در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، در ســخنرانی تبلیغاتی خود در ایالت 

کالیفرینا به طور غیرمستقیم گفت در صورت پیروزی درانتخابات، هیالری 
کلینتون، نامزد دموکرات ها را به خاطر رسوایی های مربوط به ایملیل های 
شــخصی اش به جای کاخ سفید روانه زندان خواهد کرد. کروز سال گذشته 
نیز در یکی از ســخنرانی های انتخاباتی خود با لحن کنایه و شــوخی گفته 
بود که ســرانجاِم کار هیالری کلینتون در نهایت به دار التادیبی به نام لیون 
وورت در ایالت کانزاس ختم خواهد شــد. کروز بدون اســتفاده مستقیم از 
کلمه زندان گفت اگر او رئیس جمهور آمریکا بشــود، هیالری کلینتون »به 
مسکنی که تفاوت مختصری با کاخ سفید دارد، خواهد رفت«. این اظهارات 
نامزد جمهوری خواه آمریکایی موجب فریاد و شادی شرکت کنندگان در این 
گردهمایی شد و به گزارش رسانه های آمریکایی، دقایقی پس از پایان گرفتن 
این گردهمایی، مغازه های شهر شروع به فروختن بنرها انتخاباتی که بر روی 
آن نوشته شده بود »هیالری برای زندان« کرده و در فاصله کوتاهی همه این 
بنرها به فروش رسیدند.  در ماه مارس 2015 میالدی، روزنامه نیویورك تایمز 
در گزارشی اعالم کرد هیالری کلینتون در زمان تصدی مقام وزارت خارجه 
آمریکا، به جای استفاده از سرورهای امن دولتی، از ایمیل شخصی بر روی 
ســرورهای غیردولتی استفاده کرده اســت. هیالری کلینتون در این مدت 
بین 30 تا 32 هزار ایمیل که شــامل 55 هزار صفحه اسناد و مدارك می شد 
را از طریق ایمیل شــخصی خود ارســال و دریافت کرده است. این تعداد از 
ایمیل ها بعدًا از روی سرور غیردولتی که ایمیل شخصی هیالری کلینتون بر 
روی آن قرار داشت، حذف شدند. 850 صفحه از اسنادی که در ایمیل های 
شخصی هیالری کلینتون قرار داشت و بعدها حذف شد، مربوط به حادثه 
حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی در سال 2012 میالدی بود که 
این امر، خشم سیاستمداران کنگره و سنای آمریکا که کمیته تحقیقی را در 
این زمینه تشکیل داده بودند، برانگیخت. به هر حال، دور بعدی انتخابات 
مقدماتی ریاســت جمهوری در دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، کمتر از 
یک هفته دیگر، یعنی در تاریخ 19 آوریل برگزار خواهد شد و نتیجه انتخابات 
در این ایالت، تا حد زیادی مشخص خواهد کرد که نامزد نهایی هر یک از دو 
حزب، چه کسی خواهد بود و چه کسی از عرصه رقابت ها کنار خواهد رفت. 

300 مقام امنیتی در ترکیه در خدمت ملک سلمان
پادشــاه عربســتان سعودی برای دیداری سه روزه به ترکیه رفته است. روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی این رویداد پرداخته و می نویسد، ملک ســلمان بن عبدالعزیز و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مشترکات زیادی دارند، و این 
ســفر مقطع مهمی در روابط دو دو قدرت مســلمان سنی منطقه تلقی می شود. پیشتر، یک هیات 300 نفری از مقام های امنیتی عربستان برای آماده سازی مقدمات سفر پادشاه سعودی به آنکارا اعزام شد، شهری که در هفته های اخیر هدف 
بمب گذاری های تروریستی بوده است. آقای اردوغان گروه داعش و تندروهای کرد را مسئول خشونت  ها دانسته است. رسانه های محلی گزارش دادند که تمام اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت رزرو شد. پنجره  های سوئیت بزرگ محل اقامت ملک 
سلمان با شیشه های ضدگلوله پوشانده شد، و الیه سیمانی مقاوم در برابر انفجار با هزینه 10 میلیون دالر روی دیوارها کشیده شد. حدود 500 خودرو لوکس و رانندگانی برای آمد و شد هیات همراه پادشاه عربستان از سراسر ترکیه استخدام شدند. 
لوازم شخصی ملک سلمان، از جمله لباس و همچنین مواد خوراکی، با ناوگانی از هواپیماهای باری به آنکارا منتقل شده است. پس از پایان برنامه سفر او در آنکارا در روز چهارشنبه، تمام این امکانات و عملیات مربوطه به استانبول منتقل می شود.  
ملک سلمان در این شهر قرار است در اجالس دو روزه سازمان همکاری اسالمی شرکت کند. روزنامه گاردین می نویسد ملک سلمان و رجب طیب اردوغان، که سلطان ترکیه مدرن توصیف می شود و زندگی شاهانه ای دارد، نقاط مشترک زیادی 
دارند. هر دو می خواهند بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سرنگون شود. عربستان سعودی برای حمایت از عملیات ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا علیه گروه افراطی داعش، هواپیماهای جنگی در پایگاه اینجرلیک ترکیه مستقر کرده است.

زندگی در پالمیرا، سوریه

جلسه رأی گیری پارلمان اروپا؛ 
استراسبورگ، فرانسه

مراسم ادای احترام به قربانیان حمالت تروریستی سال گذشته در تونس؛ لندن

شاهزاده ویلیام و همسرش کیت میدلتون در 
مراسم خیریه برای کودکان بی خانمان؛ دهلی نو

  تأکید نتانیاهو بر ادامه 
اشغال »جوالن«

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، بر ادامه اشغال منطقه 
»جوالن« توسط این رژیم تأکید کرده است. بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه، در جریان مذاکرات برای توقف جنگ و برقراری آتش بس 
در سوریه، از غربی ها خواسته است که باید به اشغال شدن جوالن 
توسط اسرائیل و بازگشت آن به سوریه اعتراف کنند. هنگامی که 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم اســرائیل از این درخواست 
رئیس جمهوری سوریه مطلع شده، در واکنش به آن گفته که بشار 
اسد باید جوالن را فراموش کند. وی گفته: »این درخواست بشار اسد 
تحقق نخواهد یافت و اسرائیل، جوالن را به احدی تسلیم نمی کند«.

  توافق نفتی عربستان 
و روسیه

یــک دیپلمــات روس در دوحه که نامش فاش نشــده اســت، 
می گوید مقام های روســیه و عربستان ســعودی در چارچوب 
مذاکرات مقدماتی بــرای اجالس آتی دوحه، امروز دیدار کرده 
و بــرای افزایش ندادن تولیــد نفت به توافق رســیدند. به گفته 
این دیپلمات، روســیه و عربستان سعودی در مورد مسأله عدم 
افزایش تولید نفت به منظور تثبیــت بهای نفت در بازار جهانی 
اتفاق نظــر دارند. به عبارت دیگر، روســیه و عربســتان توافق 
کرده اند، در زمینه ثابت نگه داشــتن تولید نفــت بدون در نظر 

گرفتن سیاست های ایران یک تصمیم نهایی بگیرند.

 تداوم حضور نیروهای نظامی 
روسی در سوریه

سخنگوی وزارت دفاع روســیه از تداوم حضور نیروهای روسی در 
سوریه و حمایت از بشار اســد در مبارزه با تروریسم خبر داده تأکید 
کرده، »ما باید به سوری ها شانس انتخاب سرنوشتشان را بدهیم و 
در این راستا از آن ها حمایت کنیم«. ایگور کوناشنکوف اظهار داشته: 
»مشــاوران نظامی روسیه در آماده ســازی عملیات های نظامی 
مانند آزاد سازی پالمیرا )تدمر( و دیگر شهرها که در آن درگیری ها 
با داعش وجود دارد مشارکت می کنند. آنها به کارشناسان سوری 
تخصص های الزم در ارتباط با کاربرد تسلیحاتی را که ما در چارچوب 

همکاری هایمان به آن ها ارائه داده ایم، می دهند«.

 مصر به یک جزیره سعودی 
تبدیل شده است!

توافقنامه مصر و عربستان درباره دو جزیره تیران و صنافیر، به 
منزله ریســمان نجات اقتصادی مصر است، اما در عین حال 
مصر به جزیره ای ســعودی تبدیل شده اســت. ریاض از قاهره 
می خواهد مواضع عربســتان در خصوص بشــار اســد رئیس 
جمهور سوریه و ضرورت کناره گیری وی از قدرت را تأیید کند و 
همچنین از قاهره انتظار دارد، در جنگ عربســتان علیه یمن، 
کمک نظامی بیشتری کند. از جنبه رسمی در توافق صلح امضا 
شده بین مصر و اسرائیل هیچ بندی برای ممانعت مصر از تبادل 

زمین با هر کشوری وجود ندارد. 

بین الملل


