
شروع پر تنش مجلس دهم
امروز و در ششمین جلسه علنی مجلس دهم این علی مطهری بود که سکان کشتی مجلس را 
برای اولین بار در دستان خود گرفت. مطهری که نائب رئیس دوم مجلس است در جلسه امروز 
پس از آنکه الریجانی رئیس مجلس صحن را ترک کرد و پزشکیان نائب رئیس اول نیز غایب بود، 
بر صندلی ریاست تکیه زد. جلسه ای که البته کم حاشیه هم نبود و برخالف جلسه روز گذشته که 

صفحه ۲پزشکیان ریاستش را برعهده داشت، با تذکرات پی در پی نمایندگان همراه بود...
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اقتصاد مقاومتی به فرهنگ 
عمومی تبدیل شود

دولت تاسف خود را درمورد حکم شالق کارگران اعالم کرده است

از بازداشت فریدون تا رفراندوم درمورد یارانه ها
محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به اینکه عالوه بر پرداخت 

یارانه های نقدی به همه خانواده های مشمول، یارانه های غیرنقدی نیز به صورت سبد غذایی به 
خانواده های نیازمند پرداخت می شود، گفت:با دستور رئیس جمهور 160 میلیارد تومان برای ماه رمضان 

به وزارت تعاون پرداخت شد تا به صورت سبد غذایی در اختیار خانواده های نیازمند قرار بگیرد. البته 
هیچ فرد یا خانوار نیازمندی از لیست سبد غذایی حذف نشده است.  وی همچنین با اشاره به نارضایتی 

رهبر انقالب در عرصه فرهنگ تاکید کرد همه ما نسبت به عدم رضایت رهبری احساس مسوولیت 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3کرده و تالش می کنیم که شاهد رشد و ارتقاء فرهنگی جامعه باشیم ... صفحه ۲

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای استان 
آذربایجان شرقی با بیان این که اقتصاد مقاومتی 
موضوعی الزم و علمی است که هر فرد عاقلی 
ضرورت آن را احساس می کند، گفت: برای این 
که روی پای خود بایستیم و به لحاظ اقتصادی 
مســتقل باشــیم باید در جهت تحقق اقتصاد 

صفحه 3مقاومتی تالش کنیم ...

نماینده ولــی فقیه در خراســان 
رضــوی گفت: مانیفســت روابط 

خارجی نظام باید  ...

مقــدم  مصباحــی  غالمرضــا 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز 
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زنی که تاریخ ساز شد
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هیالری کلینتون کلینتون نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات شد
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مدیرانم را از هرگونه اتهام مبرا می دانم
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "پاسخ وزارت کشور به رسانه هایی که عملکرد هیات اجرایی انتخابات در استان 
آذربایجان شرقی را به عنوان علت اصلی ابطال انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه اهر و هریس، مطرح 
می کنند تصریح کرد: ما به عنوان هیات اجرایی انتخابات، این آمادگی را داریم پاسخگوی هرگونه شبهه، اشکال و ایراد 
در فرآیند برگزاری انتخابات باشیم. رحمانی فضلی ادامه داد: تا امروز مستنداتی مبنی بر تخلف هیات اجرایی انتخابات در 
این استان به دست ما نرسیده است و تا زمانی که برخی، بدون داشتن مستندات و مدارک و صرفا از طریق رسانه ها، مسائل 
ناصحیحی را مطرح می کنند از عملکرد تمامی مدیران خود دفاع کرده و آنان را مبرا از هرگونه اتهام می دانم. وی در پاسخ 

به دومین سوال مبنی بر علت تجلیل از فرمانداران اهر و هریس در جلسه اقتصاد مقاومتی و تحلیل برخی رسانه ها مبنی بر دهن کجی وزارت کشور به ابطال 
انتخابات در حوزه انتخابیه اهر و هریس گفت: ما در این برنامه از تمامی دست اندرکاران اجرایی دخیل در امر برگزاری انتخابات از جمله مدیرکل اطالعات 
استان، فرمانده نیروی انتظامی، مدیرکل دادگستری، فرماندار تبریز و ... تجلیل کردیم. گفتنی است در چند روز گذشته برخی رسانه ها از ابطال انتخابات 
اهر و هریس به علت تخلفات و دخالت های غیرقانونی در این حوزه انتخابیه خبر داده بودند. به نقل از سیامک ره پیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر 
انتخابات نوشته بودند: با توجه به گزارش ها، تیم بازرسی به این حوزه اعزام و مسائل مختلف را بررسی کردند که گزارش تفصیلی آن در جلسه امروز شورای 
نگهبان بررسی شد.  بر اساس این گزارش با توجه به تخلفات و دخالت های غیرقانونی و مجموعه بررسی های تیم بازرسی، این تخلفات در روند انتخابات 

موثر بوده و آن را مخدوش کرده است نظر شورای نگهبان این شد که انتخابات در این حوزه ابطال شود.

چرا نمایندگان به کمیسیون فرهنگی عالقه ندارند؟
درحالی اعالم شده است که برخی کمیســیون ها با متقاضی اضافی روبه رو هستند که تنها 4 متقاضی برای عضویت 
در کمیســیون فرهنگی اعالم آمادگی کرده اند. موضوعی که واکنش ها و البته تحلیل هایی را درخصوص چرایی آن 
در پی داشــته است.  حجت االسالم والمسلمین احمد مازنی امروز طی تذکری با استناد به بند11 از ماده 24 آیین نامه 
مجلس درباره حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس توسط هیأت رئیسه، اظهار کرد: از رسانه ها و به خصوص چند دقیقه 
قبل از یکی از شــبکه های جمهوری اسالمی ایران با بنده تماس گرفتند و علت عدم استقبال نمایندگان از کمیسیون 
فرهنگی را جویا شدند. وی تصریح کرد: همچنین اعالم کردند که مردم از این عدم استقبال متحیر هستند و احساس 

می کنند که به موضوع فرهنگ در مجلس توجهی نمی شــود. مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر تصریح کرد: البته این 
موضوع نقطه ضعفی است که معمواًل مجالس ما داشته است و کمیســیون هایی مانند فرهنگی، قضائی و شوراها طالب کمتری داشته است. وی با 
اشــاره به تأکیدات رهبری به مسأله فرهنگ نیز، گفت: به دوســتان نماینده نیز توصیه می کنیم که این کمیسیون ها مخصوصًا فرهنگی را پر کنند و 
بنده تا جایی که ســوابق نمایندگان را مطالعه می کردم بسیاری از ســوابق فرهنگی خوبی برخوردار هستند اما به کمیسیون هایی تمایل دارند که خیلی 
تناسبی با سوابق آنها ندارد. عبدالرضا مصری نماینده مجلس با اشاره به تعداد متقاضیان کم نمایندگان در کمیسیون فرهنگی، گفت: این یک مشکل 
جدی است که بعضی از کمیسیون های ما متقاضی کمی دارند.مصری تأکید کرد: علت این مسأله تا حدودی مشخص است؛ در حوزه های انتخابیه 

شهرستان ها انتظارات و توقعات کسانی که به نماینده رأی می دهند رفع مشکالت زندگی است. 

اقتصاد مقاومتی به فرهنگ 
عمومی تبدیل شود

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلســه شورای استان 
آذربایجان شــرقی با بیان این کــه اقتصاد مقاومتی 
موضوعــی الزم و علمــی اســت که هر فــرد عاقلی 
ضرورت آن را احســاس می کند، گفــت: برای این 
که روی پــای خود بایســتیم و به لحــاظ اقتصادی 
مستقل باشیم باید در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی 

تالش کنیم.
وی تبدیل اقتصاد مقاومتی به باور عمومی جامعه را 
ضروری دانست و افزود: کشور ما به جهت دارا بودن 
منابــع مختلف باید اقتصاد مقاومتی را به ســرمنزل 

مقصود برساند.
وزیر کشــور اظهار کرد: نباید برداشــت ما از اقتصاد 
مقاومتــی منجر به اجــرای پروژه شــود، بلکه مهم 

رسیدن به باور و انگیزه انجام آن است.
وی ادامه داد: با تحقــق اقتصاد مقاومتی به خودی 
خود افزایش درآمد، اشتغال و اصالح الگوی مصرف 

حاصل می شود.
رحمانی فضلی بر کاهش بروکراسی و ایجاد سهولت 
و روان سازی کارها تاکید کرد و گفت: تمرکز اختیارها 

از آسیب های اقتصاد مقاومتی است.
وزیر کشــور با بیان این که در اســتان هــا باید نظام 
بروکراســی کاهش یابد، خاطرنشان کرد: تنها 15 
درصد امور نیازمنــد تصمیم گیری در ســطح ملی 

است.
وی بــا بیان این که ســرعت پیشــرفت فناوری در 
دنیــا ســاختارها را نیــز تغییر داده اســت، گفت: 
افزایش سرعت تغییرات موجب افزایش مطالبات 

می شود.
رحمانی فضلی با اشــاره به این که ســرعت تغییرات 
یک ســال برابر با 20 سال گذشته است، اظهارکرد: 
به عنوان کشــور انقالبی اگر نتوانیم به این تغییرات 

برسیم توان رقابت با دنیا را نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: مردم عنصر اصلی اقتصاد مقاومتی 
هســتند و هیچ اقتصــاد مقاومتی بــدون مردم معنا 
ندارد، لــذا دولت ها بایــد موانع را رفع کننــد و برای 

اقتصاد مقاومتی زمینه را هموار کنند.
وی یادآور شــد: موضــوع درون زا بــودن اقتصاد از 
ابتدای انقالب مطرح بود، ولی رهبر معظم انقالب 
مانیفست اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند که به طور 

حتم باید درون زا بوده و برون نگر باشد.
وزیر کشور با اشاره به این که برون نگر بودن مترادف 
با عدم واردات نبوده و فقط صادرات محض نیست، 
گفت: ما مــی توانیم فناوری، مدیریــت و کاالهای 
ســرمایه ای را وارد کنیم و در کنار آن به امر صادرات 

نیز اهتمام کنیم.
عبدالرضــا رحمانی فضلی همچنین طی ســخنانی 
در جلســه قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به 
کمبود منابع مالــی دولت گفت: منابع مالی دولت به 

اندازه ای نیست که تمامی مشکالت رفع شود.
رحمانی فضلی در بخشی از سخنان خود ابراز کرد: 
طرح های نیمه تمام صنعتی، مصیبتی است که در 

دست دولت تدبیر و امید مانده است.
رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه گذاری 
های داخلی و خارجی عنوان کرد: در کنار این مسایل 
باید به بحث افزایش بهره وری نیز بیش از پیش توجه 
کنیم. اگر بتوانیم میزان بهره وری خود را در حدود دو 
درصد افزایش دهیم به رشد اقتصادی هشت درصد 

دست خواهیم یافت.
رحمانــی فضلی با بیــان اینکه در کوتــاه مدت، باید 
گفتمان اقتصــاد مقاومتی در کشــور ایجاد شــود، 
تصریح کــرد: در دراز مــدت نیز باید بحــث اقتصاد 

مقاومتی به یك فرهنگ عمومی تبدیل شود.

شروع پر تنش مجلس دهم
مجلس دهم امروز روز پر تنشی را پشت سر گذاشت

امروز و در ششمین جلســه علنی مجلس دهم این علی مطهری بود که سکان 
کشتی مجلس را برای اولین بار در دستان خود گرفت. مطهری که نائب رئیس 
دوم مجلس است در جلسه امروز پس از آنکه الریجانی رئیس مجلس صحن را 
ترک کرد و پزشکیان نائب رئیس اول نیز غایب بود، بر صندلی ریاست تکیه زد. 
جلسه ای که البته کم حاشیه هم نبود و برخالف جلسه روز گذشته که پزشکیان 

ریاستش را برعهده داشت، با تذکرات پی در پی نمایندگان همراه بود.  

زد و خورد نماینده مجلس و نماینده دولت
یکی از حاشــیه های مهم مجلس امروز زد و خورد فیزیکــی نماینده مجلس و 
نماینــده دولت در صحن علنی در ابتدای ریاســت مطهری بود. در نخســتین 
دقایقی که علی مطهری بر کرسی ریاســت مجلس نشست و همزمان با نطق 
میان دستور محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ صدای داد خلیل 

آقایی معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی شنیده شد.
او در دو ردیف اول صندلی های مجلس ایســتاده بود و تعدادی از نمایندگان از 
جملــه جهانبخش محبی نیا، جبار کوچکی نژاد و عزت الله یوســفیان مال دور 
او جمع شــده بودند. گویا یکباره میان او و یوسفیان مال درگیری فیزیکی شکل 
گرفت که منجر شــد آقایی تعادلش را از دســت بدهد و خم شد. به گونه ای که 
نماینــدگان کمکش کردند که بایســتد. در این لحظه دیده شــد که دکمه های 

پیراهن او تا کمر باز شده است.
به گفته یکی از نمایندگان حاضر در صحنه، آقایی مدعی شده بود که یوسفیان 
مال نماینــده آمل در مورد یک مســاله به او توهین کرده و از لفــظ بدی علیه او 
استفاده کرده اســت. اما یوسفیان منکر این ماجرا است. مجلس دقایقی درگیر 
این تنــش بود تا اینکه مطهری از نمایندگان خواســت تا آقایــی را از مجلس به 

بیرون هدایت کنند.
ساعتی پس از آنکه اختالف نماینده آمل با معاون وزیر جهاد کشاورزی در صحن 
علنی، باال گرفت؛ یوسفیان مال در راهروهای مجلس گفت که مساله حل شده 
است. عزت الله یوسفیان مال در جمع خبرنگاران پارلمانی درباره برخوردی که 
با خلیل آقایی در جلسه علنی امروز داشــت، گفت: موضوع مربوط به نامه ای 
بود که نمایندگان شمال خطاب به وزیر کشاورزی نوشته بودند تا از واردات برنج 
جلوگیری کند اما آن آقا کار زشــتی کرد، عصبانی شد و یقه اش را باز کرد! البته 

هر اتفاقی هم می افتاد، او نباید این کار را می کرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ حرف زشتی بین این دو نفر رد و بدل نشده، اظهار کرد: 
آقای آقایی گفت »همینی هســت که هســت«، من هم پاسخ دادم »اینطوری 
نیســت، ما بلدیم چه کار کنیم«. نماینده آمل از درخواســتش برای بررسی این 

منازعه در هیات نظارت بر نمایندگان خبر داد و گفت: کل این موضوع، از نامه 
و دعوای صحن، همه با هم باید در این هیات بررســی شــود. وی درباره پایان 
این ماجرا گفــت: همکاران او را آوردند، ما روبوســی کردیم، عذرخواهی کرد و 

مساله حل شد.

از مچ گیری تا نمازخانه مجلس در تذکرات نمایندگان
اما اولین تذکر را جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب و درخصوص ریاســت 
مطهری داد. او که قصد داشــت تذکری در صحن علنی ارائه دهد، در ابتدای 
سخنانش گفت که برخی به من تذکر دادند که به دنبال مچ گیری نباشم! اما من 

این کار را گناه می دانم و فقط می خواهم که آیین نامه رعایت شود.
به گفته محبی نیا، ماده 19 آییــن نامه می گوید که نواب رئیس در غیاب رئیس 
مجلس به ترتیب باید جایگزین او شــوند. محبی نیا افــزود: از این رو با توجه به 
حضور آقای پزشکیان در مجلس، جلوس شما بر تخت ریاست مجلس را نوعی 
ایراد می دانم. مطهری هم که این ماده را میخواند، گفت: ظاهرا زمانی که آقای 
رئیس بنده را برای حضور در اینجا فراخواندند، آقای پزشکیان در صحن نبودند. 
باالخره این تصمیم رئیس مجلس بوده است. شما هم خیلی مچ گیری نکنید و 

مته به خشخاش نگذارید.
تذکر دیگر امروز را از ســوی نماینــده روحانی اصفهان و درمــورد تغییر جایگاه 
نمازخانه در مجلس بود. حجت االسالم احمد سالک در تذکر خود با تکرار بخشی 
از ســخنان رهبری گفت که »فرهنگ مظلوم اســت«. از نظر او نماد و عظمت 
اسالم در نماز جماعت است که باید در مقبال چشم همه باشد تا با شکوه برگزار 
شود نه اینکه به بهانه اتاق تاالر، به زیر زمین برود! وی افزود: نباید عظمت این 
کار بزرگ فرهنگی زیر ســوال برود و برگزاری نماز در مجلس در زیرزمین انجام 
شود. او از مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خواست تا همین امروز 
دستور دهند این نماد فرهنگ اسالمی در جای مناسب خود باشد نه دور از چشم. 

سالک در پایان سخنانش گفت: امیدوارم از نماز دفاع کنید.
مطهری هم که می گفت این تذکر مربوط به اداره مجلس نبوده، در عین حال آن 
را قابل شنیدن خواند و گفت: اینکه نماز حتما در همانجا باشد یا جای دیگری، 
مهم نیســت. اما در هیات رئیسه این موضوع را بررســی می کنیم. وی با لحن 

شوخی ادامه داد: شاید هدف این بوده که ریا نشود و تظاهر نباشد.

بازی بی بی سی کودکانه است
پیش از اینکه مطهری بر صندلی ریاست بنشیند، الریجانی خود اداره جلسه 
را برعهده داشت. او در بخشــی از نطق امروز خود در صحن علنی مجلس به 

اقدام اخیر بی بی ســی اشاره کرد و گفت: اخیرا یک اقدام شیطنت آمیزی در 
رســانه های بیگانه در زمینه انتشار ســندی جلعی از اسناد آمریکا انجام شد. 
قصد این بود که در مبارزات امام خمینی علیه آمریکا تردید ایجاد کنند. گرچه 
این بازی کودکانه و دســتکاری در انتشار ســند به صورت گزینشی خیلی زود 
برمال شد به طوری که گری سیک که عضو شورای امنیت آمریکا در آن زمان 
 اســت در مقاله ای به صورت روشــن،  غیرواقعی بودن این اقدام بی بی سی 

را توضیح داد.
الریجانی گفت: اما آنهایی که با مشی امام از قبل انقالب آشنا بودند و همچنین 
در دهه نخست انقالب با صراط ایشــان از نزدیک آشنا بودند، آنقدر این اقدام 
بیگانگان را دور از واقعیت دیدند که نیازی به توضیح ندیدند. البته دیدم که برخی 
صاحبنظران در داخل اظهاراتی را ارائه کردند و شگرد مکارانه این جریان بدلی 

را افشا کردند اما به نظر می رسد باید قصد اصلی آنها را فهم کنیم.
وی تاکید کرد: شاید قصدشان از این اقدام قالبی این باشد که شوکی در افکار 
عمومی ایجاد کنند تا قبح رابطه با آمریکا ریخته شــود و اینگونه تلقی شــود که 
این ارتباط از گذشــته و حتی در سخت ترین شرایط، بوده است. گرچه این مکر 
و فسون به فضاحتی رســانه ای برای آنها بدل شد، اما نشان می دهد که چقدر 
آنها نیازمند شــرایطی هســتند که ایران دچار ســاده انگاری دیپلماتیک شود. 
اینجاســت که قدر و منزلت توصیه های رهبر معظم انقالب در داشتن روحیه 
انقالبی مشــخص می شــود که باید موضعی ســنجیده و قاطع نسبت به این 

اقدامات مکارانه داشته باشیم.
او همچنین به تروریســت خواندن ایران از ســوی آمریکا واکنش نشــان داد. 
الریجانی اظهار کرد: اتهام دیگری هم در موضوع حمایت از تروریست به ایران 
زدند که سبکسرانه و جاهالنه بود. کیست که نداند امروز در منطقه ایران است که 
در مقابل تروریست ها ایستاده است؟ کیست که ندادند تروریست های جنایتکار 
نتیجه ســه دهه رفتار دولت آمریکا در منطقه هستند؟ مگر همین اخیرا یکی از 
کاندیداهای ریاســت جمهوری آن کشور لب به آشکارسازی نگشود و نگفت ما 
جریان های تروریستی افغانستان و داعش را به وجود آوردیم؟ کیست که نداند 
همکاران و دوستان و دست نشــانده های آمریکا در منطقه دستشان با امریکا 

در یک کاسه است؟
رئیس مجلس گفت: با همــه این احوال با کمال وقاحت ایــران را متهم می 
کنند که از تروریســت ها در منطقه حمایت می کند. اینها نشــان می دهد که 
چقدر وزن آنها از نظر بی وزنی و بی آبرویی گشاده شود که می خواهند شرایط 
بســیار واضح را وارونه جلوه دهند، اما ملت ما باصالبــت راه انقالب خمینی 

را ادامه خواهد داد.

سوژه روزپیگیری روز

احقاق حقوق ایران ارتباطی به نقض برجام ندارد
حمیدرضا آصفی معاون و سخنگوی سابق وزارت امور خارجه در مصاحبه با  برنامه رویداد رادیو گفت وگو، در خصوص قانون الزام دولت به پشگیری خسارات ناشی از جنایات امریکا با بیان اینکه این مسئله 
ارتباطی با برجام ندارد، تصریح کرد: امریکایی هاعمال برجام را نقض کرده اند و اگر ما اقدامی برای احقاق حقوق خود انجام دهیم، ارتباطی با نقِض برجام ندارد. آصفی این قانون را عزت مندانه توصیف 
کرد و افزود: این قانون تکلیف مضاعفی بوجود می آورد و از این حیث شاســیته و پسندیده است. وی ادامه داد: در پرتو این قانون دولت خود را مکلف به پیگیری این مهم می کند، البته دولت ها بدون این 
قانون نیز خود را مســئول به مقابله با اقدامات خصمانه خارجی می دانند. آصفی یادآور شد: دولت امریکا از ابتدای انقالب اسالمی از هیچ اقدامی علیه مردم ایران فروگذار نکرده، اقدامی که امریکایی ها 
در رابطه با ایرباس ایرانی کردند، بر همگان روشن است ولی موضوع انفجار محِل اتباع امریکایی مبهم است. وی با بیان اینکه در مقابل امریکا هیچ جای کوتاه آمدن نیست، ادامه داد: راه کارهای مختلف 
راباید در نظر گرفت، هم موضوعات قانون و محاکم داخلی و بین المللی را دید و به این اقدامات نباید اکتفا کرد. آصفی با بیان اینکه این مســئله ارتباطی با برجام پیدا نمی کند، تصریح کرد: امریکایی 

ها با اقداماتی که در حوزه تحریم ها انجام داده اند، عمال برجام را نقض کرده اند و اگر ما اقدامی برای احقاق حقوق خود انجام دهیم، ارتباطی با برجام ندارد.

سیاسی
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چند نامزد اصولگرا در مقابل روحانی یعنی خودکشی

مجبتی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در مورد رقبای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت: پیش بینی من این است که آقای روحانی رقیب ها یا رقیب قوی و جدی 
از جریان اصولگرایی خواهد داشت منتها اینکه آن مصداق چه کسی باشد موضوعی است که باید در جبهه اصولگرایی مورد بررسی قرار گیرد و افراد را مورد بررسی و براندازکنند که به یک تصمیم نهایی 
برســند. جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه خاطر نشان کرد: اگر از سوی اصول گرایان چند گزینه برای رقابت با روحانی معرفی شود و نتوانند یک رقیب را برای رقابت با روحانی انتخاب کنند قطعا 

دست به خودکشی زده اند و و شکست می خورند. یعنی اگر خواستار پیروزی هستند باید از یک کاندیدا حمایت کنند .وی در مورد احتمال وجود رقیبی اصالح طلب برای روحانی در انتخابات 96 نیز گفت: 
احتمال اینکه روحانی در انتخابات سال 96 یک رقیب اصالح طلب داشته باشد کم است. مگر اینکه در طول یکسالی که از عمر این دولت باقی مانده است نتیجه کار دولت و روحانی مانند سه سال گذشته 
باشــد که اصالح طلبان احساس کنند نباید تخم مرغ هایشان را در سبد روحانی خرج کنند و به باور عبور از روحانی برسند. مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه خاطر نشان کرد: اگر در یکسال باقیمانده 

روحانی حرکتی انجام دهد که نتیجه مثبتی در جامعه داشته باشد ممکن است اصالح طلبان طرح عبور از روحانی را اجرایی نکنند.

مانیفیست روابط خارجی؛ سوره ممتحنه
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: 
مانیفست روابط خارجی نظام باید مبتنی بر 
سوره مبارکه ممتحنه باشــد زیرا خداوند در 
این سوره نحوه استکبار ستیزی را مشخص 
می کند. آیت الله ســید احمد علم الهدی با 
بیان اینکه مسلمانان هر کجا از قرآن فاصله 

می گیرند ضربه می خورند تاکید کرد که ســوره ممتحنه مســیری است که 
مسئوالن سیاست خارجی باید پیش بگیرند.  امام جمعه مشهد افزود: سوره 
ممتحنه در برابر بینش خاصی است که در داخل به وجود آمده و برخی جریان 
های سیاسی کشور چشم ها را به دروازه های اروپا و آمریکا دوخته اند و گمان 
می کنند مشکالت را باید در آنجا حل کرد. وی اظهار کرد: خداوند در قرآن 
ناکامی، شکست و ذلت دشمنان را نوید می دهد و بر اساس آن کیفیت ارتباط 

با آنان را در سوره ممتحنه تشریح می کند.

امکان حمایت اصولگرایان از روحانی
غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه 
روحانیــت مبــارز گفــت: اینطور نیســت که 
شرایط آقای روحانی شــرایطی باشد که مورد 
اقبال اصولگرایان قرار نگیرد و محتمل است 
مجموعه اصولگرایان در انتخابات ریاســت 
جمهوری از ایشــان حمایت کند و اگر گزینه 

بهتری نداشته باشیم حتما وارد گفتگو با ایشان خواهیم شد. من این موضوع را 
نفی نمی کنم اما اگر شرایط اقتضا کند و کسی به میدان رقابت با آقای روحانی بیاید، 
حتما باید به گونه ای باشد که همه اصولگرایان پشت او باشند که اگر این اتفاق 
بیفتد برنده انتخابات خواهیم بود. وی درخصوص اینکه آیا اصالح طلبان نامزدی 
را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند یا به حمایت از آقای روحانی ادامه 
دهند تصریح کرد: آنها ترجیح می دهند به این حمایت ادامه دهند. چرا که در سایه 

ریاست جمهوری روحانی، بهتر میدان فعالیت سیاسی پیدا می کنند.

مجلس نتوانسته از صداوسیما تحقیق کند
فاطمه ســعیدی نماینده مجلــس تصریح 
کرد: چه کســی در کشــور مــا می داند ریز 
هزینه کرد و درآمدهای سازمان صداوسیما 
چقدر است؟ ما تنها بودجه تخصیص یافته 
به ایــن ســازمان را می دانیم؛ هــر روز هم 
مسئوالن ســازمان صداوسیما از بی پولی و 

کمبود منابع گالیه دارند. شــاید هم حق با آنها باشــد اما تا زمانی که ندانیم 
منابــع آنهــا چگونه تأمیــن و در کجا هزینــه می شــود نمی توانیم قضاوت 
صحیحی داشــته باشــیم. او خاطرنشــان کــرد: به طور حتم ما خواســتار 
ایجــاد تنش و چالــش میان دســتگاه های مختلف حاکمیت نیســتیم اما 
برای اشــراف بر موضوع، نیازمند اطالعاتی هســتیم که در اختیار نداریم. 
 تاکنون هیچ مجلســی نتوانسته از سازمان صداوســیما تحقیق و تفحص 

داشته باشد.

هیئت نظارت بر مطبوعات 
با کیهان برخورد می کند؟

علی جنتی در حاشیه نشستی خبری که برای امضای 
تفاهم نامه سیاسی میان وزارت ارشاد و دانشگاه آزاد 
اسالمی برگزار شــده بود، در پاسخ به این پرسش که 
آیا روزنامه کیهان با انتشار تصاویر گوگوش، گلشیفته 
فراهانی و ... در صفحه اول خود جرمی مرتکب شده 
اســت؟ توضیح داد: من هم این عکــس را دیدم اما 
اینکه آیا انتشــار این عکس تخلف است یا نه، باید در 
هیات نظارت بر مطبوعات مطرح شود تا اگر تخلفی 
صورت گرفته بــا روزنامه برخورد شــود و در غیر این 

صورت به کارشان ادامه بدهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مورد اضافه کرد: 
در بســیاری موارد دیده شــده که نشریه ای مخالفت 
صریح با دولــت دارد اما از آنجا که ایــن مخالفت به 
معنای افترا، اتهامات ناروا، ســیاه نمایی و ... نبوده، 
تخلــف به حســاب نیامده اســت؛  در حالــی که اگر 
شامل این موارد بشود تخلف است و باید با آن نشریه 

برخورد شود.

 اگر این فیلم را دیده بودم، 
اجازه اکرانش را نمی دادم

علی جنتــی همچنین در پاســخ به این پرســش که 
گفته می شود به دلیل حاشیه های فیلم »پنجاه کیلو 
آلبالو« دستور تغییر اعضای دو شورای پروانه ساخت 
و نمایش را داده اســت، تأکید کرد: چنین دستوری 

نداده ام.
وی درباره توقیف این فیلم در شهرستان ها و ممانعت 
از راهیابی آن به شبکه نمایش خانگی در حالیکه کمتر 
سابقه داشته است، فیلمی با وجود اکران میلیاردی 
توقیف شود،توضیح داد: ما یک شورای صدور پروانه 
ســاخت داریم که در آن افرادی کــه از نظر حرفه ای 
فیلمنامه و سینما را می شناسند، درباره پروانه ساخت 
فیلم هــا تصمیم می گیرنــد و در کنار این؛ شــورای 
صدور پروانه نمایــش را هم داریم کــه معموال افراد 
فرهیخته ای عضو آن هستند و مجوز نمایش فیلم ها 
را صادر می کنند امــا در مورد این فیلم باید بگویم که 
این اثر از زیر دستشــان در رفته است و گاهی چنین 

اتفاقاتی می افتد.
جنتی اضافه کرد: به هر حال شــورای صدور پروانه 
نمایش مجــوز اکران »پنجــاه کیلو آلبالــو« را داده 
و ایــن فیلم اکران شــد. من هم که همــه فیلم های 
ســینمایی را نمی بینم چون حوزه مربوط به خودش 
این آثــار را می بیند. امــا بعد از اکران فیلم و انتشــار 
بعضی اعتراضــات در مطبوعات متوجه شــدم این 
اعتراضات درست است چون این فیلم از نظر محتوا 
اشکاالتی دارد و در آن، روابط ناســالم و نامتعارف و 

مغایر ارزش های اخالقی و اسالمی دیده می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی اضافه کرد: عالوه 
بر این هــا آرایش های بســیار غلیظ و نامناســب در 
ایــن فیلم، الگوســازی های نادرســتی ایجاد کرده 
اســت. بنابراین اگر قبل از اکران ایــن فیلم را دیده 
بودم اجازه اکران آن را نمــی دادم. اما چون فیلم به 
نمایش درآمده بود الزم بود بعد از دیدن آن واکنشی 
نشان بدهم وگرنه احساس می شد من هم این فیلم 

را تأیید کرده ام.
وزیر ارشاد در پاسخ به پرسشی درباره موسیقی دو فیلم 
»فروشــنده« و »بارکد« که موسیقی فیلم اول توسط 
یکی از دوستان شــاهین نجفی کار شده و موسیقی 
فیلم »بارکد« هم توسط خواننده پاپ »یاس« خوانده 
شده اســت، گفت: هر دو فیلم را دیده ام و هیچ کدام 
مشــکل عمــده ای از نظــر محتوایی ندارنــد، اما به 
موسیقی شان دقت نکرده ام و توجه شما باعث شد تا 

این موضوع را دنبال کنیم.

عصر ایران نوشت: 4 گام "خمینی جوان" برای کنش گر سیاسی شدن
سید حسن در افتتاحیه دوره دهم مجلس شورای اسالمی شرکت کرد تا بیش از بیش نشان دهد از ماحرای عدم احراز صالحیتش برای 

انتخابات مجلس خبرگان دلخور است.

 خبر آنالین نوشت: ریاست مرکز پژوهش های مجلس از جواد الریجانی تا نزدیکان برادرش
پس از ریاست جواد الریجانی و با آغاز دور ششم مجلس، محمدرضا خاتمی به عنوان رئیس مرکز پژوهش ها انتخاب شد و بعد از آن احمد 

توکلی نماینده تهران توانست طی دو دوره مجلس، یعنی هفتم و هشتم ریاست این مرکز را برعهده بگیرد.

 تسنیم نوشت: پاسخ به دبه آمریکایی ها
دبه آمریکایی ها را باید پیش بینی می کردیم. اکنون بدعهدی آنها را باید به مثابه یک تجربه به تجربه نقض عهد آنها در قرارداد الجزایر 

اضافه کنیم.

 پارس نیوز نوشت: ایجاد دوقطبی و توجه به مسائل حاشیه ای؛ رسالت رسانه های نانجیب اصالحات
رسانه های نانجیب از کار خویش دست برنخواهند داشت و به دنبال ایجاد دوقطبی و پرداختن به مسائل حاشیه ای خواهند بود که هیچ 

نفعی در زندگی مردم ندارد و غیر از خسته کردن افکار عمومی ثمری در پی نخواهد داشت.

عکس روزسایت نگار

عکس روز:در حاشیه 
سفر وزیر کشور به تبریز

خبرنامه

از بازداشت فریدون تا رفراندوم درمورد یارانه ها
دولت تاسف خود را درمورد حکم شالق کارگران اعالم کرده است

محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشســت خبری هفتگی خود با اشاره به اینکه 
عالوه بر پرداخت یارانه های نقدی به همه خانواده های مشــمول، یارانه های 
غیرنقدی نیز به صورت ســبد غذایی به خانواده های نیازمند پرداخت می شود، 
گفت:با دســتور رئیس جمهور 160 میلیارد تومان برای مــاه رمضان به وزارت 
تعاون پرداخت شــد تا به صورت سبد غذایی در اختیار خانواده های نیازمند قرار 
بگیرد. البته هیچ فرد یا خانوار نیازمندی از لیست سبد غذایی حذف نشده است.
 وی همچنین با اشــاره به نارضایتی رهبر انقالب در عرصه فرهنگ تاکید کرد 
همه ما نسبت به عدم رضایت رهبری احساس مسوولیت کرده و تالش می کنیم 
که شاهد رشد و ارتقاء فرهنگی جامعه باشــیم. در سال گذشته بالغ بر 5 هزار و 
300 میلیارد تومان اعتبارات فرهنگی از سوی دولت در نظر گرفته و 75 درصد 
این مبلغ به نهادهای دولتی پرداخت شــد که دولت بر این نهادها هیچ کنترلی 
ندارد. باید نسبت به آن نهادهای غیردولتی که از اعتبارات دولتی استفاده کرده 
و برون داد فعالیت های آن عدم رضایت رهبری را به همراه دارد توجه بیشــتری 
کرد و نظارت دقیق تری بر آنها انجام شود. البته همه ما مخاطب بیانات رهبری 
هستیم و دولت به نوبه خود پیگیری الزم جهت ارتقاء جایگاه فرهنگی جامعه را 
انجام خواهد داد. سخنگوی دولت درباره اظهاراتی مبنی بر یک دوره ای بودن 
روحانی گفت: هر کسی می تواند نظر خود را بیان کند. منتقدان و رقبای سیاسی 
هم برای این که عقب نمانند از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. اگر این حرف ها 

آنها را آرام می کند چه اشکالی دارد که بیان شود.

بازداشت فریدون بی اساس است
نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که دیدار فریدون و مصطفی تاج زاده از 
جانب رئیس جمهور انجام شده است، گفت: من نسبت به این موضوع بی خبرم.
وی همچنین درباره بازداشــت و یا احضــار برادر رئیس جمهــور افزود: وقتی 
عکس های یک دیدار منتشر می شود معلوم می شود که خبر بازداشت اشتباه و 
بی پایه است و صددرصد تکذیب می شود. قباًل می گفتند چرا فالنی در جلسات 
حضور می یابد و اکنون می گویند چرا نمی یاید. این حرف ها بی اســاس و بی پایه 
است.  سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات یکی از مقامات آمریکایی درباره 
باقی ماندن تحریم های ایران اظهار کرد: تحریم های نفتی و بانکی مربوط به 
مسائل هســته ای لغو شده اما باید با سرعت بیشــتری اجرا شود. ما قبل از رفع 
تحریم یک میلیون بشکه بیشــتر نمی توانستیم صادر کنیم اکنون صادرات ما 
به بیش از 2 میلیون بشــکه رسیده است. مذاکرات ما در مقوله هسته ای بوده و 

تحریم های هسته ای نیز رفع شده است.
نوبخت درباره خرید 118 هواپیمای ایرباس و آخرین وضعیت این قرارداد اظهار 
کرد: این موضوع مسیر خود را در حال طی کردن است و شورای اقتصاد آن را باید 
تایید کند. اگر در جلســه امروز شورای اقتصاد فرصت شود این پرونده رسیدگی 

شود. قرار نیست در این قرارداد ایران تضمینی پرداخت کند.

 تا پایان سال نتیجه تالش دولت 
برای خروج از رکود مشخص می شود

نوبخت در پاسخ به پرسشی درخصوص فعالیت های دولت برای خروج از رکود 

تصریح کرد: مهمترین شــاخص رونق و رکود رشد اقتصادی است. همین که 
رشد منفی به مثبت تبدیل شــده یک موفقیت است. البته برخی تصمیمات در 
گذشته موجب عمیق تر شدن مشکالت شده ولی ما در گذشته متوقف نشدیم 
و نگاه ما به آینده اســت. من در ماه گذشــته به چند استان سفر کردم و گزارش 
اقدامات کوتاه مدت درباره فعال شدن هفت هزار واحد نیمه راکد را دریافت کردم. 
ان شاءالله تا قبل از پایان سال نتیجه سیاست های اقتصادی دولت برای ایجاد 

رونق اقتصادی مشخص می شود.
نوبخت در واکنش به گزارش ساالنه وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد: حرف های 
آنها تکراری و موضع ما همچنان قاطع است. ما هیچ یک از اظهارات غیرمنطقی 
و خصمانه آمریکا را به رسمیت نمی شماریم و آن را محکوم می کنیم و اقدامات 

خود در عرصه تامین منافع ملی را قاطعانه ادامه می دهیم.
وی در ادامه این نشســت خبری درباره فعالیتهای ســتاد اقتصاد مقاومتی نیز 
تصریح کرد: 24 بند اقتصاد مقاومتی در قالب 12 برنامه دســته بندی شــده و 
نحوه اجرای آنها نیز مشــخص شــده اســت. ما برای هر پروژه یک مدیر و یک 
برنامه زمان بندی شــده تهیــه کردیم و آنهــا در حال اجرا هســتند. ما گزارش 
فعالیتهــای خود را به رهبری تقدیم می کنیم و ایشــان در جریان فعالیتهای ما 

هستند. و از ایشان هم تشــکر می کنیم که به ما در این زمینه انرژی می دهند.

 درمورد یارانه ها بدون اجازه مجلس 
نمی توان رفراندوم برگزار کرد

نوبخت در ادامه درخصوص این که قانون این اجازه را می دهد که برای مسائل 
معیشــتی مردم مثل رایانه ها رفراندوم برگزار شــود، گفت: کشور سوییس یک 
ساز وکار خاصی برای رجوع به آراء مردم دارد اما طبق قانون اساسی ما فقط در 
مواقع خاصی رفراندوم برگزار می شــود و ما در خصوص مسائل معیشتی مردم 

بدون اجازه قانون گذار یعنی نمایندگان مردم نمی توانیم کاری انجام دهیم.
وی درباره موضوع دولت نسبت به شالق کارگران آق دره گفت: وزیر تعاون نظر 

دولت را در این خصوص بیان کرده و مراتب تاسف خود را اعالم کرد.
نوبخت همچنین درباره نامه اوباما به رییس جمهور کشورمان اظهار بی اطالعی 
کرد. سخنگوی دولت در پایان در پاسخ به انتقاداتی در خصوص پیگیری حقوقی 
فاجعه منا توســط دولت اظهار کرد: فعالیتها در این خصــوص ادامه دارد ولی 
احساس مسوولیت حکام عربستانی در این زمینه وجود ندارد ما دنبال استیفای 

حقوق زائران خود در حج گذشته هستیم.
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رصدخانه

زنی که تاریخ ساز شد
هیالری کلینتون کلینتون نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات شد

امروز سه شنبه خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که هیالری کلینتون حد نصاب کافی در زمینه 
شمار نمایندگانی که در گردهمایی ملی حزب دموکرات از نامزدی او حمایت خواهند کرد را کسب کرده 
و در انتخابات ریاســت جمهوری نامزد این حزب خواهد بود. براســاس شمارش آسوشیتدپرس خانم 
کلینتون به رقم 2383 که حد نصاب الزم برای کسب نامزدی است رسیده است. بر اساس این گزارش 
کلینتون با یک پیروزی بزرگ در پورتوریکو و افزایش جهشــی شمار »ســوپر دلگیت ها « – نمایندگان 

ویژه - که حامی او هستند از مرز نامزدی نهایی حزب دموکرات عبور کرده است.

هیالری کلینتون کیست؟
»هیالری رودهــام کلینتون« متولد 26 اکتبــر 1947 ایالت ایلینوی آمریکا اســت. وی پس از پایان 
تحصیالت در کالج ولزلی در رشته علوم سیاسی در سال 1969 وارد مدرسه حقوق دانشگاه ییل شد. 
او در سال 1973 دکترای حقوق را از همین دانشگاه دریافت کرد. در دوران دانشجویی با بیل کلینتون 
آشنا شد و سال 1975 با هم ازدواج کردند. در سال 1974 در اوج رسوایی واترگیت، هیالری به عنوان 
دســتیار کمیته قضایی کاخ سفید مشغول به کار شــد که پیرامون ریچارد نیکسون تحقیق می کرد. با 
انتخاب بیل کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا، هیالری بانوی اول کشــور شد. کلینتون پس از 
نقل مکان به نیویورک، در سال 2000 به عنوان نخستین سناتور زن از نیویورک و نخستین بانوی اولی 
که برای منصب انتخابی رقابت کرده به سنای ایاالت متحده برگزیده شد. در پی حمالت 11 سپتامبر، 
او به جنگ افغانستان و قطعنامه عراق رای موافق داد و از آن حمایت کرد، ولی متعاقبًا با نحوه اجرای 
جنگ عراق از ســوی دولت جرج بوش و نیز بیشتر سیاســت های داخلی دولت بوش مخالفت کرد. 
کلینتون در سال 2006 بار دیگر به ســنا برگزیده شد. او در رقابت برای کسب نامزدی حزب دمکرات 
در انتخابات ریاســت جمهــوری 2008، از هر نامــزد زن دیگری در طول تاریــخ انتخابات مقدماتی 
نماینده های گزیننده به مراتب بیشــتری برنده شــد ولی در نهایت نامزدی را به اوباما باخت. کلینتون 
به عنوان وزیر امور خارجه در دولت اوباما از ژانویه 2009 تا فوریه 2013، جلودار پاســخ آمریکا به بهار 
عربی و مدافع مداخله نظامی در لیبی بود. همچنینی او از سوی مجله فوربس به عنوان پنجمین زن 

قدرتمند جهان در سال 2012 انتخاب شد.

زنی که تاریخ ساز شد؛
کلینتون نخســتین زن در تاریخ آمریکا است که توانسته است به جمع یکی از دو نامزد نهایی رقیب در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صعود کند و به همین دلیل می توان گفت در عرصه سیاسی آمریکا 

کلینتون تاریخ ساز شده است. فعاالن جنبش زنان آمریکا که حامی نامزدی کلینتون در انتخابات پیش 
رو هســتند، نامزدی نهایی او برای ورود به کاخ سفید و کسب منصب ریاست جمهوری را یک تحول 
عمده و تاریخی محسوب می کنند. زنان آمریکا در سال 1920 - 96 سال پیش - حق رای کسب کردند. 
بنابراین، تا همین جا هم کلینتون تاریخ ساز شده است حتی اگر در رقابت های نهایی انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا در مقابل رقیب جمهوری خواه که به احتمال فراوان ترامپ باشد، شکست بخورد.

دموکراتی جنگ طلب
هیالری کلینتون از جمله سناتورهایی بود که در سال 2003 به جنگ عراق رای مثبت داد و به عنوان 
نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هشدار داد، در صورتی که ایران به اسرائیل حمله 
کند، ممکن است نابود شود؛ همچنین مدعی شد که بیت  المقدس باید پایتخت غیرقابل تقسیم اسرائیل 
باقی بماند. کلینتون همچنین از دیوار حائل اسرائیل در سرزمین های اشغالی حمایت کرد؛ دیوار حائلی 
که دادگاه بین المللی الهه آن را نقض قوانین بین الملل و حقوق بشر دانست. چندی پیش، »رند پل« 

سناتور جمهوریخواه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری »ان بی سی«، هیالری کلینتون را یک »جنگ 
طلب« توصیف کرد و گفت که اگر کلینتون درصدد رسیدن به سمت ریاست جمهوری آمریکا باشد، 
این امر موجب می شود که برخی رای دهندگان نگران شوند که وزیر خارجه سابق آمریکا، این کشور 
را درگیر یک جنگ دیگر در خاورمیانه کند.  وی گفت، نگرانی ما این اســت که هیالری کلینتون ما را 

درگیر یک جنگ دیگر در خاورمیانه کند زیرا اون بسیار مشتاق )به جنگ( است.

کلینتون و سیاست خارجی 
استفان والت، استاد روابط بین الملل دانشــگاه هاروارد درباره سیاست خارجی کلینتون گفته است: 
»دیدگاه های هیالری کلینتون درباره سیاست خارجی ممکن است به فراخور موقعیت تغییر کند. او 
عالوه بر اینکه هشــت سال بانوی اول ایاالت متحده بوده است، ســابقه یک دوره تصدیگری وزارت 
خارجه و دو دوره عضویت در سنای آمریکا را دارد. تیم سیاست خارجی او متشکل از افراد تحصیل کرده و 
باتجربه در این زمینه است. سیاست خارجی هیالری کلینتون در بسیاری از جنبه ها به سیاست خارجی 

اوباما شبیه خواهد بود؛ اما ابعاد نظامیگری آن بیشتر می شود«.

کلینتون و ایران
آخرین و ســخت ترین قطع نامه شورای امنیت درباره ایران در دوره تصدی هیالری کلینتون بر وزارت 
خارجه آمریکا صادر شد. قطع نامه ١٩٢٩ در ژوئن ٢٠١٠ سخت ترین تحریم های اقتصادی را متوجه 
ایران و هیالری از این قطع نامه حمایت کرد. هیالری کلینتون در زمان تصدی مقام وزارت امور خارجه 
در دولت اول باراک اوباما مواضع سختی نسبت به ایران داشت؛ اما از چندی پیش نیز پایگاه اینترنتی 
»ُسالن« در گزارشی به قلم »پاتریک ال اسمیت« گفته بود، رسانه ها از کلینتون چهره ای صلح طلب 
ســاخته اند، درحالیکه واقعیت کامال خالف این مطلب اســت و وی یکی از سیاستمداران افراطی و 
حامی استفاده از نیروی نظامی در مناقشات بین المللی است و نباید انتظار داشت با پیروزی انتخاباتی 
کلینتون، تغییری مثبت در مورد رویکرد واشینگتن در برابر ایران بوجود آورد. با این حال برخی نیز نگاه 
خوشبینانه تری نسبت به رویکرد کلینتون نسبت به ایران دارند و معتقدند که هیالری یکی از کسانی 
است که برای توافق با ایران تالش زیادی کرده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس سال گذشته با انتشار 
گزارشی تحلیلی به نقش »هیالری کلینتون«، در موفقیت نهایی مذاکرات هسته ای ایران و ١+٥ اشاره 
کرد و موضوع مذاکرات هسته ای و موفقیت دیپلماسی ایران و آمریکا را برگ برنده هیالری در مقابل 

جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیِش رو دانست.

ابراهیم جعفری در امان: سردار سلیمانی مشاور نظامی دولت عراق است
وزارت خارجه عراق در بیانیه ای اعالم کرد که ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق و عبداللطیف الهمیم، رئیس دیوان اوقاف سنی با عبدالله دوم، پادشاه اردن در امان، پایتخت اردن دیدار کردند که در این دیدار پاره ای از مسائل مورد توجه 

دو کشور و پیروزی هایی که نیروهای مسلح عراقی در جنگ علیه گروه تروریستی داعش رقم می زنند، مورد بررسی قرار گرفت.
وزارت خارجه عراق تاکید کرد که وزیر خارجه و رئیس دیوان اوقاف ســنی پیامی را از حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق به پادشاه اردن تحویل دادند که در آن از پادشــاه اردن خواسته شده بود تا در کنار عراق در جنگ علیه داعش بایستد و 
همچنین در این نامه آخرین تحوالت امنیتی، پیروزی های گســترده نیروهای عراقی در جنگ علیه تروریســم و عملیات نظامی در فلوجه و تالش های دولت عراق و نیروهای مسلح در حفظ جان غیرنظامیان و تامین امنیت گذرگاه های 

امن برای خروج آنها از شهر بیان شده بود.
گاهی کامل مقامات عراقی در خاک این کشور فعالیت دارد و او به عنوان  ابراهیم جعفری در اردن برای پایان دادن به بحث و جدل ها درباره حضور سردار قاسم سلیمانی در خاک عراق تاکید کرد که قاسم سلیمانی با اطالع دولت عراق و آ

مشاور نظامی دولت عراق عمل می کند.

مادر و فرزند فیلیپینی پس از آنکه خانه  شان به دلیل غیرقانونی بودن توسط دولت 
تخریب شد

درخواست مردم برای انحالل 
کمیسیون انتخابات ملی به اتهام 

فساد؛ نایروبی، کنیا

دانش آموزان مدرسه در حال تالوت قرآن در اولین روز ماه مبارک رمضان؛ اندونزی

در جستجوی مفقودشدگان پس از واژگونی 
قایق تفریحی بر روی دریاچه؛ سیچوان چین

 نفوذ دست کم صد داعشی 
به اروپا

یکی از مسئوالن امنیتی آلمان با اشاره به اینکه داعش به صورت 
هدفمند تروریست هایی را همراه با موج پناهندگان به اروپا می آورد، 
از نفوذ حداقل صد تروریست به اروپا خبر داد. بعد از فروپاشی اخیر 
یک شــبکه تروریستی وابسته به داعش در آلمان که قصد انجام 
حمالت تروریستی در دوسلدورف را داشتند، "کالوس بوییلون"، 
رئیس کنفرانس وزرای داخلی ایاالت آلمان از احتمال وجود سلول 
های ترور دیگری در کشورش خبر داد. بوییلون بر این باور است 
که حداقل صد تروریست به اتحادیه اروپا نفوذ کرده اند، وی در این 

باره گفت: من این آمار را اغراق آمیز نمی دانم.

ائتالف سعودی از لیست سیاه 
سازمان ملل خارج شد

سازمان ملل اعالم کرد که نام ائتالف سعودی را که علیه یمن 
دســت به جنگ زده اســت را به صورت موقت از لیســت سیاه 
ناقضین حقوق کودکان حذف کرده است. سازمان ملل تصریح 
کرد که حذف نام ائتالف عربستان از لیست سیاه تا زمان بررسی 
مشــترک ســازمان ملل و ائتالف درباره موارد کشــته و زخمی 
شدن کودکان در حمالت علیه یمن است. اما عبدالله معلمی، 
ســفیر عربستان در ســازمان ملل مدعی شد که تصمیم حذف 
نام ائتالف عربستان از لیســت نقض کنندگان حقوق کودکان 

در یمن نهایی و بی قید و شرط است. 

اردوغان به روسیه خیانت کرد و 
باید عذرخواهی کند

یک مسئول عالی رتبه روســی به شبکه خبری المیادین گفت: 
رهبران روسیه معتقدند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه به مســکو خیانت کرده است در نتیجه وی باید شخصا به 
خاطر سرنگون کردن جنگنده روسیه در سوریه عذرخواهی کند. 
وی درباره فضای دیدار اخیر میان اردوغان و والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه کــه دو هفته قبل از ســرنگونی جنگنده 
روســی صورت گرفت، صحبت و به توافق هــای متعدد میان 
دو طرف اشــاره کرد. این مسئول روســی جزئیات این توافق ها 

را فاش نکرد.

 احتمال ریاست جمهوری 
یک ایرانی در آلمان

انتخابات ریاست جمهوری ســال 2017 این کشور یک تفاوت 
عمده با دو انتخابات قبلی که در سالهای 2010 و 2012 بالفاصله 
بعد از استعفاهای هورست کوهلر و کریستیان وولف برگزار شدند 
دارد چرا که این بار انتخابات ســر موقع برگزار شده و زمان کافی 
برای گمانه زنی و بررسی درباره کاندیداهای احتمالی این انتخابات 
وجود دارد. dpa در ادامه گزارشش با اشاره به این که یک فهرست 
بلندباال برای کاندیداهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری 12 
فوریه 2017 وجود دارد به ذکر اصلی ترین کاندیداها که در میان 

آنها یک ایرانی به نام "نوید کرمانی" قرار دارد پرداخته است..

بین الملل


