
اعترافات تلخ آقای »بان«
طی سه روز اخیر، افشای تهدید و باج گیری دولت عربستان سعودی از سازمان ملل برای قرار نگرفتن نام 
این کشور در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان، بسیار جنجالی شده و واکنش های زیادی را به همراه 
داشته است. از یک سو، افکار عمومی و رسانه ها، به شدت به انتقاد از این موضوع پرداخته و آن را نشانه ضعف 
سازمان ملل و همچنین برخورد گزینشی و غیرمنصفانه این سازمان با موضوعات حقوق بشری دانسته اند و از 

صفحه ۴سوی دیگر، صرف افشای این موضوع سبب شده فشار افکار عمومی جهانی  ...
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تالش ها برای تشکیل 
فراکسیون سوم

دفاع ضرغامی از عملکرد خود در صداوسیما 
درپی اظهارات علی الریجانی در گفت وگوی ویژه خبری شب شبکه دوم سیما درباره مدیریت گذشته صداوسیما، عزت اهلل ضرغامی رئیس 
اسبق این سازمان توضیحاتی را منتشر کرد.  ضرغامی در پاســخ به این اظهارات الریجانی که در حالی که می شد با ١٢،١٠ هزار نفر کار 

کرد ولی ناگهان تعداد کارکنان این ســازمان به ٣٦ هزار نفر رسید، نوشته است:  سازمان ایده آلی که به اعتقاد شما 
باید با ١٢-١٠هزار کارمند اداره شود، با ٢۸هزار کارمند در سال ۸٣ تحویل شد )به اعتقاد برخی مدیران ٣٠هزار 
نفر(؛ امروز تعداد کارمندان ســازمان ٣٣.٦٠٠نفر است.   اگر منظور شما تعداد کارمندان رسمی است؛ الزم است 
اشاره شود که این رقم در سال۸٣ )اتمام مدیریت جنابعالی( ١۴.۴٠٠نفر بود که در سال ۹٣ به ١٣.٦۴٠نفر کاهش 
یافت.  ضرغامی در بخشی دیگر و در پاســخ به اظهارات رئیس مجلس درخصوص افزایش حقوق کارمندان 
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پس از تشکیل فراکسیون فراگیر اصولگرایان 
که بعدا به نام فراکسیون والیت تغییر نام داد، 
نزدیکان الریجانی و کســانی که در مجلس 
نهم فراکســیون رهروان والیت را داشتند، از 
احتمال تشــکیل فراکسیون سومی همچون 
مجلس نهم و با محوریت الریجانی خبر دادند. 

صفحه 2این اصولگرایان معتدل می گویند ...

یــک عضــو فراکســیون امید در 
مجلس گفت: شب قبل از رای گیری 

هیات رئیسه  ...

فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران 
گفت: ضعفی که در مجالس گذشته 

وجود داشته ...

رضــا صالحــی امیری،رئیــس 
کتابخانه ملی و مشاور دکتر حسن 

روحانی گفت ...

عارف گفت به 
الریجانی رای 

دهیم

گام اول 
اصالح قوانین 

مردساالرانه 

استقبال از رقابت 
احمدی نژاد با 

روحانی

عبـور از روحانی؟
صفحه 2

اصولگرایان قصد دارند الغا کنند که پروژه عبور از روحانی کلید خورده است



شنبه ۲۲ خرداد  ماه 21395

به اندازه یک حبه قند هم تخلف نداشتم
مسعود زریبافان رئیس پیشین بنیاد شهید درخصوص موضوع پرونده فساد در بنیاد شهید گفت: هیچ تخلفی در زمان 
ریاست او اتفاق نیفتاده و هرچه بوده مربوط به قبل بوده است. وی با بیان اینکه این قضیه به هیئت تفحص رفت گفت: 
متاسفانه یا خوشبختانه، تهیه کنندگان گزارش نتوانستند نظر کمیته را جلب بکنند؛ یعنی به عبارتی این گزارش به تایید 
هیئت تفحص و تایید نرسید و مختومه شد. هیچ تخلفی توسط مدیران صورت نگرفته و اگر تخلفی بوده مربوط به گذشته 
بود. منظورم مسئولین دولت پیش از اصالحات.  رئیس پیشین بنیاد شهید با بیان اینکه فقط یک مورد کالهبرداری مثال 
یک مورد اختالس صورت گرفته که فرد را )که قبل از من آنجا مشغول بود( برکنارش کردم اظهار کرد: این کالهبرداری 

نیســت. دو مورد االن صورت گرفته که یکی سوء استفاده بوده که من آن مدیر را از قبل عزل کرده بودم. چراکه متوجه شدم مدیر صالحی نیست. بعد 
هم که از تخلفش مطلع شــدیم پرونده را به دادگاه فرســتادیم و خودم هم پیگیری کردم و مالقات متعددی با دادستان داشتم. نهایتا پرونده به جریان 
افتاد و طرف را گرفتند و تمام پولی که گرفته بود را از او پس گرفتند.  زریبافان تاکید کرد: من به شما اعالم می کنم اگر به اندازه یک حبه قند زریبافان در 
بنیاد استفاده کرده رو کنند. وی با اشاره به اینکه طرح این بحث ها مربوط به اواخر دولت احمدی نژاد بود اظهار کرد:  بیشتر در دولت بعد بررسی هایش 
انجام شد. گفتند تصویب شده، ما هم گفتیم بررسی کنید. مهم نیست، خودمان به خودمان اعتماد داشتیم.  رئیس سابق بنیاد شهید با بیان اینکه اگر 
مورد دارند، بیایند دادگاه گفت: کار ســختی نیســت که یک نفر مدام مصاحبه کند. هرچی ناراحتی خودش است اینگونه بروز بدهد و دیگران را خراب 

بکند. شما نتوانستید کمیته هیئت را متقاعد کنید و نتوانستید کمیته اجتماعی را متقاعد کنید. وقتی نتوانستید، اشکال از من است؟ 

دفاع ضرغامی از عملکرد خود در صداوسیما 
درپی اظهارات علی الریجانی در گفت وگوی ویژه خبری شــب شبکه دوم ســیما درباره مدیریت گذشته صداوسیما، 

عزت الله ضرغامی رئیس اسبق این سازمان توضیحاتی را منتشر کرد. 
ضرغامی در پاسخ به این اظهارات الریجانی که در حالی که می شد با ١٢،١٠ هزار نفر کار کرد ولی ناگهان تعداد کارکنان 
این ســازمان به ٣٦ هزار نفر رسید، نوشته است:  سازمان ایده آلی که به اعتقاد شــما باید با ۱۲-۱۰هزار کارمند اداره 
شود، با ۲۸هزار کارمند در ســال ۸۳ تحویل شد )به اعتقاد برخی مدیران ۳۰هزار نفر(؛ امروز تعداد کارمندان سازمان 
۳۳.۶۰۰نفر اســت.   اگر منظور شما تعداد کارمندان رسمی است؛ الزم است اشاره شود که این رقم در سال۸۳ )اتمام 

مدیریت جنابعالی( ۱۴.۴۰۰نفر بود که در سال ۹۳ به ۱۳.۶۴۰نفر کاهش یافت. 
ضرغامی در بخشــی دیگر و در پاســخ به اظهارات رئیس مجلس درخصوص افزایش حقوق کارمندان صداوســیما نوشته است: اصالح پایه حقوق 
کارمندان بر اســاس ضوابط و مقــررات قانونی و از محل اعتبار اضافه کار و رشــد ســالیانه ضریب حقــوق کارکنان دولت و عادالنه شــدن دریافتی 
بدنه ی کارکنان به ویژه در اســتانها و بازنشســتگان عزیز ســازمان، اقــدام به تأخیر افتاده و الزمی بود که با مطالعه و مقایســه با ســایر دســتگاهها 
انجام گرفت. از شــما انتظار می رفت با شــناختی که از ســازمان صداوســیما دارید؛ پشــتیبان کارمندان ســازمان باشــید و از حقوق حقه  آنان دفاع 
 نماییــد. بــا توجه به اینکه بخش اعظم تولید ســازمان، مســتقیمًا توســط بدنه  کارکنان انجــام می گیرد؛ هنوز جای توجه بیشــتری بــه این موضوع 

وجود دارد.

از افراطی گری گرفتار 
خسارات زیادی شدیم

حضرت آیت الله مکارم شــیرازی با تاکیــد بر اینکه 
افراط ســبب تخریب می شود، گفت: از افراط گری 
گرفتار خســارت های زیادی شــدیم کــه هنوز هم 

ادامه دارد.
آیــت الله مکارم شــیرازی شــامگاه پنجشــنبه در 
تفســیر فصــل هجدهم دعــای بیســتم صحیفه 
ســجادیه با اشــاره بــه اینکــه امام ســجاد)ع( از 
خداونــد تقاضا می کند که ایشــان را از »اقتصاد« 
بهره مند نماید، گفت: کلمه اقتصاد در فارســی به 
معنای تجــارت و فعالیت های مالی اســت اما در 
زبان عربی بــه مفهوم میانه روی و دوری از افراط 

و تفریط می باشد.
وب افزود: نخســتین نکته از دعا این است که امام 
سجاد)ع( از خداوند تقاضا می کند که توفیق دهد از 

افراط و تفریط در کارها پرهیز شود.
وی با بیان اینکه افراط و تفریط بالی بزرگی در جوامع 
انسانی است، گفت: این مســئله در زندگی فردی و 

اجتماعی افراد زیادی وجود دارد.
ایــن مرجع تقلیــد با تاکید بــر اینکه افراط ســبب 
تخریب می شــود، ابراز داشــت: واقعــا در زندگی 
فــردی و اجتماعی از افراط گری گرفتار خســارت 
های زیادی شــدیم که هنوز هم ادامه دارد؛ بنده 
نمی خواهم وارد جزئیات شــوم اما از افراط گری 
خسارت هایی وارد شده اســت که هنوز هم ادامه 

دارد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی همچنین بر نهی از 
تفریط تاکید کردند و افزود: بالی تفریط ســبب می 
شود که دشمن خیال کند ما تسلیم شدیم و هرکاری 
دلش می خواهد انجام دهد و از ما بخواهد اســرائیل 
را به رســمیت بشناسیم و در خصوص عرصه دفاعی 

ما نیز مسائل نامربوط مطرح کند.
ایشــان تصریح کــرد: در صورتی که تفریط شــود، 
دشــمن طمع می کند و می خواهد بــر همه امور ما 

تسلط یابد.

همه آیات قرآن توصیه به اعتدال است
وی بار دیگــر بر لزوم نهــی از افــراط و تفریط در 
زندگی تاکید کردند و افزود: باید در خط مســتقیم 
اعتدال حرکــت کنیــم؛ در زندگی فــردی اگر در 
خط اعتدال حرکت کنیــم هیچ  ناراحتی و ناآرامی 
بوجود نمــی آید؛ ناراحتی ها همــواره از تندروی و 

کندروی است.
این مرجع تقلیــد همچنین بر لزوم حرکت خانواده 
های ایرانی در مســیر اعتدال در زندگی شخصی 
گــر زن و شــوهر در خط  تاکیــد کردنــد و گفت: ا
اعتدال حرکت کنند، مشــاجره پیــش نمی آید که 
پرونده های دادگستری و آمار طالق افزایش پیدا 
کند؛ متاســفانه دائم به مــا از افزایش آمار طالق 

می گویند.
حضرت آیــت الله مــکارم شــیرازی افــزود: در 
صورتی کــه در مســائل سیاســی و اجتماعی نیز 
در خط اعتــدال حرکت کنیم، شــاهد پیشــرفت 

خواهیم بود.
ایشان همچنین به تعدادی از آیات قرآن کریم که بر 
مسئله اعتدال تاکید دارد اشاره کرد و گفت: خداوند 
در آیه ۱۱۰ سوره اسراء به پیامبر می فرماید »نمازت 
را زیاد بلند یا آهســته مخوان و در میان این دو راهی 

)معتدل( انتخاب کن«.
این مفسر برجســته قرآن کریم در پایان با بیان اینکه 
همه آیات قرآن، انسان را به حرکت در مسیر اعتدال 
توصیه می کند، خاطرنشان کرد: در تمام زندگی خط 

اعتدال را رها نکنیم.

عبور از روحانی؟
اصولگرایان قصد دارند الغا کنند که پروژه عبور از روحانی کلید خورده است

مانــور اصولگرایان روی اختــالف نظرهای اصالح طلبــان و روحانی موضوع 
جدیدی نیســت و برمی گردد به فردای پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲. 
مسائلی مانند اینکه رویکرد روحانی در سیاست داخلی با آنچه مورد نظر اصالح 
طلبان اســت فاصله دارد، اینکه روحانی بعد از رســیدن به قدرت که با حمایت 
اصالح طلبان صورت گرفت آن ها را کنار گذاشته است و اینکه اصالح طلبان 
از روحانی برای رسیدن خود به قدرت استفاده کرده اند و لذا اگر مجلس را بگیرند 

دیگر کاری با روحانی نخواهند داشت. 
امــا گمانه زنی های اصولگرایان برای انتخابــات مجلس رنگ واقعیت به خود 
نگرفت و اســتراتژی سال ۹۲ اصالح طلبان و اعتدال گرایان برای ائتالف، بار 
دیگر در سال ۹۴ و انتخابات مجلس تکرار شد. با این حال این دست گمانه زنی 
هــا در اردوگاه اصولگرایان همچنان ادامــه دارد. آن ها این روزها بحث »پروژه 
عبور اصالح طلبان از روحانی« را مطرح می کنند، آن هم در حالی که کمتر از 
یک سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. این موضوع در کنار تالش 
های رسانه ای اصولگرایان برای کم جلوه دادن دستاوردهای روحانی و بزرگ 
کردن مشــکالت و نیز مانور روی این موضوع اســت کــه روحانی اولین رئیس 

جمهور تک دوره ای خواهد بود. 

از »رئیس جمهور تک دوره ای« تا »عبور از روحانی«
اصطالح »پروژه عبور از روحانی« را اولین بار هفته گذشته مجتبی ذوالنور مطرح 
کرد و چنین اصطالحی پیش تر به این صورت مطرح نبود. درواقع آنچه پیش از 
اظهارات ذوالنور برای ماه ها عنوان می شد، حول »روحانی، اولین رئیس جمهور 
تک دوره ای« می گشت و یادداشت ها و اظهارنظرهای مختلفی با این محوریت 
صورت می گرفت. چنان که جعفر شــجونی در جدیدتریــن اظهاراتش در این 
خصوص گفته بود: همه ما باید تالش کنیم حسن روحانی اولین رئیس جمهور 
چهارســاله ایران باشــد و نتواند دوباره به ریاســت جمهوری دست پیدا کند. در 
شــرایط کنونی حســن روحانی رئیس جمهور کشور نیســت و بلکه معاون اول 

هاشمی رفسنجانی است.
اما به نظر می رســد آنچه موجب این چرخش شــد، اظهارات صادق زیباکالم 
درخصوص لزوم کنار کشــیدن روحانی برای انتخابــات ۹۶ و میدان دادن به 
شخصیت هایی مثل ظریف و عارف بود. زیباکالم در مصاحبه ای درخصوص 

انتخابات ۹۶ گفته بود: باید این گونه وارد صحنه ۹۶ شد که آیا روحانی می خواهد 
رئیس جمهور شــود یا نه و آیا اصالح طلبان مجددا از وی حمایت خواهند کرد؟ 
شاید بهتر باشد که روحانی اعالم کند که من رسالتی داشتم به نام برجام که آن 
را انجام دادم بنابراین در تکلیفی که مردم بر عهده من گذاشــتند موفق بودم و 
دیگر عالقه ای به کاندیدا شــدن ندارم و شخصی را به مردم معرفی کنند و خود 
مشــغول فعالیت در خبرگان شوند، اگر ایشــان چنین برنامه ای را اجرایی کنند 
رئیس جمهور ساز خواهند شد. روحانی بهتر اســت یا عارف یا ظریف را به مردم 

در ۹۶ معرفی کند. اگر این اتفاق بیفتد شانس اصالح طلبان بیشتر می شود.
این ســخنان انعکاس بسیاری را در رســانه های اصولگرا داشت و در نهایت به 
اظهار نظر ذوالنور درخصوص »پروژه عبور از روحانی« منجر شد. ذوالنور در این 
اظهارات گفت: احتمال اینکه روحانی در انتخابات سال ۹۶ یک رقیب اصالح 
طلب داشته باشد کم اســت. مگر اینکه در طول یکسالی که از عمر این دولت 
باقی مانده است نتیجه کار دولت و روحانی مانند سه سال گذشته باشد که اصالح 
طلبان احساس کنند نباید تخم مرغ هایشان را در سبد روحانی خرج کنند و به باور 
عبور از روحانی برســند. وی 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 آنچه که مهم اســت این است که 
روحانی در بحث معیشــت و اقتصاد کاری انجام دهد که حداقل آقایان اصالح 
طلب که سنگ وی را به سینه می زنند احســاس کنند اتفاقی افتاده است و در 
غیر اینصورت ممکن است پروژه عبور از روحانی را در دستور کارشان قرار دهند.

جنگ روانی و شانتاژ است
اما اصالح طلبان با رد موضوع عبــور از روحانی، طرح چنین مباحثی را جنگ 
روانی جناح رقیــب خوانده اند. مرتضی مبلغ در گفت و گو بــا ایلنا در واکنش به 
موضــوع پروژه عبور از روحانی توســط اصالح طلبان که از ســوی جناح رقیب 
مطرح شده، این مسئله را رد و تصریح کرد: این یک ادعا پیش نیست؛ طرح این 
مسایل صرفا یک جنگ روانی است که روز به روز ابعاد متنوع تری پیدا می کند. 
اصالح طلبان از قبل مواضعشان روشــن بوده و استراتژیکی شان این بوده که 
دولت را به پشتوانه شعارهایی که داده است، کمک کنند تا دولت در تحقق این 

وعده موفق باشد.

او ادامه داد: باید دید این  جنگ روانی چقدر می تواند موثر باشــد. به نظر من به 
گاهی قرار گرفتند که به خوبی  دلیل ســوابق این جریان ها مردم در سطحی از آ
ماهیت این جریان ها را شناخته اند و کامال با ابعاد خسارت هایی که این جریان به 
کشور وارد کرده، آشنا هستند. برای همین ادعاهای آنها نمی تواند تاثیر چندانی 

بر افکار عمومی بگذارد.
مبلغ همچنین با اشاره به ادعای برخی جریان ها در مورد تک دوره ای بودن دولت 
روحانی با بیان اینکه این مســئله مربوط به االن نیست، اظهار داشت: از مدت 
ها قبل این موضوع از طریق یک جنگ روانی از ســوی جریان افراطی به ویژه 
جریانی که در دولت هشت ســاله گذشته نقش جدی داشتند، مطرح می شود. 
آنها با این کار می خواهند ضمن تخریب و تضعیف دولت، شرایطی را فراهم کنند 

که دولت تک دوره ای شود و به دنبال آن به قدرت باز گردند.
او افزود: این جریان بعد از انتخابات هفتم اسفند که مردم در آن »نه« بزرگی به 
تندروها گفتند، روند تخریب های خود را تشدید کردند. این تخریب ها به ویژه در 
استانه انتخابات سال ۹۶ شکل گسترده تری را به خود گرفته است. طبیعی است 

که این جریان  حداکثر تالش خود را می کند تا به اهداف خود برسد.
احمد نقیب زاده عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در این خصوص گفت: 
طرح چنین مسائلی یک نوع شــانتاژ و ایجاد فضای غیرواقعی است که نه تنها 
به سود اصالح طلبان نیست، بلکه به سود اصولگرایان نیز نخواهد بود؛ چراکه 
طرح این مسائل ممکن است نظر مردم را منحرف کند ولی نقشه های آنان الزامًا 
عملی نخواهد شد. نقیب زاده در مورد طرح عبور از روحانی گفت: چنین طرحی 
منطقی و امکان پذیر نیست، چراکه این سؤال پیش می آید که "عبور از روحانی 
برای رسیدن به چه کسی؟". بحثی که صادق زیباکالم مطرح کرد، در حقیقت 
یک شــوخی بود و به نظر بنده این شوخی حاوی این پیام بود که در صورت کنار 

زدن روحانی، یک فرد لیبرال تر جای او را خواهد گرفت.
وی ادامه داد: »اصولگرایان بر این باورنــد که روحانی به خاطر حصول برجام، 
محبوبیتی کسب می کند و ســپس درواقع زمینه برای اصالح طلبان بعدی نیز 
فراهم شده و قدرت به طورکلی از دست اصولگرایان خارج می شود. نگرانی این 
طیف از این موضوع، کاماًل صحیح اســت. موضوع دقیقا همین طور اســت، 
جامعه تشــنه اصالحات و تغییرات اســت و اصولگرایان نیــز مخالف هرگونه 

تغییر هستند.

واکنش روزپیگیری روز

وزیر دادگستری با اشاره به فاجعه منا: علیه عربستان در مجامع بین المللی اعالم جرم می کنیم
وزیر دادگســتری گفت: پرونده شکایت فاجعه منا در مجامع بین المللی پیگیری می شــود و در این زمینه علیه عربستان اعالم جرم می کنیم. حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی گفت: پیگیری پرونده 
فاجعه منا ادامه دارد و ما هم اکنون مشغول بررسی راه های مختلف ارجاع این پرونده به مجامع بین المللی هستیم تا به نتایج مطلوب برسیم. از آنجایی که این پرونده علیه کشوری دیگر تشکیل شده است، محاکم 
ما نمی توانند علیه عربســتان اعالم جرم و اقامه دعوا کنند. پورمحمدی افزود:  پیگیری های حقوقی ادامه دارد؛ وکیل و مشــاوران حقوقی گرفته ایم اما بیشــترین بخش کار باید از طریق مراجع دیپلماتیک کشور 
پیگیری شــود و قوه  قضائیه هم برای تسریع در این پرونده کمک می کند. هم اکنون شکایات خانواده شهدای منا ثبت شده و ما علیه عربستان اعالم جرم خواهیم کرد. دولت عربستان به نظام حقوقی بین المللی 
پایبند نیســت و محاکم داخلی این کشور هم اســتقالل الزم را ندارند و موانع بزرگی سر راه رسیدگی ماســت. مهر سال ۹۴ در مراســم رمی جمرات، بیش از ۲۴۰۰ حاجی بر اثر ازدحام جمعیت ناشی از بی تدبیری 
ســعودی ها جان باختند که ۴۶۴ نفر از این حجاج ایرانی بودند. پس از وقوع این فاجعه، دادســتانی کل کشور مامور رسیدگی به پرونده شد که دادسرای ناحیه ۲۷ تهران نیز به ثبت شکایات و اسناد فاجعه منا 

اختصاص داده شد. از آن تاریخ تا امروز پیگیری شکایات خانواده جان باختگان منا در مراجع قضایی ادامه دارد.

سیاسی
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محسن رضایی درگذشت پدر شعر انقالب را تسلیت گفت: بی تردید اشعار »سبزواری« در جامعه ایران طنین انداز خواهد ماند

حمید ســبزواری، پدر شعر انقالب بامداد امروز و بعد تحمل یک بیماری طوالنی جان باخت. به همین مناسبت، محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت حمیدسبزواری 
شاعر انقالبی کشورمان را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون
درگذشــت شاعر مجاهد و هنرمندانقالبی، مرحوم استاد حمید سبزواری، جامعه هنر و ادبیات متعهد و انقالبی را به سوگ نشــاند. ضایعه درگذشت پیر ادیب و سراینده اشعار بصیرت افزا که سالهای عمر شریف 

خود را به ســرایش اشعار متعهدانه اجتماعی و انقالبی سپری کرد را به خدمت رهبر معظم انقالب، منظومه شــاعران و هنرمندان انقالبی، مردم شهید پرور سبزوار تسلیت عرض می کنم. بی تردید اشعار و آهنگ 
صدای این استاد فرزانه همراه جامعه انقالبی و والیت مدار ایران اسالمی طنین انداز خواهد بود که :"ای یاوران باید ولی را یاوری کرد".  از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای خانواده محترم ایشان 

صبر و آرامش خواستارم.

عارف گفت به الریجانی رای دهیم
یک عضو فراکسیون امید در مجلس گفت: 
شب قبل از رای گیری هیات رئیسه دائم آقای 
عارف در فراکسیون امید از اعضا خواستند که 
با توجه به شرایط کشور، فضای داخلی و بین 
المللی همه به آقــای الریجانی رای دهند. 
جلیل رحیمی جهان آبادی ادامه داد: در آن 

جلسه آقای عارف گفتند که شرایط ایجاب می کند که ما در همه عرصه ها با 
یکدیگر همدلی داشــته باشیم و با توجه به این که اختالف آرا مشخص شده 
بود از همه دوستان خواستند تا از ریاست الریجانی حمایت کنیم که این مساله 
با اکثریت قاطع در فراکســیون امید مورد حمایت قرار گرفت. وی با اشاره به 
انتخابات هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه شاخص ترین ویژگی مجلس 
دهم تخصص گرایی و اعتدال نمایندگان نسبت به مسائل است، افزود: در 
ترکیب هیات رئیسه نیز از اعضای فراکسیون امید و اصولگرایان حضور دارند.

گام اول اصالح قوانین مردساالرانه است
فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران گفت: 
ضعفی که در مجالس گذشته وجود داشته 
حضور کمرنگ خانم ها بوده البته بخشی از 
این امر به خاطر تعداد بسیار کم نمایندگان 
زن بــوده و اینکــه آن هــا همــواره اقلیت 
کوچک در مجلس بوده اند. خوشــبختانه 

در دوره دهم تعداد نماینده زن قدری افزایش پیدا کرده اســت و عالوه بر 
این اتحاد و انســجامی هم بین زنان مجلس دهم وجود دارد. وی با تاکید 
بــر ضرورت پرهیــز از سیاســی کاری در مجلس دهم خاطر نشــان کرد: 
اولین گامی کــه زنان نماینــده می توانند بردارند اصــالح قانون در برخی 
زمینه هاســت به هر حال خیلی از قوانین ما مردســاالرانه اســت. در یک 
ســری از قوانین اجحاف به زنان صورت گرفته است، لذا باید تبعیض های 

جنسیتی برداشته شود.

استقبال از رقابت احمدی نژاد با روحانی
رضا صالحی امیری،رئیــس کتابخانه ملی 
و مشــاور دکتــر حســن روحانی گفــت: به 
شــخصه معتقدم بهترین رقیب برای دکتر 
روحانی کاندیدای جریان رادیکالیسم است. 
چرا کــه معتقدم جامعه ایران با مقایســه دو 
گفتمان اعتدال و رادیکالیسم حتما اعتدال 

را انتخاب خواهــد کرد. وی با مثبت خواندن رقابــت احمدی نژاد و روحانی 
اظهار کرد: یــك پروژه ای تحت عنوان ایجاد هراس سیاســی برای حضور 
آقای احمدی نژاد در جامعه دارد در حوزه رســانه ای تعریف می شود که یك 
نوع عملیات روانی اســت. به اعتقاد من ظرفیت آقای احمدی نژاد در کشور 
مشخص است. در حالی که ظرفیت دکتر روحانی فراتر از ظرفیت سال ٩٢ 
خواهد بود. آقــای دکتر روحانی در ٩٦ در رقابت با رادیکالیســم رای باالی 

ملت را خواهد داشت. 

آیت اهلل سیدمحمد غروی:
ظاهرا برای برخی که 

تریبون دست شان است، 
برجام جا نیافتاده

آیت الله ســیدمحمد غروی، عضو جامعه مدرسین 
قم با انتقــاد از برخی منتقدان برجــام گفت: ظاهرا 
برای برخی که تریبون دســت شان است، برجام جا 
نیافتاده است. او در گفت وگویی با انتخاب با حمایت 
از اقدامات دولت گفت: دولت اقای روحانی توانست 
اقدامات خوبی را در حوزه نفت و رفع تحریم های آن 
انجام دهد. در دوران تحریم، صــادرات نفتمان به 
کمتر از یک میلیون بشکه رسیده بود اما االن به حول 
و حوش دو میلیون بشکه می رسد. دولت تدبیر و امید 
توانست در مسائل سیاسی و اقتصادی نیز راههای 
خوبی را باز کند، بنابراین نباید انســان نسبت به این 

دولت بی انصافی کند.
غروی با اشاره به موانع پیشــروی دولت تاکید کرد: 
موانع مختلف سر راه دولت قرار دارد. با اسم بردن از 
این موانع نمیتوانیم آن ها را رفع کنیم. گاهی مواقع، 
ممکن است مجلس مانع سازی کند و گاهی ممکن 

است مشکل از خود دولت باشد. 
عضو جامعه مدرســین قم در ادامه بــه »انتخاب« 
گفت: با گستردگی ارتباطات با خارج، مسئله کنترل 
و مدیریت صادرات ممکن است درست انجام نشود 
و مشــکل ایجاد شــود. همچنین در بحث سرمایه 
گذاری واینکه در چه زمینه هایی انجام بگیرد یا احیانا 
زمینه ای برای نفوذ بوجود نیاید، جز مســائلی است 
که نگرانی هایی بوجود مــی آورد. وقتی مطرح می 
شــود، مثل این می ماند، که بدن انسان درگیر یک 
ویروسی میشود. وقتی شما آنتی بیوتیک مصرف می 
کنید، یک سری ســلول های زنده هم ممکن است 
آسیب ببیند. دولت باید صبور باشد و کارش را پیش 
ببرد و تا آنجایی که می تواند اطالع رســانی صحیح 

انجام بدهد.
وی اضافــه کــرد:  برای برخــی ها واقعــا برجام جا 
نیفتاده، علی الخصوص بعضی از کسانی که تریبون 
دستشان اســت و می گویند که با برجام هیچ مسئله 
ای اتفاق نیفتاده است. این سخنان درست نیست. 
آیت الله غروی با بیان اینکه دولت باید اطالع رسانی 
بهتری در مورد دستاوردهای خود انجام دهد، گفت: 
اقداماتی که انجام شــده، باید روشن و توضیح داده 
شــود. فرصت هایی پدید آمده بایــد با مردم در میان 
گذاشــته شــود، آن موقع اســت که نتایج کار دیده 

می شود.
عضو جامعه مدرســین قم افزود: برجام بدون شک 
مشکالت دارد؛ باید توضیح داده شود. در عین حال 
یک عده ای این مسائل از این مسائل اطالع نداشته 
باشــند این موضوع بــرای دولت اثــر منفی خواهد 
داشت. لذا من به ذهنم میرسد اوال دولت باید صبور 
باشــد خودش را درگیر بــا افراد و اشــخاص نکند و 
توجه داشته باشد که کجاهای کار آسیب دارد و این 
آســیب ها را برطرف کند و از همه مهمتر این اسیب 

ها را اطالع رسانی کند .
وی در پاســخ بــه این ســوال »انتخاب« کــه ایا در 
انتخابات ســال ۹۶ امــکان حمایــت اصولگرایان 
از روحانــی وجــود دارد یا خیر؟ گفــت: نمیدانم، ما 
خودمان را جزو اصولگراها نمــی دانیم. ما روحانی 
هستیم و اعتقادمان این است که روحانیت فوق این 
جریان ها است. ممکن اســت در برخی از زمینه ها 
اصولگرایان را به خودم، آن هم از نظر فکری نزدیک 
ببینم. با این حال، نمی دانــم اینها چه تصمیمی در 
سر دارند. ولی به نظر من، به خصوص در زمینه های 
اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی، دولت موفق 

ظاهر شده است.

ایسنا نوشت: چرا نمایندگان به کمیسیون فرهنگی نمی روند؟
مجلس دهم دو هفته ی کاری را پشت سر گذاشته؛ شعب تشکیل شده اند و حاال در زمان تعیین نمایندگان برای عضویت در کمیسیون های 

تخصصی مشخص شده که تنها چهار نفر متقاضی کمیسیون فرهنگی هستند؛ کمیسیونی که می تواند در بخش فرهنگ، گام های 
بلندی بردارد و تاثیرگذار باشد.

 رویداد 2۴ نوشت: مسببان شرمندگی نظام چه کسانی هستند؟
نظام، شرمنده است چراکه هشت سال در جمهوری اسالمی ایران، دولتی حاکم بود که برنامه روزانه اش، انجام امور غیرقانونی بود و 

نتیجه عملکردش، تعطیلی واحدهای ُپر شمار تولیدی، افزوده شدن حجم بیکاران و افزایش فشار زندگی بر مردم بود.

 افکار نیوز نوشت: عارف تنها تر می شود
یک هفته پس از شکست تمام عیار محمدرضا عارف در برابر علی الریجانی در انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی یاران 

دیروزش در فراکسیون امید یکی یکی از او جدا می شوند و عارف دل شکسته را در کمیسیون آموزش مجلس دهم در رقابت با محمد مهدی 
زاهدی وزیر علوم دولت نهم تنها می گذارند.

 جهان نیوز نوشت: بزرگترین کاسبان فتنه، بانیان تحریم ها هستند
در میان تمامی اصطالحات حاشیه ساِز صحنه سیاست ایران در سال های اخیر، ورای گازانبر، سرهنگ، بیسواد، عصر حجری و غیره، 

برای اصطالح »کاسب فتنه« باید یک جایگاه ویژه قائل بود.

عکس روزسایت نگار

عکس روز:تشییع پیکر 
۲ شهید مدافع حرم در 
حرم امام رضا)ع(

خبرنامه

تالش ها برای تشکیل فراکسیون سوم
نمی توانیم با پایداری ها دور یک میز بنشینیم

پس از تشــکیل فراکســیون فراگیر اصولگرایان که بعدا به نام فراکســیون 
والیــت تغییر نــام داد، نزدیــکان الریجانی و کســانی کــه در مجلس نهم 
فراکسیون رهروان والیت را داشــتند، از احتمال تشکیل فراکسیون سومی 
همچون مجلس نهم و با محوریت الریجانــی خبر دادند. این اصولگرایان 
معتــدل می گویند تشــکیل فراکســیون والیت صرفا بــرای انتخاب رئیس 
مجلس بــود و آن ها همچنان آبشــان بــا تندروهای اصولگــرا در یک جو 
نمــی رود. در عین حــال برخی دیگر مــی گویند فراکســیون والیت همان 
ادامه رهروان والیت اســت با رویکردی اعتدالگرایانــه و نهایتا این تندروها 
 هســتند که بــه دلیل کــم بودن تعدادشــان مجبورنــد در این فراکســیون 

ادغام شوند. 

فراکسیون والیت یک اجماع موقت بود
جعفــرزاده ایمــن آبــادی نماینده رشــت درخصــوص احتمــال تجزیه در 
فراکســیون والیت اظهارداشت: فراکسیون والیت یک اجماع موقت برای 

انتخاب رئیس بود. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: فراکسیون والیت یک اجماع موقت بود چرا 
آنها)پایداری ها( دســت پیش می گیرند که پس نیافتنــد. در ابتدا نیز قصد 
تشکیل فراکسیون اعتدال یا مســتقلین را داشتیم اما یک مرتبه اعالم شد 
که فراکســیون والیت! مردم به اعتدال و استقالل رای دادند نه به پایداری 

ها و نه به این گروه و آن گروه.
جعفــرزاده با بیــان اینکه پــس از انتخاب رییــس مجلس ما نمــی توانیم با 
پایداری ها دور یــک میز بنشــینیم، تصریح کرد: بعــد از رای آوردن آقای 
الریجانــی ما خطمان را عــوض کردیم و اعالم می کنیم کــه ما با همه این 
مجموعــه ها نمی خواهیم دور یک میز بنشــینیم. نــه با اصالح طلب های 
تند و نه با پایداری های تند. کجای این اشــکال دارد ما داریم مجموعه ی 

خودمان را شکل و حال می دهیم.
وی در خصــوص تعداد اعضای فراکســیون اعتدال گفت: پیــش بینی ما 
این اســت که تعــداد اعضای این فراکســیون قطعا باالی صــد نفر خواهد 
بود. با توجه به اســتقبالی که شــده اســت حتی ممکن است بیش از ۱۳۰ و 

۱۴۰ نفر هم باشد. 
جعفــرزاده در خصــوص اینکه چنــد نفر تاکنــون ثبت نام کرده انــد، تاکید 
کرد: در حــال حاضر یک تعدادی ثبــت نام کردند اما خودمان نخواســتیم 
کــه بیایند چرا که می خواهیم اساســنامه را محکم ببندیــم. ما می خواهیم 
افرادمــان محکــم و اســتخوان دار باشــند مــا به دنبال لشــکر نیســتیم 
 شــما همیشــه از ما عــدد می پرســید. یک مجموعــه قوی اســتخوان دار 

راه می اندازیم.
بهروز نعمتی دیگر نماینده نزدیک به الریجانی نیز  در پاســخ به این ســوال 
که چــرا اصولگرایــان معتدل که یکــی از اضالع لیســت امید را تشــکیل 
می دادند، پس از انتخابات با جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو موتلف شده 
و فراکسیون والیت را تشــکیل دادند، گفت: بحث انتخاب آقای الریجانی 
برای ریاســت مجلس، موضوع جدایی است و این مســئله ارتباطی به این 

موضوع ندارد. در واقع این موضوع ارتباطی به فراکســیون والیت نداشــت 
و صرفــًا تعدادی از نمایندگان بــرای انتخاب رئیس مجلــس،  کنار یکدیگر 

جمع شدند.
نعمتــی در واکنــش به اعالم عــدد ۱۸۰ عضــو در فراکســیون والیت و به 
حســاب آوردن نمایندگانــی همچــون او جاللی، جعفــرزاده، الهوتی و او 
تصریح کــرد: فعاًل در هیچ فراکســیونی حضــور ندارم و این فراکســیونی 
کــه به عنوان والیــت مطرح شــده، نــه هیات رئیســه دارد، نه احــکام آن 
تشــکیل شــده و نه اساســنامه ای دارد؛ درواقع ما در جلســه ای ائتالفی، 
 صرفــًا درخصــوص ریاســت آقــای الریجانــی بــا یکدیگــر بــه توافــق 

رسیدیم.

فراکسیون والیت ادامه رهروان والیت است
سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج اما می گوید این تندروها هستند که 
باید خود را در کنار اعتدالگرایان تعریــف کنند. او با تاکید بر این که اعضای 
جبهه پایــداری در مجلس نهــم اندک امــا متحد بودند، تصریــح کرد: در 
مجلس دهم، تعداد اعضای جبهه پایداری به مراتب کمتر از دوره گذشــته 
اســت و تقریبًا می توان گفــت که این تشــکل، جایگاه خاصــی در مجلس 

نخواهد داشت.
علوی تصریح کرد: معدود نمایندگان نزدیــک به جبهه پایداری در مجلس 
دهم، خــود را در کنار اکثریــت رهروانی ها در فراکســیون والیــت تعریف 
کرده اند و با این حساب، فکر نمی کنم عدد فراکسیون والیت کاهش یابد و 

تندروها ناچار هســتند در همین فراکسیون والیت ادغام شوند.
نماینده مــردم ســنندج در واکنش به این کــه برخــی از اصولگرایان تندرو 
عضو فراکســیون والیــت، تاکید دارند که ایــن فراکســیون به هیچ عنوان 
ادامه راه فراکســیون رهروان والیِت مجلس نهم نیســت، یادآور شد: خط 
مشی فراکســیون والیت مشخص اســت و در ادامه راه، اقلیت تندروهای 
حاضر در این فراکسیون، باید مشــی معتدل این فراکسیون که نمونه آن را 
در فراکســیون »رهروان والیت« مجلس نهم دیدیم، بپذیرند. البته ممکن 
اســت ۱۰ الی ۱۵ نماینده تندرو هم در دل این تشــکیالت حضور داشــته  
باشــند اما قاعدتًا فراکسیون چارچوب و اساسنامه خواهد داشت و همه باید 

به آن تمکین کنند.
علوی در پایــان تصریح کرد: وجه غالب این اســت که فراکســیون والیت 
متعلق به اصولگرایان معتدل است و مشی گفتمانی این فراکسیون اعتدال 
خواهد بود و درواقع چاره ای هم به جز این نیست. چراکه درصورت تشکیل 
فراکســیون والیت، اکثریت در اختیار کســانی اســت که اعتدال را ترجیح 
می دهند و از آن جا که ما ضرری از اعتــدال ندیدیم و نیز با توجه به این که با 
تندروی نمی تــوان مملکت را اداره کرد، طبیعتًا اعتــدال تنها راه پیش روی 

فراکسیون والیت خواهد بود.

برنامه ما ادامه فراکســیون والیت با همان 180 نفر است
با این حال سیدحسین نقوی حســینی از تندروهای فراکسیون والیت گفته 

است که طیف آن ها از فراکســیون والیت خارج نخواهند شد. او همچنین 
از تهیه اساســنامه این فراکسیون خبر داد و گفت بر اساس آن حضور در دو 

فراکسیون امکان پذیر نخواهد بود. 
ایــن نماینده اصولگــرای مجلس ضمــن تکذیِب خروج برخــی از اعضای 
فراکســیون، اضافه کرد: هنوز فراکســیون ســوم تشــکیل نشده اســت و 
در حــال حاضر نمی تــوان درباره آن صحبــت کرد. هرگاه این فراکســیون 
 رســمًا اعالم موجودیت کــرد، باید از اعضای آن درخصوص فعالیت شــان

 سوال کنید.
نقوی حسینی در تشــریح برنامه فراکسیون والیت باتوجه به احتمال خروج 
تعدادی از اعضای این فراکســیون برای تشــکیل فراکســیون مستقالن 
گفت: برنامه ما این اســت که فعالیت فراکســیون والیــت را با همان تعداد 
۱۸۰ نفری که در ابتدا اعالم شــد، ادامه دهیم؛ مگر این که این افراد رسمًا 
اعالم کنند، به حضور در فراکســیون والیت تمایل ندارند که این مسئله هم 

به خودشان مربوط است.
نماینــده ورامین در مجلــس دهم تصریح کرد: با این حــال ما قصد داریم، 
اکثریت خــود در مجلس را حفظ کنیم و تحــت عنوان »والیت« به کار خود 

در مجلس ادامه دهیم.
او در پاســخ به این ســوال که چرا برخی از اعضای فراکسیون والیت قصد 
دارند در همین ابتدای راه، از آن خارج شوند، گفت: چنین اعتقادی ندارم 
که کســی قصد دارد از فراکسیون خارج شــود. البته قرار هم نیست درباره 
دیگران صحبت کنــم. ما فراکســیون خودمان را تشــکیل می دهیم و هر 
کســی که بیاید عضو فراکســیون است و هرکســی هم تمایل نداشته باشد، 

باید خودش پاسخگو باشد.
او در واکنش به این که آیا فراکســیون والیت رســمًا تشــکیل شــده یا خیر، 
گفت: فراکســیون والیت اعالم موجودیت کرده و براســاس همین اعالم 
موجودیــت نیز تصمیم هایــی اتخاذ کــرده و هم اکنون نیز مشــغول انجام 

فعالیت های خود است.
نقوی حسینی در پاســخ به این که برخی از اعضای فراکسیون والیت مدعی 
شــده اند که در جلســه ای که پیــش از آغاز بــه کار مجلس بــا دعوت علی 
الریجانی تشــکیل شــد، توافقی برای تشکیل فراکســیون صورت نگرفته 
و صرفًا درباره انتخــاب رئیس مجلس صحبت شده اســت، گفت: به گفته 
دیگــران کاری ندارم و فقــط می توانم دربــاره خودم و فراکســیون والیت 

صحبت کنم.
او در پاســخ به این ســوال که آیا امکان حضور اعضای فراکســیون والیت 
در دیگر فراکسیون های مجلس در اساســنامه اولیه پیش بینی شده است، 
گفت: به طور طبیعی امکان حضور یک نفر در دو فراکسیون سیاسی وجود 
ندارد اما فراکســیون های تخصصی که سازوکاری شــبیه به سازمان های 
مردم نهاد دارنــد، این امکان را بــرای اعضا فراهم می کننــد. با این حال، 
در فراکســیون های سیاســی این مســئله عرف نیســت که مثــاًل یک نفر 
 هم در فراکســیون والیت باشــد، و هم در فراکســیون امید و فراکســیون 

مستقالن.
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رصدخانه

اعترافات تلخ آقای »بان«
جنجال بر سر افشای تسلیم شدن سازمان ملل در مقابل عربستان

طی سه روز اخیر، افشــای تهدید و باج گیری دولت عربستان سعودی از 
ســازمان ملل برای قرار نگرفتن نام این کشــور در فهرست سیاه ناقضان 
حقوق کودکان، بســیار جنجالی شــده و واکنش های زیادی را به همراه 
داشته است. از یک ســو، افکار عمومی و رسانه ها، به شــدت به انتقاد از 
این موضوع پرداخته و آن را نشانه ضعف سازمان ملل و همچنین برخورد 
گزینشی و غیرمنصفانه این سازمان با موضوعات حقوق بشری دانسته اند 
و از سوی دیگر، صرف افشای این موضوع سبب شده فشار افکار عمومی 
جهانی بر رژیم آل ســعود بیــش از پیش افزایش پیدا کنــد؛ به طوری که 
مقامات این رژیم ضمن موضع گیری درباره این موضوع، تالش کرده اند 

اصل مسئله را زیر سؤال برده و منکر وقوع چنین امری شوند.
ماجرا از ســه روز پیش و زمانی آغاز شــد که برخی رســانه ها بــه نقل از 
منابــع دیپلماتیک اعــالم کردند ســازمان ملل در پی تهدیــد ریاض به 
قطع کمک های مالی به این ســازمان، نــام ائتالف عربی تحت رهبری 
عربستان سعودی را از فهرست سیاه حذف کرده است. بر اساس گزارش 
»رویترز«، منابع دیپلماتیک از فشــارهای پشت پرده عربستان سعودی 
به ســازمان ملل خبــر داده و اعالم کردنــد ریاض تهدید کــرده بود در 
صورت باقی ماندن نام این کشــور در فهرست ناقضان حقوق کودکان، 
کمک های مالی به نهادهای این ســازمان را قطع خواهد کرد. سازمان 
ملل، پنجشنبه دو هفته پیش در گزارشی با انتقاد شدید از ائتالف نظامی 
تحت رهبری عربســتان علیــه یمن، تصریح کرد که ائتالف ســعودی، 
مســئول کشــتار و زخمی کردن ۶۰ درصد از کودکان در یمن در ســال 
گذشته است. با این حال، تنها یک روز پس از این گزارش، سازمان ملل 
در برابر فشارهای عربستان و شورای همکاری خلیج فارس عقب نشینی 
کرده و نام ائتالف را از فهرست ســیاه خارج کرد. در همین راستا، منابع 
دیپلماتیک که نخواســتند نامشــان فاش شــود، اعالم کردنــد، بعد از 
انتشار گزارش ســازمان ملل، دفتر »بان کی مون« دبیرکل این سازمان 
با تماس های وزرای خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و سازمان 
همکاری های اســالمی »بمباران« شــده اســت که به گفته یک مقام 

سازمان ملل، این اقدام کشورهای عربی »یک فشار همه جانبه« است. 
یک منبع دیپلماتیک دیگر نیز تصریح کرد، اقدام عربســتان سعودی و 
متحدانش »باج خواهی واقعی« اســت که با توسل به »قلدری، تهدید و 
فشار« برای تغییر موضع سازمان ملل تالش می کردند. این منبع تصریح 
کرد احتمال این تهدید وجود داشت که »علمای ریاض نشستی را برای 
صدور فتوایی علیه ســازمان ملل و معرفی این سازمان به عنوان نهادی 
ضد اسالمی، تشکیل دهند که معنای آن تحریم هرگونه رابطه، کمک 
و حمایت از برنامه ها و پروژه های سازمان ملل از سوی اعضای شورای 

همکاری های اسالمی بود«.
از جمله نخســتین و تندتریــن واکنش ها به این خبر، مطلبی منتشــره در 
روزنامه »گاردین« بود که در آن، این روزنامه انگلیســی با اشــاره به خروج 
نام عربستان از لیست سیاه ترور، این اقدام سازمان ملل را »کارت رایگان 

برای کشتار غیر نظامیان« خوانده و سازمان ملل را کلوپی برای ثروتمندان 
و قدرتمندان نامید. این روزنامه انگلیسی نوشت: »سازمان ملل با برداشتن 
نام عربستان و ائتالف تحت امرش از فهرست سیاه کشتار کودکان در یمن، 
به ضعیف ترین انســان ها در جهان خیانت کرد«. این روزنامه افزود: »در 
روز پنج شنبه هفته گذشته، دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد که عربستان 
مسئول کشــتار کودکان و بمباران مدارس و بیمارســتان ها در یمن است 
و بدین ترتیب عربســتان و ائتالف اش را در صف تشــکیالت مشــکوک 
همچون داعش، طالبان، الشــباب و القاعده قرار داد. با فرا رســیدن روز 
دوشــنبه نام عربستان از این فهرست خط خورده بود و سازمان ملل عماًل 
با این کار اعتبار خود را از دست داد. سازمان ملل با این کار به انسان های 
ناتوان در جهان خیانت کرد و بسیار دشوار است که بتوان این تغییر رویکرد 

غافلگیرانه را توجیه کرد«.

 با این حال، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، در اظهاراتی بی سابقه به 
دفاع از تصمیم خود برای حذف نام عربســتان از فهرست ناقضان حقوق 
کــودکان پرداخت و دلیل این اقدام را فشــارهای خارجــی و عدم حمایت 
شورای امنیت از خود اعالم کرد. وی همچنین این تصمیم را »دشوار« و 
»دردناک« توصیف کرد. بان گفت: »این یکی از دردناک ترین و دشوارترین 
تصمیماتــی بود که مــن تاکنون گرفتــه ام... این خطر وجود داشــت که 
میلیون ها کودک با رنج ناشــی از قطع بودجه برنامه های سازمان ملل در 
فلسطین، سودان جنوبی، سوریه، یمن و دیگر مناطق روبرو شوند«. دبیر 
کل ســازمان ملل افزود: »اعمال فشار ناروای کشــورها، غیرقابل قبول 
است... ما گالیه های مطرح شده را بررسی می کنیم، اما محتوای گزارش 
تغییر نخواهد کرد«. وی سپس تلویحًا به انتقاد از شورای امنیت پرداخت و 
گفت: »من انتقادات را درک می کنم، اما مسئله ای بزرگتر وجود دارد؛ اینکه 
زمانی که صلح بانان ســازمان ملل هدف حمله قرار می گیرند، مســتحق 

حمایت قاطع شورای امنیت هستند«.
به هر حال، تن دادن ســازمان ملل به فشــارهای عربســتان سعودی، با 
انتقادهای بسیاری از سوی ســازمان های مدافع حقوق بشر همراه شد. 
ســازمان های دیده بان حقوق بشــر و عفــو بین الملل اعــالم کردند این 
تصمیم، باعث می شود سازمان مل موضوعیت خود را از دست بدهد. در 
پی شدت گرفتن انتقادها، سخنگوی دبیرخانه سازمان ملل متحد در هفتم 
ژوئن ادعا کرد که این تصمیم نهایی نیست و با توجه به اطالعات بیشتری 
گوســت  که ســازمان ملل منتظر دریافت آنها از ائتالف عربی قبل از ماه آ
اســت، ممکن است در این تصمیم بازنگری شــود. این درحالی است که 
نماینده دائم سعودی در سازمان ملل یک روز قبل از آن گفته بود که تصمیم 
برای حذف نام ائتالف عربستان از فهرست سیاه نهایی است. نکته جالب تر 
اینکه پس از افشــای این موضوع، نماینده دائم سعودی در سازمان ملل 
متحد ضمن رد اتهامات، گفت بان کی مون نگفته بود از سوی عربستان 
تحت فشار قرار گرفته، بلکه گفته بود سازمان ملل نباید از سوی کشورهای 

عضو تحت فشار باشد که »ما در این زمینه با او هم عقیده هستیم«!

ادعای افشای جزئیات جدید از بازداشت ملوانان آمریکایی در ایران
روزنامه »الشرق االوسط« عربستان در خبری به نقل از یکی از سناتورهای آمریکایی مدعی شده که بعد از رفتن اوباما از کاخ سفید، اطالعات جدیدی از این اقدام ایران منتشر خواهد شد. در این مطلب آمده است که با گذشت چندین ماه 

از دستگیری تفنگداران آمریکایی توسط ایران در اوایل سال جاری میالدی، هنوز تقاضاهای زیادی از دولت اوباما و نیروی دریایی این کشور برای انتشار جزئیات برخورد »تحقیرآمیز« ایران با ملوانان آمریکایی وجود دارد.
»فاکس نیوز« آمریکا به نقل از یکی از اعضای کنگره به نام رندی فوربس نوشته است: »به تازگی جزئیات کاملی از چگونگی رفتار نامناسب نیروی های نظامی ایران با سربازان دستگیرشده آمریکایی در اختیار ما قرار گرفته که در صورت 

شنیدن آن، آمریکایی ها دچار شوک و عصبانیت شدید می شوند. در حال حاضر، این اطالعات توسط دولت اوباما محرمانه ای طبقه بندی شده و حداقل تا یک سال آینده امکان انتشار آن ها وجود ندارد«.
این روزنامه عربستانی در ادامه جوسازی های خود علیه ایران مدعی شده: »در ۱۵ ساعت بازداشت نیروهای آمریکایی آن ها مورد آزار و اذیت، شکنجه و تحقیر نیروهای ایرانی قرار گرفتند. نیروهای ایرانی سربازان آمریکایی را با زور اسلحه 
مجبور به عذرخواهی و آن ها را مجبور کردند جلوی دوربین از مهمان نوازی ایرانی ها و کمک به آن ها تشکر کنند«. این روزنامه عربستانی مدعی شده که جزئیات کامل در مورد ملوانان آمریکایی به این دلیل توسط دولت اوباما طبقه بندی 

و مخفی نگه داشته شده تا از تحریم های جدید از سوی کنگره علیه ایران جلوگیری شود؛ تحریم هایی که می تواند توافق هسته ای را با تهدیدهای جدی مواجه کند.

پلیس ضد شورش در مقابل تظاهرکنندگان مخالف رئیس جمهور؛ ونزوئال

مراسم تشییع محمدعلی کلی؛ 
لوئیزویل، آمریکا

 پایان مسابقه قایق رانی اژدها در هنگ کنگ

کودکان در انتظار دریافت غذا؛ 
جالل آباد، افغانستان

 پیشتازی کلینتون 
بر ترامپ در نظرسنجی ها

نتایج یک نظرسنجی جدید، حاکی از پیشی گرفتن ۱۱ درصدی 
هیالری کلینتون، نامزد دمکرات انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ آمریــکا از دونالد ترامپ، رقیب جمهوری خواه اوســت. 
یافته هــای این نظرســنجی آنالیــن از ۱۲۷۶ آمریکایی از روز 
دوشــنبه تا جمعه، نشــان می دهد ۴۶ درصــد رأی دهندگان 
احتمالی از کلینتون و ۳۴.۸ درصد از ترامپ حمایت می کنند. 
همایش احزاب دموکرات و جمهوری خواه در ماه ژوئیه پیش رو 
برگزار می شود. کلینتون در انتخابات مقدماتی سه شنبه گذشته، 
موفق به شکست دادن برنی ساندرز، رقیب هم حزبی خود شد.

ترکیه دیگر امن نیست
مســئولیت عملیات تروریستی اخیر در اســتانبول را یک گروه 
تروریســتی به نام »بازهای آزادی کردســتان ترکیه« بر عهده 
گرفــت. در این حملــه که در مرکــز اســتانبول رخ داد، ۱۱ تن 
کشته شدند. این گروه در سایت خود مسئولیت حمله با خوروی 
بمب گذاری شده در استانبول را بر عهده گرفت. بازهای آزادی، 
حمله یادشده را اقدامی علیه پلیس ضد شورش با هدف گرفتن 
انتقام از »جنگ کثیف« دولت در کردستان توصیف کرد. حمله 
روز جمعه در یک منطقه گردشــگری در اســتانبول رخ داد و به 
این ترتیب، این گروه افراطی، در پایان پیام خود گردشــگران را 
مخاطب قرار داد. در این پیام، به گردشگرانی که به ترکیه سفر 

می کنند، هشدار داده شده است.

 هشدار روسیه به آمریکا 
درباره دریای سیاه

وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد مسکو به ورود 
یک فروند کشتی جنگی آمریکایی به دریای سیاه، پاسخ خواهد 
داد. ناو جنگی »یواس اس پورتر« چند روز قبل وارد دریای ســیاه 
شد. مقام های نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران 
گفتند، ارتش آمریکا طی ماه جاری و در آستانه نشست جوالی ناتو 
در شهر ورشو، دو ناو جنگی در مدیترانه خواهد داشت. این بخشی 
از اقدامات آمریــکا برای برقراری تــوازن در مقابل فعالیت های 
نظامی روسیه است. یک مقام ارشــد وزارت خارجه روسیه تأکید 

کرد: »بی شک این اقدام منجر به واکنش روسیه خواهد شد«.

 نیروهای عراقی 
در دو کیلومتری مرکز فلوجه

نیروهای عراقی در ادامه عملیات آزادســازی فلوجه در استان 
االنبــار، به دو کیلومتری مرکز این شــهر رســیدند. هم اکنون 
فلوجه به محاصــره کامــل نیروهای داوطلــب مردمی عراق 
درآمده اســت. نیروهای عراقی از حدود ســه هفتــه قبل نبرد 
آزادســازی فلوجه از چنگال داعش را آغــاز کرده اند و طی این 
مدت ده ها منطقه را از لوث تروریســت های داعشی پاکسازی 
کرده اند. مرحله نخست عملیات آزادســازی فلوجه بر مناطق 
 اطــراف ایــن شــهر متمرکز بــود تا داعــش را در داخل شــهر 

محاصره کنند.

بین الملل


