
ابالغ حکم اعدام زنجانی
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با 
اشاره به پرونده بابک زنجانی ادامه داد: دو نفر از کسانی که محکوم به اعدام شده بودند حکم شان نقض شد 
که باید پرونده شان به شعبه هم عرض می رفت و حکم خود بابک زنجانی که صادر شده بود باید به او ابالغ 
می شد که هر دوی این کارها اتفاق افتاد. او ادامه داد: حکم بابک زنجانی به او ابالغ شد و تحقیقات مجدد از دو 

صفحه 3متهم توسط بازپرس شروع شده است که اگر الزم باشد از خود بابک زنجانی نیز  ...
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علی اکبر صالحی:اتحادیه پوپولیست ها!

آماده ایم برنامه هسته ای مان را به حالت اول برگردانیم
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: اگر آمریکا توافق هسته ای را کنار بگذارد ما نیز آمادگی داریم تا برنامه 

هسته ای مان را به حالت عادی بازگردانیم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور 
ایران در گفت وگو با شبکه سی بی سی این مساله که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اش در 
مراسم تحلیف اشاره ای به ایران نکرده است را مثبت ارزیابی کرد. صالحی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
ترامپ در رقابت های انتخاباتی اش که گفته بود پس از به قدرت رسیدن توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 را 

پاره خواهد کرد، گفت: ما نمی خواهیم شاهد نابود شدن توافق هسته ای باشیم، اما آمادگی داریم تا 
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همان گونه که انتظار می رفت، انتخاب دونالد 
ترامپ به ریاســت جمهوری آمریکا و اینک، 
آغاز به کار وی در این ســمت، جان تازه ای به 
جنبش های راســت گرا و پوپولیستی در دیگر 
کشــورهای غربی دمیده و این امر، نگرانی از 
آینده این کشــورها در صورت روی کار آمدن 
این چهره های اغلــب افراطی را افزایش داده 
است. گردهمایی روز گذشــته سران احزاب 

صفحه 3پوپولیست چند کشور اروپایی ...

پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم 
درخصــوص رابطه احمدی نژاد و 

هاشمی گفت ...

محســن صفایی فراهانی با بیان 
اینکه رانت هایی که تا قبل از دولت 
٨٤، ارائه می شــد، عموما سازنده 

بودند ...

عباس عبــدی درخصوص حمله 
اصولگرایان تندرو به دولت بر سر 

برجام گفت ...

علت »کل کل« 
احمدی نژاد با 

هاشمی

رانت خوب، 
رانت بد

نامزد ضدبرجام 
یعنی شکست 

قطعی 

چرا پلمب نشد؟

صفحه 2

ــرداری و وزارت کـار شه
  دو متهـم بزرگ فـاجعه 
ساختمان پالسکو هستند
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صداوسیما هزینه می کند تا 
آمار اثبات شده را نقد کند

معــاون اول رئیس جمهور، گفــت: دولت با تحقق 
برجــام تا حدود زیادی فضای کار با دنیا را ایجاد کرد 
پس اینکه عده ای تــاش می کنند این کار بزرگ را 
کوچک جلــوه دهند، در واقع خودشــان را کوچک 

می کنند.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد ایران راهی 
نــدارد جز اینکه بخش خصوصــی میدان دار اصلی 
اقتصاد باشد، افزود: اگر زمینه خوب را برای بخش 
خصوصی فراهم کنیم، قادر خواهد بود که کارهای 

بزرگی را به انجام برساند.
وی با بیان اینکه ســرآغاز کار دولت روشن بود که راه 
انداختن چرخ متوقف شده اقتصاد راه پر زحمتی دارد 
تصریح کرد: مهمترین کار دولت این بود که محیطی 

مناسب برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند.
جهانگیری با اشــاره به اینکه دولت در کنار وظایفی 
که می تواند به بخش خصوصی واگذار کند مکلف به 
وظایف قطعی است که قادر به واگذاری آنها به بخش 
خصوصی نیست، اظهار کرد: به طور مثال دولت باید 
تعامل با دنیا برقرار کند و هیچ بخش خصوصی نمی 
تواند مدعی شود که مسئول سیاست خارجی کشور 
است. دولت در این راستا به فضل الهی با تحقق برجام 
تا حدود زیادی فضــای کار با دنیا را ایجاد کرد. پس 
اینکه عده ای تاش می کنند این کار بزرگ را کوچک 

جلوه دهند، در واقع خودشان را کوچک می کنند.
وی با بیان اینکه از دیگر وظایف قطعی دولت ایجاد 
فضــای آرام و بــا ثبــات داخلی اســت توضیح داد: 
بخش خصوصی در تاطم و درگیری داخلی نگران 
می شود. پس وظیفه دولت ایجاد انسجام و وحدت 
در کشور اســت و می توان گفت دولت در این مسیر 
فضای پیش رونده ایجاد کرده است و در حال حاضر 

فضای اقتصادی کشور کند کننده کار نیست.
وی با بیان اینکه منتقدان باید بدانند که در مورد دولت 
چه اموری را باید و چه اموری را نباید نقد کنند، گفت: 
این که رسانه ها و صدا و سیما برای نقد دولت فرصت 
ایجاد می کنند، کار خوبی است و گاهی صدا و سیما 
هزینه های زیادی برای این امر اختصاص می دهد. 
امــا اینکه جلســه بگذارند و در مورد درســت و غلط 
بودن آمارهای منتشر شده از سوی مراکز آماری و با 
بررسی های علم ریاضی و آمار بحث و گفت وگو کنند 
نشان می دهد که این کاره نیستند. چرا که شاخص ها 
و آمارها قابل نقد نیســتند، بلکه آنچه می توان مورد 

نقد قرار دارد سیاست ها و برنامه های دولت است.
معــاون اول رئیس جمهور با بیــان اینکه معتقدم در 
دولت سیاست های خوبی تدوین شده و عملکردها 
نیز خوب بوده است، خاطر نشان کرد: علی رغم پیش 
بینی ها مبنی بر افزایش تورم شاهدیم که تا پایان دی 
ماه تورم ســال 6.9 می باشد و همچنین رشد شش 
ماهه مثبت بوده است،  حتی رشد بدون نفت در شش 

ماهه اول سال به 4.3 درصد رسیده است.
جهانگیــری در پایان با بیان اینکه اقتصاد کشــور با 
سیاست های صحیح می تواند در مسیر رشد و توسعه 
قــرار گیرد، اظهار کرد: باید نســبت به آینده کشــور 
امیدوار بود و نباید اجازه بدهیم جوانان ناامید شوند.

چرا پلمب نشد؟
شهرداری و وزارت کار، دو متهم بزرگ فاجعه ساختمان پالسکو هستند

چهار روز از فاجعه پاســکو گذشــت، با بهت و اشک و فریاد. هنوز به جز چند 
پیکر، خبری از آتش نشــان ها و دیگر افراد مدفون شده نیست. امیدها به زنده 
ماندشــان دارد رنگ می بازد، مخصوصا اینکه دیگر می دانیم آوارها ســنگ و 

آهن نیست، آتش گداخته است. 
امــا آنچــه از اولین لحظه پس از فروریختن پاســکو در ذهــن همه آمد، این 
بود که مقصر این حادثه قابل پیش بینی و پیشــگیری چه نهادی است. اولین 
نهادی که انگشــت اتهام به سوی آن نشانه رفت، شهرداری بود. یکی از بابت 
عدم اقدام عملی برای ایمن سازی ساختمان با وجود اطاع و تذکر به مالکان 
آن و دیگری از بابت مجهز نکردن آتش نشانی به امکانات پیشرفته تر. هرچند 
دادســتان کل کشور نیز این موضوع که شهرداری در این مورد قصور داشته را 
تایید کرد، طرفداران شهردار این اتهام ها را سیاسی خواندند و در مقابل وزارت 
کار را مسئول اقدام عملی و پلمب واحدهای ناایمن اعام کردند. در این میان 
عده ای دیگر مالک ســاختمان پاسکو یعنی سازمان مستضعفان را مسئول 
خواندند، چراکه با وجود اخطارهای شهرداری و آتش نشانی اقدامی در جهت 
ایمن سازی ساختمان انجام نداده است. با این حال آنچه در این چند روز دیده 
شده، طبق معمول فرافکنی و دعواهای سیاسی بوده است. نه نهادی مسئولیت 

فاجعه را برعهده گرفته و نه حتی کسی یک عذرخواهی ساده کرده است. 

شهرداری و بودجه آتش نشانی 
یکی از اصلی ترین انتقادها به شهرداری بحث مجهز کردن آتش نشانی بود. به 
ویژه اینکه پس از آتش سوزی سال گذشته در خیابان جمهوری که منجر به مرگ 
دو کارگر شد، مسئوالن سازمان آتش نشانی از عدم پرداخت بودجه این سازمان 
از سوی شــهرداری گفته بودند. رحمت اله حافظی در این خصوص گفت: در 
قالب برنامه ۵ سال دوم پیش بینی هزار میلیارد تومان برای تجهیز و آموزش و 
ارتقای توان فنی ســازمان آتش نشانی پیش بینی شده بود که متاسفانه بعضی 
از دوستان مخالفت کردند و این بودجه را به 4۰۰ میلیارد تومان کاهش دادند.
وی افزود: در بودجه سال جاری و بر اساس مصوبه شورای شهر ۱4۰ میلیارد 
تومان از محل ۲ درصد عوارض ایمنی ساختمان ها برای توسعه ایستگاه های 
آتش نشــانی، تامین تجهیزات مورد نیاز و آموزش پرســنل پیش بینی شده که 
شــهرداری به آتش نشــانی ۱۲۰ میلیارد تومان اباغ کرده است. از این ۱4۰ 
میلیارد تومان تا کنون ۵4 میلیارد تومان کســب شــده ولی ۲۱ میلیارد و پانصد 
میلیون تومان به آتش نشــانی پرداخت شده اســت. حافظی گفت: در صحن 
هم تذکر دادیم که با جان مردم بازی نکنید و باید بودجه نوسازی و تجهیز آتش 

نشانی پرداخت شود، اما کسی توجه نکرد. 
همچنین عضو هیات رییســه فراکســیون امید همچنین با انتقاد از عملکرد 

برخی نهادها بر لزوم تجهیز آتش نشان ها توسط شهرداری تهران تاکید کرد و 
گفت: حادثه پاسکو برای همه ما هشداردهنده بود.

کواکبیان با اشــاره به وظایف مجلس و دولت در این رابطه اعام کرد: باید به 
سمت تجهیز آتش نشانان حرکت کنیم. معنا ندارد که بخواهیم از کف خیابان با 
یک شلنگ ساختمان ۱9 طبقه را اطفا کنیم. چرا آتش نشانان ما نباید هلکوپتر 

آب پاش و وسایل ایمنی داشته باشند؟

چه نهادی باید پالسکو را پلمب می کرد؟
اما یکی دیگر از انتقادها از شــهرداری درخصوص نظارت به ســاختمان های 
دارای مشکات ایمنی بود. با شروع انتقادها از شهرداری تهران، رسانه های 
نزدیک به این نهاد تصاویر اخطارهای متعدد به پاسکو در سال های گذشته 
را منتشر کردند. اما انتشار این تصاویر بر انتقادها افزود که چرا شهرداری پس 
از اخطارها در این ســال ها دســت به اقدامی عملی برای پلمب این ساختمان 

نزده است.
موضوعی که حجت االســام منتظری دادســتان کل کشــور نیز بر آن تاکید 
کــرد و گفت: طبق بند ۱4 ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، این وظیفه به عهده 
شهرداری هاست و باید به این دست از ساختمان ها اخطار و مهلتی تعیین شود 

و اگر در مهلت معین، اقدام به ایمن سازی نکردند، شهرداری باید ورود کند.
در مقابل اما عده ای پلمب را وظیفه وزارت کار اعام کردند. خبرگزاری فارس 
در گزارش می نویســد که پس از حادثه خیابان جمهوری کمیســیونی از سوی 
دولت تصویب شد. این کمیســیون در یک سالگی حادثه خیابان جمهوری به 
نتیجه رسید و در قالب مصوبه ای با عنوان »تصویب نامه هیات وزیران در بخش 
آتش نشانی و امور ایمنی« در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کانشهرها، 
به تصویب هیات دولت رســید و در خرداد ماه ســال بعد از ســوی معاون اول 
رئیس جمهور در قالب کلیه ســند آسیب شناسی کانشهرها به دستگاه های 

مربوطه اباغ شد.
فــارس می افزاید: بررســی این مصوبــه هیات دولت می تواند بخشــی از گره 
های ماجرا را باز کند؛ در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره ایمن ســازی واحد های تولیدی، صنفیی و تجاری اشاره شده 
؛ در بخشــی از این مصوبه آمده اســت: »قرار گرفتن گزارش های سازمان ها 
و واحدهای آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور در خصوص 
کارگاه های ناایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است«.
این گزارش در ادامه به مصاحبه نوذرپور معاون امور شــهرداری های سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های در ۱3 تیرماه سال 94 با روزنامه ایران به بهانه اباغ 

سند آشیب شناسی کانشهرها با عنوان »نوشدارویی قبل از مرگ کانشهرها!« 
اشــاره می کند که نوذرپور در آنجا می گوید: براســاس این سند، دولت وزارت 
کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش نشانی، این مسأله را در اولویت 
کاری بازرســی اش قرار دهداین حکم اســت و نمی توان از آن ســرپیچی کرد. 
یا دولت، شــورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کــرده تا ضوابط و مقررات 
ایمنی و آتش نشــانی کارگاه ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت 
کشــور تهیه می کند را در نخســتین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه 
در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می توانستیم زودتر 

از اینها الزم االجرا کنیم.
 در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحا از معاون امور شــهرداری های 
معاونت شــهرداری ها و دهیاری های وزارت کشــور می پرســد »پس اگر این 
سند اجرایی بشــود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در 
اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش نشانی، درست است؟« می گوید: » بله، 
درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشــد و به نوعی اینکه چه کســی کوتاهی 
کرده، روشن شده و این باتکلیفی ها تمام می شود؛ ... در همین سند آمده اگر 
آتش نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی 
برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای 
مردم به همراه دارد، دســتگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که 

در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود.«

قاضی پور و وزارت راه!
در ایــن میان اظهارات نــادر قاضی پور نماینده مردم ارومیــه کاما متفاوت از 
بقیه است. او با اشاره به حادثه ساختمان پاسکو گفت: مسئولیت رسیدگی به 
بافت های فرسوده شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما در ارتباط با 
ساختمان پاسکو از هرجا حرف به میان آمد اما صحبتی از مسئولیت وزارت راه 
در قبال فرسودگی این ساختمان و رسیدگی به حل معضات آن مطرح نشد.

وی با اشاره به بازدید برخی از مقامات عالی رتبه نظام از محل حادثه ساختمان 
پاســکو افزود: ما از حضور مســئوالن در محل حادثه خوشــحال شدیم اما 
مشاهده نکردیم که آقایان طیب نیا و نعمت زاده در محل حادثه حضور پیدا کنند.
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس اظهارداشت: از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی انتظار داریم تا نسبت به اشتغال کارگران شاغل در ساختمان پاسکو 

هرچه سریعتر اقدام کنند.
قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد: ما پس از شروع به کار مجدد مجلس و ارائه 
گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه ساختمان پاسکو اقدامات الزم را در 

خصوص سؤال از وزرا خواهیم داشت.

انتخابات میان دوره ای خبرگان نباید سیاسی شود
آیــت الله هاشــم هاشــم زاده هریســی عضو مجلس خبرگان رهبــری درخصوص انتخابات میــان دوره ای مجلس خبرگان تاکیــد کرد: با توجه به اینکــه ظرفیت انتخابات میــان دوره ای تنها یک نفر 
خواهــد بود، اصوال حساســیت های سیاســی نبایــد این انتخابات را تحت تأثیــر قرار دهد. نماینده مردم آذربایجان شــرقی در مجلس خبرگان رهبری درباره اینکه چه کســانی ممکن اســت کاندیدای 
انتخابــات میــان دوره ای مجلس خبرگان شــوند نیز گفت:  به نظرم صحبت در این موارد و اســم بردن از اشــخاص کار درســتی نباشــد. اصوال آنهایی کــه می توانند کاندیدا شــوند و حائز درجه اجتهاد 
هســتند، نامــزد مــی شــوند و مردم یک نفر از آنهــا را برخواهند گزید.  وی با بیان اینکه بهتر اســت کار را به خود مردم بســپاریم و از تاش برای سیاســی کردن این انتخاب توســط هــر دو جناح پرهیز 
کنیم، یادآور شــد: مردم با تشــخیص خود فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و ما هم نباید انتخابات خبرگان را جناحی نکنیم.  آیت الله هاشــم زاده هریســی گفت: مردم خودشــان خوب تشــخیص می 
 دهنــد چــه کســی شایســتگی نمایندگی آنان در مجلس خبــرگان رهبری را دارد؛ بنابراین، لزومی ندارد از هم اکنون با مطرح کردن این مســائل به شــکل سیاســی و جناحی، فضا را به ســمت تنش و تندی 

پیش ببریم. 
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واکنش روز

اظهارات علی مطهری با امنیت ملی در تعارض است 
مشــاور رسانه ای و فرهنگی فرمانده کل ســپاه به اظهارات اخیر علی مطهری واکنش نشان داد. حمیدرضا مقدم فر 
مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل سپاه در واکنش به اظهارات علی مطهری درباره رزمایش موشکی، این بیانات 
نائب رئیس مجلس را »غیرمعقول« توصیف کرد و گفت: آقای علی  مطهری که سخن از موقع شناسی می  گوید آنقدر 
زمان شــناس اســت که در طول هشت ســال جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران حاضر به حضور در جبهه ها برای 

دفاع از دین و وطن و ناموس ایران نشد!
وی افزود: احتمال می دهم آقای مطهری در دوران دفاع مقدس هم بر اساس همین تئوری های زمان شناسانه خود 

معتقد بوده است که فعًا زمان مقابله با صدام و موشک پرانی و خمپاره اندازی به سمت او نیست؛ لذا ترجیح می داده صدام پس از چند صباحی ایران 
را تصرف و دور افتخاری هم در اســتانهای کشــور بزند و پس از آن اگر حالی و رمقی بود و تئوری های من درآوردی دیگری به ذهن مبارکشان نیامد، 
احتمااًل اســلحه ای هم به دســت بگیرند. این کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی با بیان اینکه انســان با مشاهده اظهارات شاذ آقای مطهری که 
نائب رئیس مجلس هم هست، به حال این مجلس که شان اش »عصاره ملت« است، افسوس می خورد، خاطرنشان کرد: جناب مطهری علیرغم 
عدم بهره از هوش و درایت کافی برای عهده داری مســئولیتهایی که با سرنوشــت یک ملت ســر و کار دارد، با قرار گرفتن پشت نام و آوازه رفیع استاد 
شــهید مرتضی مطهری و با اســتفاده از این رانت  به موقعیت و منصب رسیده و برای تمایات شهرت طلبانه خود اظهاراتی به زبان جاری می کند که 

با مولفه های امنیت یک ملت در تعارض است.

پیگیری روز

مستاجران پالسکو قادر به احقاق حق خواهند بود
رییس اتحادیه سراســری کانون های وکای دادگستری ایران )اسکودا( تاکید کرد: خوشبختانه مستاجران پاسکو 
با توجه به تعداد زیادشان و با عنایت به نحوه وقوع حادثه قادر به احقاق حق خواهند بود. بهمن کشاورز در گفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه مستاجرین حاضر در ساختمان پاسکو تا جایی که من می دانم صاحب حق کسب، پیشه و تجارت 
)همان حقی که در زبان مردم به آن سرقفلی گفته می شود( بوده اند و هستند، اظهار کرد: عین ملک یعنی زمین آن 
و ســاختمان متعلق به مالک بوده اســت که اینک معلوم شده که بنیاد مستضعفان است. این مالک با آن مستاجرین 
رابطه استیجاری داشته و قطعا از آنها اجاره دریافت می کرده و یا مستاجرین مدیون اجاره بها هستند. رییس اتحادیه 

سراســری کانون های وکای دادگســتری ایران )اسکودا( با اشــاره به اینکه در هر حال تعمیرات اساسی و ایمن سازی ملک بر عهده مالک و موجر 
اســت، مستاجران نه می توانستند و نه حق داشــتند اقدامات کلی و اساسی در این خصوص انجام دهند، گفت: بنابراین مسئولیت خرابی ها آن هم 
به این شکل با مالک است که به موقع درصدد رفع خطر و محکم سازی بنا برنیامده است. وی خاطرنشان کرد: اگر گفته شود ساختمان اصوال قابل 
ترمیم نبوده است خواهیم گفت در این حالت مالک حق کسب، پیشه و تجارت مستاجران را طبق نظر کارشناس و زیر نظر دادگاه پرداخت و ملک را 
تخلیه می کرد. از طرف دیگر وزارت کار نیز طبق ماده ۱۰۵ قانون کار می بایست نسبت به ایمن سازی تک تک دکاکین و تذکر به کارفرما  اقدام می کرد. 
وی در پایان با اشاره به اینکه خوشبختانه مستاجران با توجه به تعداد زیادشان و با عنایت به نحوه وقوع حادثه قادر به احقاق حق خواهند بود، اظهار 
کرد: امید است مالک که خوشبختانه ثروتمند هم است ترتیبی بدهد که مثا محلی در مدتی محدود ساخته و دکان هر مستاجر به او تحویل شود.
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آماده ایم برنامه هسته ای مان را به حالت اول برگردانیم

رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران گفت: اگر آمریکا توافق هســته ای را کنار بگذارد ما نیز آمادگی داریم تا برنامه هســته ای مان را به حالت عادی بازگردانیم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و 
معاون رئیس جمهور ایران در گفت وگو با شبکه سی بی سی این مساله که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اش در مراسم تحلیف اشاره ای به ایران نکرده است را مثبت ارزیابی کرد. صالحی 
در پاســخ به ســوالی درباره اظهارات ترامپ در رقابت های انتخاباتی اش که گفته بود پس از به قدرت رســیدن توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ را پاره خواهد کرد، گفت: ما نمی خواهیم شاهد نابود شدن 

توافق هســته ای باشــیم، اما آمادگی داریم تا در صورت چنین اتفاقی برنامه هســته ای مان را به حالت عادی بازگردانیم؛ نه تنها در نقطه ای که قرار داشتیم، بلکه از لحاظ فنی به سمت شرایطی باالتر حرکت 
کنیم. وی افزود: من نمی خواهم شاهد چنین روزی باشم. قطعا نمی خواهم چنین تصمیمی بگیرم اما ما آمادگی داریم. صالحی همچنین به سخنان ترامپ در مراسم تحلیف اشاره کرد و گفت: من 

مراســم تحلیف را با دقت بســیار تماشــا کردم، او هیچ صحبتی درباره ایران نکرد و این مثبت است. من در موقعیتی نیستم که بخواهم گمانه زنی کنم. ما فقط صبر می کنیم تا ببینیم چه پیش 
می آید، زیرا با گذشت زمان صداهای مختلفی شنیده می شود. 

علت »کل کل« احمدی نژاد با هاشمی
پرویــز کاظمــی وزیــر رفــاه دولــت نهــم 
درخصوص رابطه احمدی نژاد و هاشــمی 
گفت: در جلسات دولت نام آیت ا... هاشمی 
را به زبان نمی آوردنــد و به جای آن عنوان 
می کردنــد: »ایــن آقــا«. مشــخص نبود 
احمدی نژاد چه کینه ای از آیت ا... هاشمی 

دارد و به چه دلیل این رفتارهای نامناسب را انجام می داد. وی افزود: مساله 
دیگری که تاکنون رســانه ای نشده است، این بود که آقای احمدی نژاد به 
صورت رســمی همه وزرا را از ارائه گزارش به مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام منع کرده بود و اجازه نمی داد هیچ کــدام از وزرا به مجمع رفت و آمد 
کنند. وضعیت به شــکلی شــده بود که اگر مجمع تشخیص مصلحت نیز 
از وزرا بــرای ارائه گزارش دعوت می کرد، رئیس جمهور مانع می شــدند و 

اجازه چنین کاری را نمی دادند.

رانت خوب، رانت بد
محســن صفایــی فراهانی با بیــان اینکه 
رانت هایی کــه تا قبل از دولــت ٨٤، ارائه 
می شــد، عمومــا ســازنده بودنــد اظهار 
کــرد: یعنــی اگــر فــردی مجــوزی را از 
وزارتخانه هایی که برای فعالیت اقتصادی 
پروانــه می دادند اخذ می کرد و با اعتباراتی 

که با رابطه و بی رابطه از بانک ها می گرفت و سرمایه گذاری انجام می داد، 
به هرحال در کشــور »کار« انجام می گرفت؛ یعنی رانت بود ولی رانتی بود 
که در اقتصاد کشــور هم اثر کاما مثبتی داشــت. وی درخصوص رانت 
های پس از 84 گفت: از ســال ٨٤ به بعد این رانت به رانت غارتی تبدیل 
شــد؛ یعنی افــراد دنبال این نبودند کــه مجوز بگیرند و ســازندگی انجام 
دهنــد، بلکه دنبال این بودند که چگونــه می توانند این پول را غارت کنند 

و از ایران خارج کنند

نامزد ضدبرجام یعنی شکست قطعی 
حملــه  درخصــوص  عبــدی  عبــاس 
اصولگرایــان تندرو به دولت بر ســر برجام 
گفــت: این نــوع حمله بــه دولــت میان 
اصولگرایان شکاف عمیقی ایجاد می کند 
زیرا با چنین حماتی، ناچار می شــوند که 
نامــزدی را معرفــی کنند کــه مواضع ضد 

برجامی داشــته باشد. این یعنی تضمین شکست قطعی آنان در انتخابات 
و ایــن راهی نیســت که اصولگرایــان میانه رو آن را بپذیرنــد. وی افزود: 
سکوت یا حتی حمایت نسبی جناح میانه روی اصولگرایان نشان می دهد 
کــه خط خود را از مخالفان جدا کرده اند. او تاکید کرد: ضرورتی ندارد که 
دولت وارد مجادله با مخالفان شــود، این کار اســیر شدن در تور تبلیغاتی 
آنان اســت. دولت مردم را مخاطب قرار دهد و در برابر سخنان مخالفان 

با کرامت و بزرگ منشی عبور کند.

 برجام سند 
حقانیت ماست

وزیر دادگستری گفت: برجام سند حقانیت ما است، 
هرچند که طرف مقابل پیمان شــکن بــوده و به آن 
پایبند نباشد؛ ولی با قدرت حق خود را خواهیم گرفت.
حجت االســام و المسلمین مصطفی پورمحمدی 
وزیر دادگســتری، در پانزدهمین جلســه شــورای 
مدیران کل حوزه های وزارتی که در وزارت دادگستری 
برگزار شــد، با بیــان این مطلب که برجام دســتاورد 
بزرگی برای کشور است، اظهار داشت: بدون شک 
برجام بهترین دستاوردی بود که می شد بدست آورد؛ 
نمــی گوییم که حقمان را به طور کامل گرفته ایم و یا 
اینکه مسیری است که بدون دغدغه می توان آن را 
پیمود وکســی سنگ اندازی نخواهد کرد، اما در این 
موقعیــت، بهترین کاری بود که می توانســت انجام 
شــود؛ به کســی هم اجازه نمیدهیم به حقوق ملت 

ما تجاوز کند. 
وی ادامــه داد: حکایــت برجام مانند این اســت که 
نماینده شما در دادگاه نصف حقتان را گرفته، آیا توی 
سرش میزنند که نصف حق را گرفت یا تشویقش می 
کننــد که برود و بقیه اش را هم بگیرد. ظالم در خانه 
شما نشســته هم سند را برداشــته هم در خانه شما 
نشسته، شــما میروید به دادگاه، سند را میگیری، از 
دو اتاق خانه هم بیرونش می کنی اما بقیه خانه را او 
می نشیند حال آیا این نماینده را تحسین می کنند یا 
نمیکنند؟ میگویند بارک الله که ســند را گرفتی و از 
دو اتاق هم بیرونش کردی؛ حاال کمک کنیم از بقیه 
اتاقها هم بیرونش کنیم. برجام سند حقانیت ماست. 
این دستاورد خیلی بزرگی است حتی اگر آمریکا انجام 
ندهــد و پیمان شــکنی کند؛ مگر آمریــکا با ما فقط 
پیمان شکن اســت؟ با همه پیمان شکنی میکند با 
چین، روســیه و اروپا هم پیمان شکنی میکند؛ اما ما 
در دنیا گفتیم حق با ماســت این هم ســندش. حاال 
آمریکا چون زور و پول دارد، میخواهد زیر برجام بزند 

آیا از ارزش کار ما و دستاورد ما کم شده؟
وزیر دادگستری در خصوص منتقدین برجام گفت: 
برخی می گویند تحریم هــای آمریکا چرا همچنان 
برقــرار اســت؟ ایــن طبیعی اســت؛ چرا کــه ما در 
موضوعات حقوق بشــری، موشــکی و منطقه ای 
وارد مذاکره نشــده ایم و تحریم های مربوط به این 
موضوعات، از گذشته وجود داشته و ادامه پیدا کرده 
اســت؛ اما چون موضوع هســته ای بهانه ای برای 
تحریم بین المللی و صدور قطعنامه از سوی شورای 
امنیت علیه ما شــد و به چهره سیاســی و حیثیت ما 
لطمه وارد می کرد، بر سر میز مذاکره نشستیم که به 
لطف خداوند دستاوردهای خوبی نیز بدست آوردیم، 

وگرنه ما 3۵ سال است که تحریم شده ایم.
وی در این باره افزود: آثار تحریمهایی که بیش از ۱۰ 
سال برای عملیاتی شدن آنها برنامه ریزی و مقدمه 
چینی شــد را می توان به راحتــی و با فوریت در یک 
ســال از بین برد و نقد در این خصوص باید منصفانه 
باشد؛ نباید مسائل را بصورت تحریف شده و با القای 
حــس منفی برای جامعه بازگو کرد؛ ایجاد اختاف و 
ناامیدی در جامعه و خود را در برابر دشــمن ضعیف 

دیدن، اشتباهی بزرگ و به نوعی فتنه است. 

نامه نیوز نوشت: سیدحسن خمینی؛ پدیده سیاست ایران در دوران پساهاشمی؟
بیت امام سال هاست که از حاشیه سیاست وارد متن سیاست شده است، نگاه های سیاسی به بیت امام و مشخصا سیدحسن خمینی 

متفاوت از سالهایی است که او فقط گهگاه به استقبال سیاسیون در حرم می رفت، او حال یکی از مردان سیاست ورز سیاست ایران شده 
است.

 عصر ایران نوشت: پالسکو، شورای شهر و مردمی که به خواننده و ورزشکار رأی می دهند
مهم نیست که اصاح طلب هستیم یا اصولگرا یا بی طرف. مهم این است که خیلی از ما، به افرادی رأی داده ایم که هیچ دانش و تجربه 
ای در امور شهری نداشته اند. این که مواضع سیاسی فانی جگرمان را حال می آورد یا صدای فانی خوب است و خوانندگی اش حرف 

ندارد، آیا دلیل های موجهی هستند برای فرستادن آنان به شورای شهر؟

 صراط نیوز نوشت: »شگفت زده می شوید«
تهدید نرم و محترمانه ترامپ اندکی مبهم است. چراکه بررسی ها نشان می دهد که ایران برای بازگشت به دوران قبل از برجام، حدود سه تا 

4 سال زمان نیاز دارد. به این ترتیب، بازگشت ایران به دوران پیش از برجام چه بسا به عمر دولت دوازدهم هم قد ندهد!

 الف نوشت: صداوسیما و امید وحدتی چنین نافذ
افکار عمومی قریب به اتفاق تایید می کنند که صداوسیما در پوشش رسانه ای درگذشت آیت الله هاشمی عملکرد خوبی داشت. این 

عملکرد در بخش مهمانان صداوسیما به شکل قابل توجهی پررنگ بود. 

عکس روزسایت نگار

مراسم اعطای تندیس 
و نشان امین الضرب 
به کار آفرینان و تجلیل 
از پیشکسوتان عرصه 
اقتصادی به مناسبت 
۱33 سالگی اتاق 
تهران،  با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری در تاالر 
وحدت برگزار شد.

خبرنامه
یکشــنبه 3 بهمــن مــاه 1395

ابالغ حکم اعدام زنجانی
۷۰ نفر در پرونده فیش های حقوقی احضار شدند

حجت االسام غامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و 
هفتمین نشســت خبری خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی ادامه داد: دو نفر 
از کســانی که محکوم به اعدام شده بودند حکم شان نقض شد که باید پرونده 
شان به شعبه هم عرض می رفت و حکم خود بابک زنجانی که صادر شده بود 

باید به او اباغ می شد که هر دوی این کارها اتفاق افتاد.
او ادامه داد: حکم بابک زنجانی به او اباغ شــد و تحقیقات مجدد از دو متهم 
توســط بازپرس شروع شــده است که اگر الزم باشــد از خود بابک زنجانی نیز 
مجددا بازجویی خواهد شد. اژه ای خاطرنشان کرد: نفر دیگری که فراری شده 
بود با تاش نیروهای انتظامی و بازپرس به ایران برگردانده شد و سایر افرادی 
که با قرار وثیقه برایشان قرار صادر شده بود اتهامشان در حال پیگیری است.

بازداشت چهار قاضی و سه وکیل دادگستری
اژه ای در ادامه با بیان اینکه طبق اعام ما راجع به اینکه با هر گونه فســاد در 
قوه و خارج از آن برخورد می کنیم، یکســری از اقدامات صورت گرفته اســت 
اظهار کرد: به طور مثال در یکی دو هفته گذشته پنج قاضی تحت تعقیب قرار 
گرفته اند که چهار نفر آنها بازداشت هستند، همچنین چند کارمند متخلف هم 
بازداشت شــده اند. در همین راستا سه وکیل دادگستری نیز که در این مسائل 
هم دســتی می کردند، بازداشــت شــدند. این پرونده ها در حال رسیدگی است 
و من به قضات رســیدگی کننده به این پرونده هــا می گویم که هیچ اغماض و 
تخفیفــی در این پرونده ها صورت نگیرد، زیرا اینکه خود افراد قوه تخلف کنند، 

قابل چشم پوشی نیست.
وی همچنین با اشــاره به نوسانات اخیر در بازار ارز گفت: ۱9 نفر در این زمینه 
بازداشت شدند که ۱۰ نفر با قرار آزاد هستند و 9 نفر آنان همچنان در بازداشت 

به سر می برند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جنایت حکام آل سعود در حادثه منا گفت: از 
مجموع آسیب دیدگان آن ماجرا ۲3۱ نفر شکایت کرده اند که ۲۲۰ نفر آنها جزو 
خانواده های شــهدا هستند و ۱۱ نفر از آنها جزو مصدومان آن پرونده هستند. 
اقداماتی از طریق دادستانی کل که باید صورت می گرفت صورت گرفته است 

و مسائل در جای خودش دنبال می شود.

تابه حال این مقدار تخلف را یکجا ندیده بودم
ســخنگوی قوه قضائیه با اشــاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک 
ســرمایه گفت: هرچــه جلوتر می رویم تخلفــات در این دو پرونده گســترده تر 
می شــود. دولت و بانک مرکزی باید این مســئله را آســیب شناســی کنند و از 
این پرونــده عبرت بگیرند. تاکنون چنــد هزار میلیارد تومــان در اختیار تعداد 
معدودی از افراد قرار گرفته که تقریبًا همه آنها برخاف عرف مســائل تجاری 

و بانکداری است.
او افزود: وقتی گزارش دادستان را نگاه می کردم تا به حال این مقدار تخلف را 
در مورد یک بانک و موسسه یکجا ندیده بودم. تعیین مدیرعامل در آن براساس 

مقررات مربوط نبوده و براساس حمایت و نفوذ برخی از این افراد بوده است.
اژه ای ادامه داد: این موسســه در حدود ۱۰ ســال ۱3 سرپرست و مدیرعامل 

عوض کرده که همین خود یک آسیب است.
او تصریــح کــرد: تخلفات گســترده ای در ایــن پرونده صورت گرفته اســت. 
ســرمایه ای که به ســهامداران این موسســه باید داده می شــد، داده نشده و 
ســرمایه ای که داده شده اســت برخاف مقررات اســت. همچنین در دادن 
تســهیات به افراد مقررات الزم رعایت نشــده اســت و به افــرادی که دارای 
معوقات بانکی بوده اند نیز تســهیات داده شــده است. همچنین برای دادن 
این تســهیات تضمین های مناسب گرفته نشده اســت به نحوی که اگر قوه 
قضاییه وارد عمل نشــود، نمی توان این معوقــات را وصول کرد. دولت و بانک 
مرکزی بایــد اینگونه پرونده ها و علی الخصوص این پرونده را بررســی کنند تا 

ببینند مشکل کار کجاست.
در ادامه این نشست محسنی اژه ای از دستگیری یکی از بدهکاران بانکی خبر 
داد و گفت: فردی بیش از هزار و دویســت میلیارد از یکی از بانک های کشور 

تسهیات دریافت کرده که اخیرًا بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد.
او تاکیــد کرد: دولت به همــراه بانک مرکزی و قوه قضاییــه باید تمهیداتی را 
بیندیشــد و برخورد جدی با اینگونه تخلفات داشــته باشد تا دیگر شاهد چنین 

مواردی نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از قطعی شدن حکم چند نفر از افراد بازداشت 
شده خبر داد و اظهار داشت: حکم دادگاه نازنین زاغری معلوم شده است. او به 
پنج سال حبس محکوم شد همچنین فرهاد ابدصالح با تجدیدنظر و تخفیف به 
پنج سال حبس محکوم شد و فواد صادقی و علی غزائی حکمشان قطعی شد.

احضار ۷۰ نفر در پرونده فیش های حقوقی
محسنی اژه ای در قسمت دیگر سخنان خودش به ماجرای فیش های حقوقی 
و روند رسیدگی به این فیش ها اشاره و عنوان کرد: ابتدا ما بررسی این فیش ها 
را به عهده دولت گذاشــتیم که اگر مواردی بود به مــا اباغ کنند که ظاهرًا به 
چیزی دست نیافتند، سپس آن را به عهده دیوان محاسبات گذاشتیم که آنها 
هم اعام جرم نکردند، اما هنگامی که دســتگاه قضا وارد جریان شد، مساله 
وجه دیگری گرفت. تاکنون حدود ۷۰ نفر برای پاســخگویی احضار و بازرسی 

شده اند و همچنان نیز ادامه دارد.
او در ادامه خاطرنشــان  کرد: افرادی که فیش هــای نجومی و یا غیر متعارف 
برای آنها صادر شده عنوان می کنند که مبالغی که در این فیش ها نوشته شده 
تنها مختص به آنها نیســت و آنها دارای زیرمجموعه ای هســتند که از همان 

حقوق نوشته شده در فیش هایشان باید حق و حقوق آنها را پرداخت کنند.
او در ادامه افزود: ما با وزرا و اقشار دیگر در این باره صحبت کرده ایم که امیدواریم 
به نتیجه برســیم و اگر فردی جرمش ثابت شد باید حقوقی که تاکنون دریافت 

کرده را پرداخت کند.
محســنی اژه ای درباره شکایت ســیدمحمد خاتمی از سردار نقدی گفت: این 
پرونده در دادســرا ثبت شــده و مراحل مقدماتی خودش را طی می کند و بعد از 

انجام این مراحل و ثابت شدن جرم حکم آن صادر می شود.

بازداشت پنج نفر از بدهکاران بانکی
او ادامه داد: تاکنون در هفته گذشته پنج نفر از کسانی که معوقات مالی و بانکی 

داشته اند بازداشت شده و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضا به شــکایت عده ای از برخی از شرکت های فروش خودرو 
و نمایندگی برخی از کارخانه ها که پول مردم را بدون ســود بعد از مدتی به آنها 
بازمی گردانند به بهانه آنکه واردات خودرو متوقف شده است، اشاره کرد و گفت: 
چندین بار به مردم درباره اینگونه شــرکت ها تذکر داده ایم، آنها باید بدانند چه 
نوع قراردادی را امضا می کنند در اغلب این قراردادها ذکر شده در صورتی که 
خودرو به آنها تحویل داده نشــود اصل پول آنها بازگردانده خواهد شــد که خود 
ایــن افراد نیز زیر این قرارداد را امضــا کرده اند، پس نمی توان گفت که تخلفی 
صورت گرفته اما هنگامی در قرارداد ذکر می شود که اگر خودرو به آنها تحویل 
داده نشــد خسارت مالی آنها جبران خواهد شد در این صورت اگر خسارت آنها 

جبران نشود، جرم صورت گرفته است.

مرخصی مهدی هاشمی امروز تمام می شود
ســخنگوی قوه قضاییه گفت: اما در مورد پرونده آقای احمدی نژاد باید بگویم 
که این پرونده مربوط به دیوان محاســبات کشور است و مربوط به قوه قضائیه 

نمی شود. 
او در پاســخ به ســوالی راجع به مرخصی مهدی هاشمی گفت: مرخصی آقای 
هاشــمی امروز تمام شده اســت و باید به زندان برمی گشت و اینکه آیا به زندان 
برگشته است یا خیر را خبر ندارم. در مورد قبول اعاده دادرسی ایشان در دیوان 

عالی کشور هم تا آخر هفته گذشته رای  صادر نشده است.
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رصدخانه

اتحادیه پوپولیست ها!
افزایش نگرانی از اتحاد روزافزون احزاب راست گرا در اروپا

همان گونه که انتظار می رفت، انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری 
آمریکا و اینک، آغاز به کار وی در این ســمت، جان تازه ای به جنبش های 
راست گرا و پوپولیستی در دیگر کشورهای غربی دمیده و این امر، نگرانی 
از آینده این کشورها در صورت روی کار آمدن این چهره های اغلب افراطی 
را افزایش داده است. گردهمایی روز گذشته سران احزاب پوپولیست چند 
کشور اروپایی در آلمان، زنگ خطری دیگری را در این زمینه به صدا درآورده 
است. در این راستا، برای نخستین بار گرو ه های راست پوپولیست آلمان، 
ایتالیا، فرانســه و هلند یک کنفرانس رســمی برگزار کردند. به گفته مارین 
لوپن، رهبر حزب راستگرای »جبهه ملی« فرانسه، خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا )برگزیت( و پیروزی دونالد ترامپ، زمینه ساز تولد »جهانی نو« هستند.
»دویچه وله« در گزارش خود درباره این کنفرانس اشــاره می کند که سال 
۲۰۱۷ ســال انتخاباتی پراهمیت برای آلمان، فرانسه و هلند است. در هر 
سه کشور، گروه های راست گرا و ناسیونالیست های افراطی در حال رشد 
هســتند. به همین دلیل گردهمایی احزاب دســت راستی این کشورها در 
آلمان در روز شــنبه، توجه رســانه های جهان را به خود جلب کرد. به گفته 
خبرنگار روزنامه پرتیراژ »بیلد« آلمان، این کنفرانس که در شهر کوبلنتس 
در ایالت رایندلند فالتس برگزار شد، در اصل یک شو انتخاباتی بوده است. 
گروه های راست و  پوپولیست اروپایی تاکنون در خفا با هم کنفرانس برگزار 
می کردند. چنین نشستی، یک روز پس از آغاز به کار رئیس جمهوری ایاالت 
متحده، نشانه عزم راسخ احزاب راست گرای اروپایی برای کمک به یکدیگر 

در انتخابات پیش رو به شمار می رود.
نخستین سخنران این نشست مارین لوپن، رهبر حزب راست گرای »جبهه 
ملی« فرانسه بود. او ضمن تکرار بخشی از حمله های لفظی همیشگی اش 
به سیاستمداران اروپایی، بار دیگر آنگا مرکل، صدراعظم آلمان را به دلیل 
پذیرش پناهجویان ســرزنش کرد. او وعده داد که اروپا به زودی شاهد فعل 
و انفعاالت تازه ای خواهد بود. لوپن اظهار داشت: »ما در حال تجربه پایان 
یک جهان و تولد جهانی نو هســتیم«. سیاستمدار تندرو فرانسوی معتقد 
اســت که او و دیگر راست گرایان پوپولیست در اروپا باعث رشد و شکوفایی 

»جهان نو« خواهند شد. مارین لوپن بار دیگر یادآور شد که رویای »بیداری 
خلق های اروپا« را در سر می پروراند. آن ها در سال های اخیر موفق شده اند 
با شــعارهای ضد اسامی و مهاجرستیز، توجه شمار زیادی از شهروندان 
ناراضی اروپا را به خود جلب کنند، اما راه حلی برای ازبین بردن ریشه های 

مهاجرت و فرار میلیون ها انسان در کشورهای دیگر عرضه نکرده اند.
پس از لوپن، فراوکه ِپتری، رهبر حزب راســت پوپولیســت »آلترناتیو برای 
آلمان« و خیرت ویلدرز، رهبر »حزب آزادی« هلند سخنرانی کردند. پتری 
نیز ضمن حمله به دولت های اروپایی اظهار داشت که اروپا را باید از نو تعریف 
کرد و شکل داد. پتری خواهان »هویت ملی« و »روح اروپایی« برای اروپاییان 
است و برای جدایی آلمان از اتحادیه اروپا تاش می کند. خیرت ویلدرس، 
رهبر حزب آزادی هلند که بخشی از فعالیت خود را صرف مبارزه با اسام و 
اسام گرایی می کند، ضمن تبریک به دونالد ترامپ اظهار داشت که زمان 
تغییر برای اروپا هم فرارسیده است. ویلدرس که به آلمانی سخنرانی می کرد 

گفت: »اروپا به فراوکه )پتری( نیاز دارد نه آنگا )مرکل(«.
گفتنی اســت نشست سران احزاب راست پوپولیســت اروپایی با اعتراض 
شماری از ساکنان کوبلنتس روبرو شد. در طول روز، هزاران نفر در تظاهراتی 
که توسط گروهی متشکل از فعاالن سندیکایی، سیاسی و دینی برگزار شده 
بود شرکت کردند. در این حرکت اعتراضی که عنوان آن »کوبلنتس رنگارنگ 
می ماند« بود، مالو درایر، رئیس دولت ایالتی راینلندفالتس، و دیتمار موشاید، 
رئیس اتحادیه ســندیکاهای آلمان )DGB( نیز ســخنرانی کردند. درایر 
از مردم آلمان خواســت، از این پس در برابر فعالیت های سیاســتمداران 
پوپولیست سکوت نکنند و به حرکت های اعتراضی دست بزنند. او گفت: 

»زمان آن فرارسیده است که دیگر کسی در خانه نماند«.
رشد جنبش های راست گرا و پوپولیستی در کشورهای اروپایی، مدت هاست 
که زنگ خطر را در این کشــورها به صدا درآورده است. اوایل سال گذشته 
میادی بود که توربیورن یاگلند، دبیرکل شــورای اروپا در گزارش ساالنه 

خود، دمکراســی و حقوق بشــر در اروپا را در معرض خطرات ناشی از رشد 
پوپولیسم و ناسیونالیسم دیده و نسبت به تحدید حقوق شهروندی هشدار 
داد. توربیورن یاگلند روز ۲۷ آوریل در گزارش سال ۲۰۱۵ این شورا نوشت 
که اروپا در حال حاضر با مشکاتی جدی مواجه است. به اعتقاد او حمات 
تروریســتی اخیر، شــوک بزرگی به جوامــع اروپایــی وارد کرده اند و فقدان 
هماهنگی کافی در سیاست پناهجویی نیز به هرج و مرج در مرزها منجر 
شده اند. یاگلند هشدار داد که این وضعیت، بسترهای ایده ال و مطلوب را 
برای ملی گرایی و خارجی ســتیزی فراهم  می سازد. به زعم او، این گروه ها 
خواهند کوشــید که از شــرایط موجود برای اهداف و مقاصد پوپولیستی و 
ناسیونالیســتی بهره برداری کنند. یاگلند در گزارش ساالنه خود یادآوری 
کرده که هم زمان، اعتماد شهروندان به نهادهای ملی و اروپایی و یا احزاب 

سنتی از دست رفته و این پیامدی »بس نگران کننده« است.
از سوی دیگر، پژوهشی جدید در سطح اروپا نشان می دهد که اکثریت قریب 
به اتفاق افرادی که به احزاب ناسیونالیست و پوپولیست راست گرا گرایش 
دارند، جهانی شدن را هم یک تهدید می شمرند. نتایج بررسی انجام شده از 
سوی بنیاد برتلزمان نشان می دهد که هراس از ادغام بین المللی انگیزه ای 
برای گرایش بیشتر به احزاب ناسیونالیست راست گرا در اروپاست. بر همین 
اســاس وجه اشتراک حامیان احزاب راست افراطی ترس های مربوط به 
روند و نتایج جهانی شدن است. بر اساس یافته های این پژوهش ۵۵ درصد 
جمعیت اروپا ادغام بین المللی را شانســی برای خود و 4۵ درصد دیگر آن 
را تهدید می دانند. بررســی ها همچنین نشان می دهند که میان سن افراد 
و ســطح تحصیاتشــان با احتمال بیزاری از جهانی شدن نسبت عکس 
وجود دارد. نکتــه دیگری که در این پژوهش نظر را به خود جلب می کند، 
رشــد موازی میزان هراس افراد و گرایش آن ها به بازپس زدن سیاســت و 
اجتماع است. تقریبًا نیمی از مخالفان جهانی شدن در اروپا از حامیان خروج 
کشورشــان از اتحادیه اروپا هســتند و بیش از نود درصد پرسش شوندگان 
هیچ گونه اعتمادی به سیاست ندارند و از این تعداد تنها 38 درصد از وجود 

دموکراسی رضایت دارند.

خودداری آمریکا از اعزام هیئت به مذاکرات صلح سوریه
مذاکرات صلح ســوریه بین دولت و گروه های معارض در حالی برگزار می شــود که ســرانجام ماهیت و سطح حضور آمریکا در این مذاکرات مشــخص شد. پس از بحث ها و گمانه زنی های فراوان، مشخص شد که آمریکا تنها در سطح 
سفیر در این نشست حضور پیدا خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن اعام اینکه هیأتی را به مذاکرات صلح آستانه درباره سوریه نخواهد فرستاد، دلیل این امر را »ضروریات فوری شرایط انتقالی« عنوان کرد. این در حالی است که 
طی یکی دو هفته اخیر، بحث های فراوانی درباره حضور یا عدم حضور آمریکا در این نشســت مطرح شــده بود و با وجود مخالفت های ایران، روســیه و ترکیه بر حضور واشــنگتن اصرار داشتند. بنا به گزارش »واشنگتن پست«، نماینده 
روسیه در سازمان ملل، شخصًا دعوتنامه حضور در نشست آستانه را به مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا تحویل داده بود. مارک تونر، سخنگوی موقت وزارت خارجه آمریکا در این زمینه اظهار 
داشــت: »ایاالت متحده متعهد به یک راهکار سیاســی برای بحران ســوریه از طریق فرایند سوریـ  سوری  اســت که بتواند به شکل گیری سوریه ای که نماینده طیف بیشتری از مردم بوده و صلح آمیزتر و متحد باشد، منجر شود«. وی 
همچنین گفت که سفیر آمریکا در قزاقستان به نمایندگی از واشنگتن در نشست آستانه حاضر خواهد بود. واشنگتن پست در بیان دلیل عدم اعزام هیأتی از سوی آمریکا اشاره می کند که دعوت از این کشور در شرایطی انجام گرفته که 
دولت جدید، هنوز در حال تدوین سیاست های خود در قبال پاره ای از موضوعات، از جمله مسأله سوریه، روسیه و ایران است. در عین حال، ترامپ وعده داده در سیاست های سلف خود درباره این موضوعات تجدیدنظر خواهد کرد.

تظاهرات ضد دولتی در سئول

 نیروهای عراقی 
در هتل موصل

تظاهرات علیه ترامپ در پاریس

 تظاهرات علیه
 ترامپ

  حضور »جان کری« 
در تظاهرات ضد ترامپ

وزیر امور خارجه ســابق آمریکا روز شــنبه، درست یک روز پس 
از اتمام دوران حضورش در کاخ ســفید، با ســگ خود در میان 
تظاهرکنندگانی کــه در اعتراض به ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ به خیابان های واشــینگتن دی.سی آمده بودند، حاضر 
شــد. این در حالی اســت که کــری در مراســم تحلیف ترامپ 
هم شــرکت نکرده بود. بعد از مراســم تحلیــف دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری جدید آمریکا، در بســیاری از کشــورهای دنیا 
تظاهرات اعتراض آمیزی علیه وی و سیاست های اعامی او 

در موضوعات مختلف به راه افتاده است.

 شلیک اشتباهی موشک انگلیسی 
به سوی آمریکا

در شلیک آزمایشی یک موشک تریدنت از زیردریایی انگلیسی 
در ســواحل فلوریــدا احتمااًل اشــتباهی صــورت گرفته و این 
موشک به سمت سواحل آمریکا شلیک شده است. این اولین 
آزمایش موشکی زیردریایی های تریدنت انگلیس در چهار سال 
گذشــته بوده و اندکی قبل از آنکه ترزا می نخست وزیر انگلیس 
شــود انجام شده اســت. ترزا می در جلسه پارلمان انگلیس که 
در مورد اختصاص بودجه 4۰ میلیارد پوندی به زیردریایی های 
تریدنت برگزار شده بود، از دادن هر نوع توضیحی درخصوص 

این شلیک اشتباه خودداری کرد.

 دیدگاه پاپ فرانسیس درباره 
ریاست جمهوری ترامپ

پاپ فرانســیس امروز اعام کرد که تا زمانی که سیاست های 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا اجرایی نشود، درباره 
وی اظهارنظر نخواهد کرد. روز جمعه و پس از حضور ترامپ در 
قدرت، پاپ فرانســیس از وی خواست تا ارزش های اخاقی را 
سرلوحه کار خود قرار داده و در طول دوره ریاست جمهوری خود 
از فقــرا حمایت کند. پاپ گفت: »به نظرم باید منتظر باشــیم و 
ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. دوست ندارم که زود در 
مورد مردم قضاوت کنم«. وی افزود: »خواهیم دید که چگونه 

رفتار خواهد کرد، سپس درمورد وی اظهار نظر می کنیم«. 

 موج جدید دستگیری ها 
در ترکیه

پلیس ترکیه از دستگیری و بازداشت ۱3۲ نفر به اتهام همکاری 
با رهبر مخالفان در این کشور خبر داد. اداره پلیس ترکیه با اعام 
دســتگیری ۱3۲ نفر در این کشور به جرم همکاری با فتح الله 
گولن خاطر نشــان کرد این افراد در پــی انجام عملیاتی در 49 
اســتان ترکیه دستگیر و بازداشت شــده اند. این در حالی است 
که برای ۱8۷ نفر از کادر نیروهای پلیس نیز دســتور بازداشت 
صادر شــده است. بر اساس گزارش ها، ترکیه تاکنون 4۰ هزار 
نفر را بازداشت و بیش از ۱۰۰ هزار نفر را نیز از مشاغل قضائی 

و نظامی اخراج و یا به حالت تعلیق درآورده است.
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