
کمیسیون فرهنگی برای نماینده جاذبه مالی ندارد
در آغازین روزهای مجلس شورای اسالمی پس از تعیین تکلیف هیأت رئیسه دائم، نوبت تعیین تکلیف 
کمیسیون ها رسیده است. در این میان، نمایندگان بیشترین اقبال را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی داشتند و ۳۸ تقاضا برای این کمیسیون به ثبت رسید. پس از آن، کمیسیون صنایع با ۳۲ تقاضا و 
کمیسیون برنامه و بودجه با ۳۱ درخواست، پراقبال ترین کمیسیون های مجلس شورای اسالمی هستند.

صفحه ۲به گزارش »تابناک«، ۲۹ نماینده مجلس برای کمیسیون اقتصاد، ۲۸ نماینده  ...
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 اخالق الزمه  
انقالبی بودن است

روسیه باید انتخاب کند؛ ایران یا اسرائیل؟

رفت و برگشت پوتین بین تهران و تل آویو
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در سفری دو روزه به مسکو رفت و در مورد موضوعات مختلف 

و از جمله بحران سوریه  با والدمیر پوتین دیدار و گفتگو داشت. نتانیاهو در مصاحبه با رسانه های روسی 
گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران از حزب اهلل برای تبدیل کردن بخش سوری بلندی های جوالن به 
جبهه جدیدی علیه اسرائیل استفاده کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت که از تمام توانش 

برای جلوگیری از قدرت گرفتن ایران در سوریه استفاده خواهد کرد. وی گفت که قصد دارد از 
روسیه برای مهار آنچه به ادعای وی تهدید حزب اهلل است، کمک بخواهد. پوتین نیز در این 
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حجت االســام حســن روحانی در جلســه 
هیات دولت به نقش ارزشــمند رســانه ها در 
پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی  پرداخت 
و اظهارداشت: متاســفانه برخی رسانه ها در 
پرداختن به اقتصــاد مقاومتی صرفا انتظارات 
جامعه را افزایش داده و درمقابل، نقش تاش 
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مصباحی مقدم اظهارات سالک را تکذیب کرد
حجت االسالم مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، اظهارات احمد سالک، از اعضای این جبهه، درباره 

نبود  تمایل برای قرارگرفتن نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در فهرست انتخابات خبرگان پنجم را تکذیب کرد.
 ســالك روز یکشنبه گفته بود کمیته سیاسی جامعه روحانیت مبارز، آیت الله هاشمی را در فهرست قرار داد، اما اعضاي 
این تشکل با قرارگرفتن نام او در فهرست مخالف بودند. اما مصباحی مقدم روز گذشته در تماس با روزنامه »شرق« گفت: 
»درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی در جامعه روحانیت مبارز دو دور بحث شد که در هر دور، اعضا موافق حضور ایشان در 
فهرست بودند و مخالفان در اقلیت بودند. وقتی رأی گیری شد، هاشمی رأی اکثریت را آورد و رسما به عنوان کاندیدای 

خبرگان رهبری از طرف ما انتخاب شد. فکر می کنم حجت االسالم احمد سالک در این دو جلسه حضور نداشتند که چنین حرف هایی را زده اند. حضور 
هاشمی رفسنجانی در فهرست اصال در کمیته سیاسی تصمیم گیری نشد و در جلسه روحانیت درباره آن تصمیم گیری شد«.

مصباحی مقدم همچنین در باره اظهارات حجت االســالم جعفر شجونی که قرارگرفتن نام هاشمی در فهرست جامعه روحانیت مبارز را ننگ دانسته و 
گفته بود بعضی از همشهری های هاشمی رفسنجانی به او رأی دادند تا در فهرست قرار بگیرد، گفت: »ما با جامعه مدرسین قم جلسه مشترکی برگزار 
کردیم که بحث جدی ما با آنها حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. جامعه مدرسین مخالف حضور ایشان بودند اما آیت الله موحدی کرمانی از طرف 
جامعه روحانیت مبارز اصرار داشــتند که نام هاشمی در لیست مشترک ما بیاید و چون به توافق نرسیدیم، لیست تهران ما با لیست جامعه مدرسین قم 

تفاوت داشت«.

دعوا بر سر تامین یک خواسته غیرقانونی بود، نه برنج 
روز گذشته اخباری مبنی بر مشاجره و درگیری لفظی و فیزیکی بین عزت الله یوسفیان مال، نماینده مردم آمل در مجلس 
و خلیل آقایی، قائم مقام وزیر جهاد کشــاورزی در امور مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسالمی منتشر شد که 
برخی رسانه ها به نقل از این نماینده مجلس اعالم کردند علت این مشاجره و درگیری سوال این نماینده از مقام مسئول 

دولتی مذکور در رابطه با واردات برنج بود و نهایتًا قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی خود پیراهنش را پاره کرد.
درصورتی که خلیل آقایی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد که هیچ صحبتی 
در زمینه واردات برنج بین وی و نماینده مذکور رد و بدل نشــد و  این نماینده مجلس به دنبال تامین خواسته غیرقانونی 

خود بود که با آن مخالفت شد و نهایتًا منجر عصبانیت، هتاکی و یقه گیری از سوی این نماینده مجلس شد.
وی افزود: خواســته این نماینده مجلس که دو روز گذشــته آن را با وزیر جهاد کشاورزی نیز درمیان گذاشته بود و مخالفت حجتی را در پی داشت، این 
بود که بتواند مرکز تحقیقات برنج و مرکز تحقیقات دامداری را در مرز شهرستان های آمل و بابل تغییر کاربری دهد و آن را تبدیل به فرودگاه کند. این در 
حالی است که مقام معظم رهبری در جلسه اخیر خود با نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی تاکید کردند که منافع منطقه  ای و محلی ترجیح 
داده شود و دقیقا در این زمینه مثال احداث فرودگاه را ذکر کردند که در مواقع غیرضرور نیازی به احداث فرودگاه نیست. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی 
در امور مجلس با بیان اینکه این نماینده مجلس از شش ماه قبل به دنبال تامین این خواسته غیرقانونی خود بود، اظهار کرد: دلیل درگیری و مشاجره  

روز گذشته در صحن علنی مجلس نیز همین بود و هیچ ارتباطی به واردات برنج نداشت.

 اخالق الزمه 
انقالبی بودن است

حجت االســالم حســن روحانــی در جلســه هیات 
دولــت بــه نقش ارزشــمند رســانه هــا در پیشــبرد 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی  پرداخت و اظهارداشت: 
متاســفانه برخی رســانه ها در پرداختن بــه اقتصاد 
مقاومتــی صرفا انتظــارات جامعــه را افزایش داده 
و درمقابــل، نقــش تــالش و کوشــش همگانــی 
و امیــد بــه آینــده را کمرنــگ مــی کننــد کــه این 
 اساســا خالف سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی 

است.
روحانی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف اقتصاد 
مقاومتی باید روحیه امید، وحدت و تالش همگانی 
را در جامعــه ارتقاء داد و در چنین صورتی اســت که 
شرایط مناســبی برای بهبود وضعیت جامعه  و مردم 

بوجود می آید.
روحانــی بــا تبریــک مــاه رمضان بــا بیــان اینکه 
رحمتی که در ماه رمضان وعده داده شــده در سایه 
اخالق حســنه، رفتار درســت و اخــالق اجتماعی 
صحیــح حاصل می شــود، اظهارداشــت: همواره 
باید به اصول اخالقی توجه داشــته باشــیم چرا که 
اســالم دین اخالق اســت و انقالب ما نیز انقالبی 
اســالمی بوده و هســت و بنابراین نهایــت انقالبی 
بــودن، توجه بــه رفتار اســالمی و اجــرای مکارم 
 اخالقــی اســت و اخــالق الزمــه انقالبــی بودن 

است.
رییس جمهــور افزود: هــدف اصلی، دســتیابی و 
اجرای احــکام الهــی و موازین اســالمی اســت و 
اگــر همــه آن اجرایی شــود، اخالق حســنه ایجاد 
می شــود و در آن صورت از آســیب های اجتماعی 
کاســته شــده، رفاقت جای رقابت هــای تخریبگر 
 را مــی گیــرد و از دروغ، ریــا و تخریــب اثــری باقی 

نخواهد ماند.
روحانــی گفــت: مــاه مبــارک رمضــان فرصــت 
مناســبی اســت کــه در تمــام ســطوح جامعــه 
و رســانه هــا و در فضاهــای حقیقــی و مجــازی 
 شــاهد اخالق دینــی، وحــدت و اخوت اســالمی

 باشیم.
رییس جمهور همچنین با آرزوی امنیت و ثبات برای 
کشــورهای همســایه و اســالمی اظهار امیدواری 
کرد: ماه رمضــان ماه پیروزی ملت های مســلمان 
منطقه بر کفر، تروریسم و خشونت بوده و کشورهای 
اسالمی در همه صحنه ها در برابر صهیونیست ها، 
تروریست ها و خشونت گرایی و افراط گرایی، موفق 
و پیروز بوده و مسلمانان در همه نقاط جهان در ثبات 

و امنیت باشند.
رییــس جمهــور در ابتــدای ســخنان خــود نیــز با 
بیــان اینکه ماه رمضــان، ماه برکــت و رحمت الهی 
اســت، اظهار داشــت: برکــت و رحمــت الهی در 
ســایه تالش، کوشــش همگانی، وحدت و همدلی 
در کنــار توجهــات و لطــف خداوند متعــال حاصل 
مــی شــود، بنابریــن همــه باید دســت به دســت 
 هــم داده تــا از ایــن نعمات الهــی حداکثــر بهره را 

بگیریم.
رییس جمهــور با بیــان اینکه آغاز دولــت یازدهم و 
مراســم تنفیذ و تحلیف و معرفــی وزرا به مجلس در 
ماه مبارک رمضان انجام شــده اســت، خاطرنشان 
کرد: در ســال گذشــته نیــز توفیــق برجــام در ماه 
رمضان حاصل شــد و امیدوارم در این ماه نیز دولت 
و مــردم در کنار یکدیگــر و با هماهنگــی، موفقیت 
 هایــی را بدســت آورنــد و مــاه رمضــان پربرکتی را 

شاهد باشیم.

کمیسیون فرهنگی برای نماینده جاذبه مالی ندارد
چرایی خالی ماندن صندلی های یک کمیسیون مهم

در آغازین روزهای مجلس شــورای اسالمی پس از تعیین تکلیف هیأت رئیسه 
دائم، نوبت تعیین تکلیف کمیســیون ها رسیده است. در این میان، نمایندگان 
بیشترین اقبال را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشتند و ۳۸ تقاضا 
برای این کمیسیون به ثبت رســید. پس از آن، کمیسیون صنایع با ۳۲ تقاضا و 
کمیسیون برنامه و بودجه با ۳۱ درخواست، پراقبال ترین کمیسیون های مجلس 

شورای اسالمی هستند.
به گزارش »تابناک«، ۲۹ نماینده مجلس برای کمیسیون اقتصاد، ۲۸ نماینده 
برای کمیسیون انرژی، ۲۵ نماینده برای کمیسیون عمران، ۲۳ نماینده برای 
کمیســیون آموزش و تحقیقــات و ۲۲ نماینده نیز برای کمیســیون اجتماعی 

درخواست داده اند.
کمیسیون بهداشت نیز مورد اقبال ۱۷ نماینده و کمیسیون کشاورزی مورد اقبال 
۱۵ نماینده قرار گرفته اســت. کمترین درخواست حضور برای کمیسیون های 
اصل ۹۰ با ۷ درخواست، کمیسیون فرهنگی با ۴ درخواست، کمیسیون قضایی 

و کمیسیون شوراها و امور داخلی هر یک با سه درخواست ثبت شده است.
بــا توجه به آمار موجود کمیســیون فرهنگی و کمیســیون شــوراها با کمترین 
استقبال از سوی نمایندگان مجلس مواجه هستند. این در حالی است که یکی 
از دغدغه های نظام از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی، موضوع فرهنگ در 
کشور بوده و می توان این را در بیانات مختلف رهبری به وضوح دید، به گونه ای 

که حتی در نام گذاری سال نیز نام فرهنگ مطرح می شود.
با وجود این، در همه دوره ها و به ویژه در دوره جدید مجلس شــورای اسالمی با 
اینکه در دیدار اخیر نمایندگان با رهبری، بار دیگر ایشــان بر این موضوع تأکید 
داشتند، نمایندگان تمایلی برای حضور در این کمیسیون ندارند و همین باعث 
ایجاد نگرانی هایی در میان  برخی نمایندگان شــده اســت، بــه طوری که روز 
گذشــته، نماینده مردم تهران در جلســه علنی آن را مطرح و نگرانی های خود 

نسبت به آن را ابراز داشت.
احمد مازنی در نشست علنی روز گذشته طی تذکری در مجلس گفت: ما در مقام 

تبیین جایگاه فرهنگ نیســتیم؛ اما انتظار می رود، عضویت در این کمیسیون 
نیز برای نمایندگان در اولویت باشد. علی مطهری در ادامه در پاسخ به تذکر این 
نماینده گفت: هرچند تذکر شــما مربوط به دستور جلســه نیست و بهتر بود در 
پایان جلســه در قالب تذکر شفاهی مطرح می شــد، در عین حال این موضوع 

نقطه ضعف مجالس بوده است.
مطهری با بیان اینکه کمیســیون های فرهنگی، قضایی و حقوقی و شــوراها 
عموما استقبال کمتری دارند، گفت: با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری 
در خصوص فرهنگ اسالمی، الزم است نمایندگان عضویت در این کمیسیون 
را نیز در اولویت خود قرار دهند؛ کما اینکه بسیاری از نمایندگان در حوزه فرهنگ 

دارای سابقه و تجربه هستند.
همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس امروز با ابراز نگرانی از این بابت گفته 
است: مســأله فرهنگ مسأله ای اســت که مقام معظم رهبری نیز در مورد آن 
مسائلی را عنوان کردند، اگر کشوری با اقتصاد و نرخ رشد باال اما از نظر فرهنگی 
تهی داشته باشــیم، فایده ای ندارد. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در این باره 
اظهار داشــت: مجلس در رأس امور اســت و می تواند کارها و اقدامات زیادی 
انجام دهد؛ متأسفانه استفاده نکردن از کمیسیون فرهنگی در بیرون نماد خوبی 

ندارد و باعث می شود که عقب افتادگی فرهنگی مان تشدید شود.
نماینده مردم رشــت، تأکید کرد: حق این بود که حداقــل روحانیون مجلس و 
کسانی که سبقه فرهنگی دارند در کمیسیون فرهنگی جمع شوند. این ضعف، 
نگران کننده است؛  اشکالی است که باید برطرف شود و فکر می کنم در حکمیتی 

که شعبه ها انجام می دهند، قدری این مسأله برطرف شود.
با این حال همچنان تمایالت برای پیوســتن به این کمیســیون پایین اســت. 
یکی از دالیلی که به نظر می رسد، باعث شــده تا نمایندگان میل کمتری برای 
حضور در این کمیســیون ها داشته باشند، این اســت که جاذبه این کمیسیون 
برای نمایندگان کم است و معموال نمایندگان شهرستان ها به دلیل رسیدگی به 
امور حوزه های انتخابیه ترجیح می دهند در کمیســیون هایی باشند که ارتباط 

بیشــتری با وزارت و امور اجرایی کشور دارند. در دوره های گذشته، عموما رسم 
بر این بود که نمایندگان شهرهای بزرگ از جمله تهران بیشترین سهم را در این 
کمیسیون داشــتند، اما در این دوره نیز  نمایندگان کالن شهرها به دلیل برخی 
فرایندهای سیاســی رخ داده در جریان انتخابات، تمایل کمی برای حضور در 

این کمیسیون نشان داده اند.
عزت الله یوســفیان مال، نماینده مردم آمل در گفت و گو با تابناک در خصوص 
این موضوع می گوید: کمیسیون باید برای پیشرفت امور نماینده جاذبه داشته 
باشد، نماینده ها به هر حال قول و قرارهایی با مردم حوزه انتخابه خود گذاشته و 
به مردم وعده انجام برخی پروژه ها را داده اند. وی گفت: این پروژه ها باید به هر 
حال پیش برود، بنابراین نمایندگان دوست دارند در کمیسیون هایی باشند که 
با مستقیم وزارت خانه ها در ارتباط باشد و بتوانند بخشی از نیازهای منطقه خود 
را برآورده کنند. وی با بیان اینکه یکی از دالیلی که نمایندگان تمایل به حضور در 
حوزه های فرهنگی را ندارند دولت است، گفت: اگر مشکالت شهرها در سیستم 
دولتی اتوماتیک حل می شد، نمایندگان اصراری برای حضور در کمیسیون های 
دیگر ندارند، اگر مثال مسأله راه روستایی خود به خود از طریق وزارت راه انجام 

شود، نماینده هیچ اصراری برای حضور در کمیسیون عمران ندارد.
وی گفت: اگر توزیع واحدهای تولیدی در کشور عادالنه بود و سیستم به صورت 
خودکار واحدهای تولیدی و صنعتی را در کشور توزیع می کرد، نمایندگان برای 

حضور در کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصادی اصراری نداشتند.
وی یادآور شد: نماینده وقتی می بیند، تا به وزارت جهاد یا وزارت صنعت و یا وزارت 
راه دسترسی نداشته باشد نمی تواند کاری برای منطقه خود انجام دهد، حاضر 
نمی شــود به کمیسیون فرهنگی برود. وی گفت: تهران و شهرهای بزرگ این 
گونه نیستند. مردم به لیســت رأی داده اند و مطالبه چندانی از نمایندگان خود 
ندارند، بهتر بود نمایندگان شهرهای بزرگ در این کمیسیون ها باشند؛ بنابراین 
باید به نمایندگان شهرهای دیگر این حق را داد که در کمیسیون هایی باشند که 

بتواند امکاناتی را برای منطقه خود داشته باشد.

پیگیری روزواکنش روز

باید دید چه اتفاقی افتاده که رهبری این همه روی انقالبی ماندن تکیه دارند
عضو هیات رئیســه مجلس خبرگان رهبری گفت: دولتمردان، مسووالن قوه قضاییه، قوه مقننه، نهادهای مختلف و آحاد ملت باید در انقالبی ماندن هم پیمان و همدست باشند. آیت الله سید احمد خاتمی اظهار 
کرد: دغدغه رهبر معظم انقالب اســالمی از اسفندماه سال گذشته که اعضای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری به حضورشان شرفیاب شدند تا ۱۴ خرداد امسال، انقالبی ماندن خبرگان، حوزه و سرانجام 
انقالبی ماندن عموم ملت و مســووالن نظام بوده اســت. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: ابتدا باید این دغدغه رهبر معظم انقالب را جدی گرفت که چه اتفاق افتاده است ایشان این همه روی انقالبی ماندن 
تکیه دارند، چند ســال پیش نیز فرمودند من انقالبی هستم، دیپلمات نیستم. آیت الله خاتمی ادامه داد: به نظر می رســد که رهبر معظم انقالب احساس می کنند در یک عرصه هایی این فضا یا کم رنگ شده یا در 
آستانه کم رنگ شدن است و این خطر است. وی یادآور شد: معظم له فرمودند در طول این ۳۷ سال هر وقت انقالبی عمل کردیم پیشرفت داشتیم و هر وقت انقالبی عمل نکردیم، آسیب دیدیم. عضو هیات 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری با یادآوری تفسیر انقالبی بودن از منظر رهبر معظم انقالب گفت: بصیرت انقالبی، دشمن شناسی، نقشه های دشمن و عملکرد انقالبی، قانون مدارانه و به موقع و تقوای 

سیاسی در مسایل مختلف داشتن، خط و جهتی است که حضرت آیت الله خامنه ای دادند و باید به جای شعاری برخورد کردن بکوشیم تا این رهنمود معظم له عملی شود.

سیاسی
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احمدی نژاد را باید به خاطر این زبانش خواباند و شالقش زد

حجت االسالم جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: اصولگرایان اگر بخواهند در انتخابات روی احمدی نژاد بازی کنند، در اشتباه هستند. احمدی نژاد در تمام هشت سال ریاست جمهوری خود 
یک  بار کلمه اصولگرایی را بر زبان جاری نکرد. بنابراین چرا اصولگرایان باید خود را خرج احمدی نژاد کنند؟ وی افزود: اصولگرایان نباید روی احمدی نژاد بازی کنند، چنانچه تا به  حال نیز این کار را نکردند. افرادی مثل 
ابوترابی، حدادعادل، رحماندوست، آل اسحاق، باهنر یا زاکانی آیا برای انتخابات ۹6 اصاًل از احمدی نژاد اسم می برند؟ مشخصًا خیر. تمام این ها شایعاتی است که از وعده ماهانه ۲۵۰ هزار تومان شروع شد. شجونی 

تاکید کرد: مگر قحط الرجال است که احمدی نژاد را با این  همه حاشیه انتخاب کنند؟ آدم سالم زیاد داریم! نه این که احمدی نژاد سالم نباشد، احمدی نژاد نه دزد است و نه... ولی به خاطر این زبانش باید خواباند و شالقش 
زد. احمدی نژاد به شیخ ثمری گفته که »مراجع فقط شکم و زیر شکم خود را می فهمند!« تا به  حال در این مملکت کسی این غلط ها را نکرده است. وی در خصوص اینکه اصولگرایان به جز احمدی نژاد روی چه 

کسی می توانند سرمایه گذاری کنند گفت: وقتی امام از دنیا رفته بود، همه ما داشتیم سکته می کردیم که خدا آیت الله خامنه ای را رساند. در حال حاضر نیز تا ریاست جمهوری تحوالتی رخ می دهد و افرادی 
بی دردسر و بی حاشیه به میدان می آیند. باید منتظر بود که آیا کسانی مثل حداد عادل که در مجلس رأی نیاوردند و البته افرادی مثل قالیباف و فالن پا پیش می گذارند یا خیر.

بررسی سرمایه گذاری انرژی هسته ای
صادق زیباکالم گفت: انرژی هسته ای مانند 
حوزه صنعت، نفت، و دیگر انرژی هاســت و 
باید بررسی شود سرمایه گذاری در این حوزه 
اقتصــادی بوده یا نه؟ باید دیــد برق تولیدی 
در بوشــهر با چه هزینه ای تولید می شــود. 
او افزود: کشــورهایی بوده اند کــه تا آخر راه 

هسته ای را رفته اند؛ مانند کره شمالی که اگر کمک های غذایی کره جنوبی و 
غرب نباشد، نیمی از مردمانش از گرسنگی می میرند یا پاکستان که وضعیتش 
معلوم اســت. حال باید پرســید در ایران با این همه مشــکالت در آموزش و 
پرورش و بســیاری از حوزه های دیگر این همه ســرمایه گذاری درست بوده 
است؟ زیباکالم با تاکید بر اینکه، تکنولوژی هسته ای ما قدیمی است، افزود: 
سانتریفیوژهایی که در ایران استفاده شده تکنولوژی قدیمی دارند و اکنون با 
عملیاتی شدن بحث برجام در انبارها باید دست کم برای ۱۰ تا ۱۵ سال بماند.

چرا به بیانات رهبری بی توجه اند
محمدرضا باهنــر، رئیس جبهه پیروان خط 
امام و رهبری، درباره اینکه »آیا اخبار مربوط 
به کاندیداتوری سردار قاسم سلیمانی برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹6 صحت 
دارد و آیا ایشــان گزینه اصولگرایان اســت 
یا خیر؟« اظهار کرد: ســردار ســلیمانی در 

نشست فراکسیون والیت حضور داشته است، اما وی کاندیدای اصولگرایان 
در انتخابات ریاست جمهوری ســال آینده نیست. دبیرکل جامعه اسالمی 
مهندســین درخصوص عملکرد خودســرهای مدعیان والیــت در مقابل 
ســخنرانی یادگار امام در مراســم ۱۴ خرداد، با وجــود فرمایش  های رهبر 
انقالب گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی در گذشته و حتی در دانشگاه امام 
حسین )ع( چنین اقداماتی را محکوم کرده بودند و بارها مخالفت خودشان 

را با این گونه رفتارها اعالم کرده اند.

اصولگرایان با نیروهای جدید می آیند
محمدرضــا میرتاج الدینی نماینده ســابق 
مجلس شــورای اسالمی در پاســخ به این 
ســوال که ایــا امکان ایــن وجــود دارد که 
اصولگرایــان روی همــان افــرادی که ۹۲ 
کاندیدا شدند ســرمایه گذاری کنند، گفت: 
خیر، احتمــاال نیروهــای جدیــد وارد گود 

انتخابات خواهند شد. وی تاکید کرد: ما همیشه باید میدان را برای ظرفیت 
ها و نیروهای جدید باز بگذاریم، شاید چهره ای جدید بیاید که بتواند آراء مردم 
را جلب کند و توانمندی های بیشــتری برای پیشبرد اهداف انقالب داشته 
باشند. میرتاج الدینی اظهار داشت: اصولگرایان نسبت به انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده با انسجام و برنامه ریزی خواهند آمد. اصولگرایان تجربه 
خوبی بابت نتایج انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری ۹۲، بدست آوردند 

که به بازسازی گفتمانی و سازماندهی مجدد نیروهایشان کمک می کند.

تشکیل کمیته حقوق 
شهروندی در وزارت علوم

حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی در 
مراسم امضاء تفاهمنامه همکاری وزارت دادگستری 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که ظهر امروز در 
وزارت دادگســتری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع 
حقوق شــهروندی موضوع بســیار مهمی است که 
گاه شــوند لذا این امر  باید آحاد مردم از حقوق خود آ

نیازمند عزم گسترده و عمومی است.
وی افزود: رئیس جمهور از ابتدای دولت خود بحث 
حقوق شــهروندی را مطــرح کرده انــد البته بخش 
بزرگی از حقوق شــهروندی در قوه قضاییه و بخش 

دیگر آن در دولت است.
وی یــادآور شــد: ما با ســازمان مدیریــت صحبت 
کردیم و در ســال گذشــته معاونت حقوق بشــر در 
وزارت دادگســتری تشکیل شــد و ماده قانونی را در 
قانون برنامه تحت عنوان حقوق شــهروندی آوردیم 
تا بحث حقوق شهروندی جایگاه خود را پیدا کند که 
وزارت دادگستری مسوول پیگیری این کار شود. در 
دولت هم ســازوکار خوبی برای حقوق شــهروندی 

ایجاد کردیم.
وزیر دادگســتری تصریح کرد: ما بــا کانون وکال که 
مرجع اصلی حقوق کشور در فضای عمومی جامعه 
اســت، تفاهمنامــه ای را امضا کردیــم. همچنین 
اولین تفاهمنامه خــود را در رابطه با موضوع حقوق 
شــهروندی با شــوراها امضا کردیــم. همچنین کار 
خود را در مساجد آغاز کردیم چراکه بیش از ۲۲ هزار 
مسجد ساماندهی شــده و دو میلیون عضو را تحت 

پوشش دارد.
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه کلینیک هــا و دفاتر 
حقوق شــهروندی را در نظــر گرفته ایم، گفت: یک 
حقوقدان، روانشــناس و مددکار اجتماعی پایه این 
دفاتر و کلینیک ها خواهد بود. همچنین با شــوراها 
صحبت کردیم تا در سرای محله هفته ای دو الی سه 
ساعت این دفاتر را ایجاد کنند. با انجمن مددکاران 
اجتماعی هم که ۳6۰ کلینیــک دارند در این رابطه 
صحبت کرده ایم. ناگفته نماند نزدیک به چهار هزار 
سمن و تشــکل مردم نهاد شناسایی شدند که در این 
عرصه ها فعالند. با حقوقدانان بسیجی هم صحبت 

کردیم و تفاهمنامه ای را امضا کرده ایم.
در ادامه این مراسم محمود عباسی، معاون حقوق 
بشــر و امور بین الملــل وزارت دادگســتری گفت: 
گام هــای مثبــت و ارزشــمندی در زمینــه حقــوق 
شهروندی در کشور ما برداشته شده است. ما در این 
راســتا در نظر گرفتیم که از پتانسیل قوی ای که در 
وزارت علوم است بخصوص دانشکده حقوق بتوانیم 
در زمینه حقوق شهروندی اســتفاده کنیم و مسائل 

آموزشی و پژوهشی را اجرایی کنیم.
وی افزود: کمیته حقوق شهروندی در وزارت علوم 
تشکیل می شود و زمینه خوبی است که برنامه ریزی 
جامعی در این زمینه داشته باشیم. همچنین جا دارد 
 PHD که یک رشته دانشــگاهی در مقاطع ارشد و
در زمینه حقوق شــهروندی داشــته باشیم تا کمیته 
بتوانــد راهکارهــا را ارائه کند. در ادامه این مراســم 
محمد فرهــادی، وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری 
گفت: تفاهمنامه امروز در رابطــه با همکاری ما در 
بحث حقوق شهروندی است که وزارت دادگستری 

اقداماتی را در این راستا انجام داده است.
وی افــزود: باید برنامه های آموزشــی در راســتای 
آموزش حقــوق شــهروندی به مردم تدوین شــود، 
پژوهش های الزم صورت گیرد. کمیته ای در وزارت 
علوم در ایــن رابطه با همکاری وزارت دادگســتری 
تشکیل شده است و قرار است موضوعات آموزشی 

و پژوهشی در آن بررسی شود.

عصر ایران نوشت: لطف احمدی نژاد به جریان اعتدال 
امروز گفتمان اعتدال در برابر گفتمان رادیکال قرار گرفته است. یعنی فضای سیاسی ایران از دو قطبی راست و چپ به دو قطبی اعتدال و 

رادیکال تغییر پیدا کرده است.

 انتخاب نوشت: بازماندگان دلواپس مجلس دهم چه می کنند؟
کمتر کسی است که نداند بسیاری از اصولگرایان شناخته شده، از حدادعادل گرفته تا قالیباف و زاکانی، قبای خود را برای ریاست مجلس 

می دوزند و هم برای جانشینی ضرغامی و هم برای نشستن روی صندلی سرافراز خود را شایسته می دیدند.

 فردا نیوز نوشت: انقالبی شدن و انقالبی ماندن
تا این اندازه تاکید و توجه بر این مفهوم بدین معناست که در شرایط امروز کشور و منطقه و جهان، باید انقالبی و جهادی عمل کرد و الزمه 

انقالبی بودن، عمل و تالش بی  وقفه است نه حرف و سیاه  نمایی  های بی  ارزش که فقط در عرصه سیاست  بازی کاربرد دارد.

 پارس نیوز نوشت: پایان گفتمان های هیجانی
تاریخ نشان می دهد تحصن مجلس و سپس ناهنجار های فرهنگی و در نهایت ایستادن در برابر اصل نظام و جدا نکردن راه خود از 

بیگانگان و براندازان و خداجوی نامیدن امت اسالمی، همه نشان دهنده خطاهای راهبردی گفتمان دوم خرداد بود

عکس روزسایت نگار

عکس روز/خنده های 
ایتام در  ضیافت افطار 
رئیس جمهور

خبرنامه

شالق، سهم کارگران از معدن طال
اولین قدم اصالح قانون کار است

آق دره علیا روستایی اســت در سی کیلومتری شهرستان 
تکاب آذربایجان غربی که این روزها شــاید برای اولین بار 
نامش در رسانه ها شنیده می شــود، آن هم نه به خوبی و 
شادی که درد شالق. شالق برای کارگران معدن طالی 
این روســتا که حــاال سهمشــان را از همــه طالهایی که 

روستایشان روی آن خوابیده، خوب گرفته اند.
دی ماه ســال گذشته بود که شــرکت پویا زرکان به عنوان 
پیمانکار اصلی معدن طالی آق  دره، ۳۵۰ نفر از کارگران 
فصلــی این معــدن را به دلیل تمام شــدن مــدت قرارداد 
کاری شــان تعدیل کــرد. چیزی که به علــت ملزم نبودن 
کارفرما به بستن قرارداد دائمی، هر روز و در هزاران کارگاه 
دیگر مشــابه آن اتفاق می افتد و گاه به اعتراض کارگران 
منجر می شود. کارگران اخراج شده آق دره نیز در اعتراض 
به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده ای ترتیب دادند که به 
برخورد با عوامل نگهبانی و نیز خودکشی یکی از کارگران 
به علت از دست دادن شغلش منجر شد. پس از آن کارفرما 
از کارگران شکایت کرد که بازداشت تعدادی از کارگران و 
در نهایت حکم زندان، جریمه نقدی و شــالق را برای آن 
ها در پی داشــت. هرچند با پس گرفتن شــکایت ها حکم 
زندان لغو شــد، اما جریمه و شــالق برای ۱۷ کارگر اواخر 

ماه گذشته اجرایی شد.

علت اصلی، وجود قراردادهای موقت است
اعالم خبر شالق برای کارگران معترض اما واکنش های 
گسترده ای را در سطح افکار عمومی و نیز مسئوالن در پی 
داشت. بار دیگر توجه ها به موضوع قراردادهای موقت و 
معطل ماندن ماده ۷ قانون کار و اهمال وزارت کار در این 
خصوص جلب شد و از ســوی دیگر بر لزوم فاصله گرفتن 
نهادهای کیفری وقضایی از اختالفات کارگری تاکید شد. 
ابوتراب فیضی پیشکســوت جامعه کارگــری در ارتباط با 
اجرای حکم شالق در مورد کارگران معترض معدن طالی 
آق دره گفت: تا زمانی کــه قراردادهای موقت در بازار کار 
وجود دارند، ترس از بیکاری و اخراج مانع شکل گیری هر 
نوع اعتراضی است و پس از اعتراضات نیز این برخوردهای 
قهری انجام می شــود و بدون تردید، وزارت کار به عنوان 
نهادی که موظف به صیانت از حقوق کارگران اســت، در 

این زمینه مسئول است.
وی با انتقاد از ساختارهای تشکیالتی موجود گفت: برای 
این کــه کارگران بتواننــد به صورت منســجم و توانمند از 
حقوق خود دفاع کنند،  باید در واحدهای کوچک سندیکا 
ایجاد شــود و پس از آن،  در مرحلــه ای باالتر از اتحاد این 

ســندیکاها، اتحادیه های کارگری به وجود بیاید. سپس 
اتحادیــه ها در یک ســاختار هرمی و متحد، فدراســیون 
های سراســری را تشــکیل دهند و طبیعی است که این 
فدراسیون ها به عنوان نمایندگان واقعی کارگران می توانند 
به کنفدراسیون های بین المللی بپیوندند. این پیشکسوت 
جامعه کارگری در ادامــه تصریح کرد: بنابراین اولین قدم 
اصالح قانون کار بر اساس مقاوله نامه های بین المللی و 
ایجاد تشکل های مستقل است. پس از آن، کارگران باید به 
راحتی بتوانند به عضویت این تشکل ها دربیایند و مطالبات 
خود را پیگیری کنند. وی در پایان گفت: هیچ نهاد قضایی 
و کیفری نیز نباید اجازه داشــته باشــد به حیطه روابط کار 
پــا بگذارد و در صــورت دخول به این حــوزه، کارگران اگر 
منسجم و متحد باشند، بدون شک مقامات و فراداستان 

را وادار به عقب نشینی و جبران خسارات خواهند نمود

اختالفات کارگری نباید به محاکم قضایی 
کشیده شود

محمد حیدری وکیل دادگستری در این خصوص با تاکید 
بر اینکه اختالفات ناشــی از روابط کار باید در هیات های 
تشخیص حل اختالف مطرح گردد، اظهار داشت: تنها در 
صورتی می توان برای دعواهای ناشی از اختالفات روابط 
کار تحت عناوین مجرمانه در دســتگاه قضایی تشــکیل 
پرونده داد که از قبل هیات های تشخیص و حل اختالف 
در مقام مرجع تخصصی قانونی به موضوع اختالف پیش 

آمده رسیدگی کرده باشند.
وی افزود: به بیان ســاده تر مادامی که مراجع تشخیص 
و حــل اختالف در مورد اختالف پیــش آمده میان کارگر و 
کارفرما حکمی صادر نکرده باشــند، هیچ کدام از طرفین 

ماجرا نمی توانند در ارتباط با اختالف پیش آمده در دستگاه 
قضایی پرونده جدیــدی را تحت عناویــن مجرمانه نظیر 
ممانعت از انجام کســب و کار و برهم زدن نظم تشــکیل 
دهند. این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه و مشاهدات 
حرفــه ای خود، نقــش نهادهای دولتی در پیشــگیری از 
دامنه دار شدن اختالفات روابط کار را بسیار مهم دانست 
و افزود: به صورت مشخص  ســازمان های دولتی مانند 
استانداری می توانند با دخالت به موقع از کشیده شدن پای 
اختالفات روابط کار به دستگاه قضایی جلوگیری کنند و در 
قالب کمسیون های کارگری زیر مجموعه شورای تامین 

استان به اختالف پیش آمده رسیدگی کنند.
وی تصریــح کــرد: با توجــه به حساســیت هــای افکار 
عمومی در این موارد دولت باید با صدور بخشــنامه ای به 
استانداری ها از آنها بخواهد که در موارد اختالف کارگران 
و کارفرمایان پیش از آنکه پای دســتگاه قضایی به ماجرا 
کشــیده شــود به مســئله ورود کنند و جلوی طرح آن در 

دعوای را بگیرند و به حل مسالمت آمیز آن کمک کنند.
این موضوع در بیانیه  ۵۲ تشکل  دانشجویی که در اعتراض 
به صدور و اجرای حکم شــالق در مــورد کارگران معدن 
طالی آق دره صادر شده، نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
در بخشــی از این بیانیه آمده است: انتظاری که اکنون از 
دولتیان و در رأس آن رییس محترم جمهور وجود دارد، آن 
اســت که ضمن اعاده حیثیت از کارگران و دلجویی از این 
قشر زحمت کش پر آالم و درد، از تمام ظرفیت های قانونی 
خود برای پاسخگویی به  مطالبات کارگران از جمله  رعایت 
قانون با اعمال دســتورالعمل  و بخشنامه  برای جلوگیری 
از کشــیده شدن اختالفات ناشــی از روابط کار به محاکم 
قضائی و غیرتخصصی، تالش برای به رســمیت شناخته 

شــدن اجتماعات و اعتصابات صنفی و تقویت و بها دادن 
به تشکل های مستقل کارگری استفاده کند. 

نگاه هایی که به ربیعی دوخته شده است
اما درخواست ها از دولت و به ویژه وزیر کار برای واکنش در 
این خصوص بودند، باعث شد وزیر کار ابتدا رضا نقی زاده 
مدیــرکل کار اســتان آذربایجان غربــی را بــه دلیل آنچه 
بی اطالعی از اجرای مجازات کارگران آق دره عنوان شد، از 
سمت خود برکنار کرد و پس از آن در نامه  ای که به دادستان 
کل کشــور نوشــت، خواســتار رســیدگی هرچه سریع تر 

دستگاه قضایی به پرونده کارگران معدن آق دره شد. 
ربیعی همچنین در یادداشــتی از اجــرای چنین حکمی 
ابراز تاســف کرد و نوشــت: اینجانب معتقدم اختالفات و 
اعتراضات کارگری سابقه ای به درازای تاریخ دارد و بدلیل 
منطق درونی این اختالفات و علل پیدایش آنها، جهان به 
ســاز و کارهایی برای حل اختالف غیر خشــونت آمیز این 
مناقشات دست یافته است. اختالفات کارگری باید با سه 
جانبه گرایی، مذاکرات  و گذشــت حل و فصل شوند. وی 
در این یادداشت افزود: به نظرم الزم است این نکته مدنظر 
قرار گیرد که توســیع مفهوم" اخــالل در نظم عمومی" به 
نحوی کــه هر گونه اعتراض کارگــری را در برگیرد و آن را 
به یک مســئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم 
عمومی نمی کند. معتقدم گذشــت و عدم اجرای حکم در 
پرونده مذکور ، قطعًا بیش از اجرای آن می توانست همدلی 
و فضای الفت الزم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد 
کنــد. ربیعی در ادامه بــا ابراز امیدواری از اینکه در ســایه 
همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر 
شــاهد رخدادهای ناخوشــایند در جامعه کارگری نباشیم 
نوشــت: بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی 
و اخالقــی خود، تالش خواهم کرد تــا از طریق مذاکره با 
برادران بزرگوارم و مسووالن قوه قضاییه از اینگونه اتفاقات 

کارگری در آینده جلوگیری شود.
با این حال علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده 
تهران در مجلس با انتشــار مطلبی در صفحه اینستاگرام 
خود از فراخوانده شدن وزرای کار و صنعت به مجلس خبر 
داد و نوشت: »و هنوز تنهایمان داغ است.... وزرای کشور، 
کار و صنعت را برای پاسخگویی به مجلس فرا می خوانیم«.
با این حال حتی اگر محجوب وزیر کار را به مجلس بکشاند، 
رفتــن وزیر به مجلس درصورتی که فکری اساســی برای 
پیشــگیری از تکرار چنین اتفاقاتی نشــود، فایده چندانی 

نخواهد داشت.
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رصدخانه

رفت و برگشت پوتین بین تهران و تل آویو
روسیه باید انتخاب کند؛ ایران یا اسرائیل؟

بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم اسرائیل در ســفری دو روزه به مسکو 
رفــت و در مورد موضوعــات مختلف و از جمله بحران ســوریه  با والدمیر 
پوتین دیدار و گفتگو داشت. نتانیاهو در مصاحبه با رسانه های روسی گفت 
که اســرائیل اجازه نخواهد داد ایران از حزب الله برای تبدیل کردن بخش 

سوری بلندی های جوالن به جبهه جدیدی علیه اسرائیل استفاده کند.
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی همچنین گفت که از تمام توانش برای 
جلوگیری از قدرت گرفتن ایران در ســوریه استفاده خواهد کرد. وی گفت 
که قصد دارد از روسیه برای مهار آنچه به ادعای وی تهدید حزب الله است، 
کمک بخواهد. پوتین نیز در این کنفرانس خبری گفت که همکاری های 
ضدتروریسمی با اســرائیل تقویت می شــود و به همکاری های سیاسی، 

اقتصادی و نظامی با اسرائیل در خاورمیانه متعهد هستیم.
حال پرسشی که باید بدان پاســخ داده شود این است روسیه تا چه اندازه با 
ادعاهای نتانیاهو در کنفرانس خبری روز سه شنبه در مسکو موافق است 

و همچنین با سیاست های تل آویو در سوریه همراه خواهد شد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به دغدغه های اسرائیل در سوریه اشاره 
کنیم. به نظر می رسد اســرائیل در سوریه چند نگرانی عمده دارد که همه 
آن ها به نقش عمده و برجسته ایران و حزب الله در این کشور مربوط است. 
نخست باید به بلندی های جوالن اشاره کرد که این رژیم به شدت از هرگونه 
اقدام ایران و حزب الله برای عقب راندن اســرائیل از بلندی های جوالن 
احساس تهدید می کند. دوم، شکل گیری یک حزب الله جدید در سوریه 
به مانند حزب الله لبنان و سوم انتقال سالح ها و موشک های پیشرفته از 
ســوریه به حزب الله لبنان که بخش عمده ای از این سالح ها هم سالح 
های روسی هستند. در مورد دغدغه نخست اسرائیل در مورد بلندی های 
جوالن و رویکرد روســیه در قبال آن باید گفت که روس ها نســبت به این 
دغدغه نتانیاهو نظر مثبتی ندارند. در واقع این دغدغه ای اســت که مورد 
موافقت و رضایت هیچ یک از بازیگران مهم منطقه ای و بین المللی و حتی 
دولت باراک اوباما نیست و در همین راستا نیز به نظر می رسد روسیه بر لزوم 
عقب نشینی اسرائیل از بلندهای جوالن متعهد است. به همین دلیل بود 

که نتانیاهو در کنفرانس خبری خود در مسکو موضوع بلندی های جوالن را 
به تهدیدات ایران و حزب الله نسبت داد و به نظر می رسد یکی از محورهای 

گفتگوی های میان نتانیاهو و پوتین نیز همین مسئله بوده است.
الزم به یادآوری است که چندی پیش پایگاه اسرائیلی دبکافایل نوشته بود: 
» وزرای خارجه آمریکا و روسیه با موافقت پوتین و اوباما یک بند پیشنهادی 
در کنفرانس ژنو برای بازگرداندن بلندی های جوالن به ســوریه به عنوان 
بخشی از فرایند پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور را ارائه داده اند. 
ایران، حزب الله لبنان و سوریه بشــار اسد سه بازیگری در منطقه هستند 
که از توافق مسکو-واشنگنتن برای عقب نشینی اسرائیل از بلندی های 
جوالن خوشحال خواهند شد و اسرائیل نیز به شدت از این توافق عصبانی 

است«. دغدغه دیگر اسرائیل شــکل گیری یک الگو و مدلی از حزب الله 
لبنان در ســوریه اســت. در همین زمینه، چندی پیش بود که اندیشکده 
»سیاست خاور نزدیک« واشنگتن مدعی شدند حزب الله لبنان به عنوان 
قدرتمندتریــن متحد ایــران در جهان عرب در حال تشــکیل و تأســیس 
نمایندگان محلی در سوریه است و از طریق آنها می تواند نفوذ خود را حفظ 

کند و به منظور تضعیف ثبات اسرائیل در آینده دست به عملیات بزند.
حال در این باره که روسیه به چه صورتی نسبت به این دغدغه اسرائیل پاسخ 
خواهد داد، نمی توان پاسخ دقیقی داد؛ اما به نظر می رسد روسیه نسبت به 
شــکل گیری عنصری همانند حزب الله در سوریه چندان حساس نیست 
و می توان گفت موضعی خنثی در مورد آن دارد. ســومین نگرانی اسرائیل 

که هم اکنون به یک کابوس برای آن تبدیل شده است، انتقال سالح ها و 
موشک های پیشرفته ایرانی و روسی به حزب الله است که می تواند توان 
بازدارندگی حزب الله در مقابل اسرائیل را به شدت گسترش دهد. به همین 
دلیل، عمده فعالیت جاسوسان رژیم اسرائیل در دو سال اخیر، جمع آوری 
خبر و شناســایی محموله های موشــکی بود که احتمال انتقال آن ها به 

حزب الله وجود دارد.
این دغدغه ای جدی برای اســرائیل است که به نظر می رسد روسیه نیز با 
این دغدغه اسرائیل همراه اســت و نسبت به ارسال سالح های پیشرفته 
به حزب الله نگاه مثبتی ندارد. بخشی از سالح هایی که حزب الله دریافت 
می کند ســالح های روسی خریداری شده توســط ایران است که روسیه 
بارها نســبت به عدم انتقــال آن ها به حزب الله و یا بومی ســازی آن ها به 

ایران تذکر داده است.
سوال دیگری که مطرح می شود این است که ایران با دغدغه های اسرائیل 
که مورد تایید و پذیرش روسیه است کنار خواهد آمد؟ به نظر نمی رسد پاسخ 

به این سوال مثبت باشد.
عدم تقویت و تجهیز حزب الله و محور مقاومت، تالش برای بقای بشــار 
اسد و به رسمیت شناختن گروه های مسلحی که روسیه، اسرائیل و دیگر 
بازیگــران منطقه ای و فرامنطقه ای آن ها را به رســمیت می شناســند، 
موضوعاتی نیستند که ایران بتواند با آن ها کنار بیاید. موضوعاتی که ممکن 

است در نهایت بر روابط و مناسبات ایران و روسیه اثر بگذارد.
در نهایت باید گفت، روس ها تالش دارند در روابط خود با ایران و اسرائیل 
توازنی ایجاد کنند تا بتوانند به صورت همزمان با این دو بازیگر که دشمن 
یکدیگر هســتند، روابط و مناسبات نزدیک داشته باشند. اگرچه روس ها 
تاکنون به دلیل نیازهای اســتراتژیک این دو بازیگر توانستند این توازن را 
برقرار کنند اما به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور روس ها باید دست 
به انتخــاب بزنند؛ چراکه که هیچکدام از این دو بازیگر نگاه مثبتی به این 
رویکرد روس ها ندارند و بنابراین حفظ این توازن توســط روس ها در ادامه 

سخت به نظر می رسد.

هیالری کلینتون:  این لحظه ای تاریخی برای زنان است
هیالری کلینتون با کســب دلیگیت های الزم توانســت نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را قطعی کند و این باری اولین بار در تاریخ اســت که یک زن توانسته نامزد یکی از دو حزب اصلی آمریکا شود. هیالری کلینتون از 

هواداران خود به خاطر کمک به او برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری که از آن به عنوان "یک لحظه تاریخی برای زنان" یاد کرد تشکر کرده است. 
او در جمع هوادارانش در تجمعی در نیویورک گفت: "به لطف شــما، به یک مقطع مهم پا گذاشــته ایم." خانم کلینتون که زمانی ســناتور و در دوره ای وزیر خارجه بود اشــاره کرد که "این اولین بار اســت که یک زن در تاریخ کشــور ما نامزد 
 یک حزب عمده می شــود." خبرگزاری آسوشــیتدپرس روز دوشــنبه گزارش داده بود که کلینتون امتیاز الزم برای کســب نامزدی حزب را جمع آوری کرده اســت؛ یعنی ۲۳۸۳ نماینده در گردهمایی سراســری حزب از نامزدی او حمایت 

خواهند کرد. 
این رقم شــامل "نمایندگان ویژه" حزبی اســت که نه براساس آرای عمومی بلکه با البی یا بر اساس تمایالت خود به یکی از نامزدها تعهد می دهند. پس از کســب این پیروزی رئیس جمهور اوباما در تماسی تلفنی به کسب این موفقیت را به 

کلینتون تبریک گفت و نانسی پلوسی هم پیام تبریکی صادر کرد.

دو تصویر از مونالیزا با پیشــنهادات جراحی پالستیک؛ نمایشگاهی موزه، بن، 
آلمان

بقایای مجسمه باقی مانده از اتحاد 
جماهیر شوروی؛ کیف، اوکراین

وزیرخارجه آمریکا با یک جفت مجسمه تخم مرغی پنگوئن در کنار معاون نخست وزیر چین

واکنش هیالری کلینتون به 
هوادارنش؛ لس آنجلس

 کیم جونگ اون بسیار جوان 
و عجول است

وزیر دفاع کره جنوبی، کیم جونگ اون را "عجول و بسیار جوان" 
برای رهبری کره شــمالی توصیف کرد. هان مینکو در حاشــیه 
نشست دفاعی در ســنگاپور گفت: کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی زمانیکه قدرت را در دست گرفت، تنها ۲۷ سال داشت و  
زمان بسیار کمی برای ایجاد آمادگی برای عهده گیری رهبری 
این کشور داشت. اگر نگاهی به دوران حکومت کیم جونگ ایل 
داشته باشــیم، متوجه می شــویم که در طول حکومت او، تنها 
حدود ۱۸ آزمایش موشکی انجام شده، در حالیکه در طول چهار 
سال رهبری پسر وی، ۲۵ بار آزمایش موشکی انجام گرفته است.

واشنگتن: اظهارات اسد 
"غافلگیرانه" نبود

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تأکید بر اینکه اظهارات 
بشار اسد در مقابل پارلمان سوریه غافلگیرکننده نبود، از روسیه 
و ایران خواست به دمشق برای احترام به آتش بس فشار بیاورند. 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه روز سه شنبه در سخنرانی خود در 
مقابل پارلمان این کشور بر مخالفت دمشق با هرگونه راهکاری 
که خارج از سند اصولی ارائه شده از سوی سوریه به سازمان ملل 
باشــد، تاکید کرد. وی گفت که هیچ گزینه ای جز پیروزی پیش 
روی سوریه نیست. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
واکنش به این اظهارات گفت: سخنرانی اسد غافلگیرکننده نبود.

احتمال برگزاری رفراندوم برای 
برکناری مادورو 

اپوزیســیون ونزوئال مدعی است که توانسته در نهایت موافقت 
اداره ملی انتخابات بــرای برگزاری رفراندوم به منظور برکناری 
مادورو را به دست بیاورد. این تصمیم از سوی اداره ملی انتخابات 
ونزوئال درحالی اتخاذ شده که می تواند روند برگزاری رفراندوم 
درباره کوتاه کردن دوران ریاست جمهوری نیکوالس مادورو را 
وارد مرحله جدیدی کند. دســت کم  ۲۰۰ هزار امضاکننده این 
درخواست باید اثر انگشــتان خود را تایید کنند. براساس قانون 
اساسی ونزوئال اپوزیســیون به چهار میلیون امضای دیگر هم 

نیاز دارد تا بتواند این رفراندوم را به مرحله اجرا درآورد.

اخاذی از سازمان ملل پشت پرده 
خروج عربستان از لیست سیاه

پایگاه اینترنتی فارن پالیسی فاش کرد تصمیم سازمان ملل در 
حذف نام ائتالف عربی از لیســت سیاه متجاوزان، در پی تهدید 
ریاض به خروج صدها میلیــون دالر اعتباراتش از برنامه های 
سازمان ملل اتخاذ شده است  براساس این گزارش، عربستان 
طی روزهای گذشــته به دنبال اقدام سازمان ملل در قراردادن 
نام ریاض وهم پیمانانش در لیست سیاه ناقضان حقوق کودک 
تهدید کرده که روابطش با ســازمان ملــل را قطع کرده و صدها 
میلیون اعتباری که صرف برنامه های امداد رســانی و مبارزه با 

تروریسم این سازمان می کند را خارج خواهد کرد. 

بین الملل


