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در یکی دو روز اخیر، موضع گیری رسمی دولت کانادا درباره آغاز روند بهبود روابط این کشور با ایران، موضوع 
احتمال احیای روابط دیپلماتیک میان تهران و اتاوا را به طور جدی در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح 
ساخته است. در همین حال، دولت کانادا اقدام به طرح دوباره برخی ادعاهای قدیمی این کشور علیه ایران 
و کرده و همزمان، دادگاهی در این کشور نیز حکم به پرداخت غرامت قربانیان »حمالت تروریستی« از محل 

صفحه ۴دارایی های ایران را داده است. این رویکرد دوگانه دولت کانادا در قبال روابط با ایران ...
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مردی که از ترور بیولوژیک 
خود پرده برداشت

محسنی اژه ای اعالم کرد:

سیروس ناصری بازداشت نشده است
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با اهالی 
رسانه به سواالت خبرنگاران درخصوص لغو کنسرت ها، پارتی های شبانه، کارگران آق دره، دیدار با 

محکومین امنیتی آزادشده از زندان، پرونده زنجانی، پرونده مرتضوی، تبلیغات در شبکه های ماهواره ای 
و... پاسخ داد.  محسنی اژه ای درباره  برگزاری کنسرت هایی که در استان های مختلف برگزار می شود، گفت: 

مواردی از این کنسرت ها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی 
و خالف قانون که ممکن است در آن ها رخ دهد را بر عهده بگیرد. وی افزود:  همانطور که بارها گفته شده 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می کنند و قوه قضاییه ... صفحه ۲

نادر طالب زاده، منتقد سینما و مجری تلویزیون 
و از چهره هــای فرهنگی اصولگرایان امروز و 
در مصاحبــه ای با خبرگزاری فــارس از ترور 
بیولوژیک خود پرده برداشــت. طالب زاده که 
چندی است حال مســاعدی ندارد و در بستر 
بیماری اســت امروز علت بیماری خود را به 

صفحه 3یک پرونده ترور ارتباط داد ...

محمد نبی حبیبــی گفت: رکود، 
بیــکاری، گرانی به مردم فشــار 

می آورد. اما  ...

پروانه مافی نماینده مردم تهران 
در مجلــس شــورای اســالمی 

سرمایه گذاری ...

روح اهلل حسینیان در مورد احتمال 
نژاد گفت:  کاندیداتوری احمدی 

مطمئن هستم ...

رئیس جمهور 
300 گشایش را 

نام ببرد

امنیت ما حاصل 
تدابیر دستگاه 
دیپلماسی است

 احمدی نژاد 
نیازی به 

حمایت ندارد

دیپلمات خندان در بهارستان
صفحه ۲

پس از اجرای برجام 700 میلیون دالر وارد خزانه شد



یکشنبه 23 خرداد  ماه 21395

دستور رؤسای قوای مجریه و قضاییه برای پیگیری فیش های حقوقی 
با انتشار فیش حقوقی نجومی برخی از کارمندان دولت، رییس جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع 
وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی 
را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. در این نامه آمده 
است:  پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی، اینک گزارش های 
واصله نشــان می دهد که مواردی از پرداخت های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان »پاداش و وام« وجود داشته است که 
اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال 

و منشور اخالقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود. مقتضی است در اسرع 
وقت همه موارد تخّلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخّلف عزل شوند و گزارش 
اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود. همچنین امروز محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از دستور آملی الریجانی به سراج برای بررسی فیش های حقوقی 
خبر داد. محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که 
آیا در رابطه با این موضوع پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل شده و آیا مستندات الزم به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: رئیس دستگاه قضایی به 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش های دولتی و اجرایی رخ داده است. وی 

ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.

مردی که از ترور بیولوژیک خود پرده برداشت
نادر طالب زاده، منتقد ســینما و مجــری تلویزیون و از چهره هــای فرهنگی اصولگرایان امــروز و در مصاحبه ای با 
خبرگزاری فارس از ترور بیولوژیک خود پرده برداشــت. طالب زاده که چندی اســت حال مســاعدی ندارد و در بستر 
بیماری اســت امروز علت بیماری خود را به یک پرونده ترور ارتباط داد. اگرچه پیشترهای گفته شده بود که او به دلیل 
عارضه قلبی تحت درمان اســت اما او امروز از ســرفه های خونی گفت که بعد از سفر عراق دچارش شده است. او به 
خبرگزاری فارس گفت: »یک ســال و نیم پیش با گروهی از لبنان برای راهپیمایی اربعین به عراق رفتم. که چمدان 
من را از هتلی که در نجف بودم از میان صد ها چمدان برداشــتند و 5 الی 6 روز بعد در کربال نصفه شب تحویلم دادند. 

لب تاپ من را خالی و بررسی های  کامل را انجام داده بودند. از همان روز که چمدان  را تحویل گرفتم حالم بد شد اما متوجه این ماجرا نبودم.« طالب 
زاده همچنین می گوید که با متخصصین بیوتروریسم هم مشورت کرده و آنها هم ترور بیولوژیک او را تایید کرده اند. طالب زاده در ادامه می گوید: اگر 
گاه بودم لباس های داخل چمدان را نمی پوشــیدم و یا از چمدان استفاده نمی کردم. ما باید از اینجا به بعد حواس مان جمع باشد. یک فرد آمریکایی  آ
به نام »مایکل کاینز پایپر« به ایران آمد و کتاب مهمی نوشــته بود و خود یکی از انکار کنندگان هولوکاســت نیز بود. زمانی که برگشت به آمریکا دیگر 
نمی توانســت راه برود، اما من با وی مصاحبه کــرده بودم و چندین کیلومتر با هم راه می رفتیم اما به من می گفــت صد متر هم نمی توانم راه بروم بعد 
از 1 الی 2 ســال هم در اتاقش پیدایش کردند که فوت شــده است. این وضع و شرایط که می بینیم معمولی نیســت خودمان پی گیری نمی کنیم و بد 

موضوع از دست مان خارج می شود.

والیتی: 
موازنه سیاسی و نظامی به نفع 

سوریه در حال تغییر است
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام گفــت:  بازســازی جاده ابریشــم 
اقدامی اســتراتژیک اســت که ایــران از آن حمایت 
خواهــد کرد. علی اکبــر والیتی در دیــدار وانگ ژان 
کادمــی چین به رفت و آمدهای متعدد ســه  رئیس آ
ســاله اخیر بین مرکــز تحقیق اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با مراکز علمی تحقیقاتی 
چین اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین تصمیمات 
چین بازســازی و نوســازی جاده ابریشــم متناسب 
 بــا قرن بیســت و یکــم بــوده و مــا از آن اســتقبال 

می کنیم.
وی ادامــه داد:  بازســازی جــاده ابریشــم تصمیم 
اســتراژیک اســت که ما به خاطر آن به دولت و ملت 
تبریک می گوییم ولی الزمه دســتیابی به آن تسریع 
در اتخــاذ تصمیماتی اســت که از نظــر دریایی و راه 
خشکی می تواند در جهت توسعه جاده ابریشم مورد 

همکاری قرار گیرد.
والیتــی هم چنین با اشــاره به دیدارش بــا وزیر امور 
خارجه چیــن گفت :  در آخریــن دیدارم بــا او اعالم 
کــردم که روابــط تهــران و پکــن می تواند تــا 200 
میلیــارد دالر هم افزایش یابد. از دیــدگاه چین ایران 
 جزو مهم ترین کشــورها برای توســعه جاده ابریشم 

است.
کادمی علــوم اجتماعی چین نیــز در دیدار  رئیــس آ
با والیتــی تاکید کرد که ایــران در ده ســال آینده به 
پیشرفت های زیادی دســت خواهد یافت و ما به آن 

شمش طال می گوییم.
وی با بیان این کــه روابط تهران ـ  پکن رو به توســعه 
اســت افزود:  خوشــبختانه دو کشــور عالقه مند به 
توســعه روابط  هســتند و در این راه با یکدیگر تبادل 

نظر داشته اند.
به گزارش ایسنا، پس از دیدار رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس 
کادمی علوم اجتماعی چین، آنها در جمع خبرنگاران  آ

حاضر و به سواالت شان پاسخ دادند.
والیتی در رابطه با تماس تلفنــی روحانی با امیر قطر 
گفت: رابطه ایران و کشــورهای همســایه از جمله 
کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار قدیمی و مهم 
است و مشترکات بین آن ها از جمله اشتراکات دینی 
و فرهنگــی و ســوابق فرهنگی ایران با کشــورهای 
 همســایه باعــث می شــود تا روابــط آن هــا بیش تر 

باشد.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام با تاکیــد بر این که ایــران همواره به 
دنبال روابط نزدیک و حسن همجواری با کشورهای 
همســایه خود است، خاطر نشــان کرد: ما خواهان 
روابط از ســوی کشورهای همســایه خود در منطقه 

هستیم.
وی هم چنین در رابطه با اینکه دریابان علی شمخانی 
به عنوان هماهنگ کننده عالی ایران در امور نظامی 
و امنیتی با ســوریه و روســیه انتخاب شــده اســت، 
افزود:  ایران، روسیه و سوریه هر سه با یکدیگر علیه 
تروریسم مبارزه می کنند. با توجه به ظلمی که به ملت 
ســوریه می شــود، اتحاد برای مقابله با تروریسم ها 
الزم اســت. موازنه سیاســی و نظامی به نفع دولت، 
ملت و متحدین کشــور ســوریه در حال تغییر است 
و پیــروزی آنها به امید خدا قطعی اســت. هر چند راه 
پیچیده ای در راه است اما با اتحاد این سه کشور قطعا 
در نهایت پیروزی از آن مردم ســوریه خواهد بود و ما 
 نیز در جهت حمایت از آن ها از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهیم کرد.

دیپلمات خندان در بهارستان
پس از اجرای برجام 700 میلیون دالر وارد خزانه شد

وزیر امور خارجــه امروز به مجلس رفت تا گزارشــی از روند اجــرای برجام را به 
نمایندگان ملت ارائــه کند. اما حضور امروز ظریف در مجلــس را می توان آرام 
ترین و کم حاشیه ترین تجریه بهارستانی ظریف از ابتدای وزارتش دانست. چه 
اینکه مخالفان سرســخت او در مجلس نهم اکثــرا از راهیابی به مجلس دهم 
بازمانده اند و اندک شــمار نمایندگان تندرو حاضــر در مجلس نیز امروز چندان 

میلی به هیاهو نداشتند. 

اگر برجام نبود فروش نفتمان به صفر می رسید
محمد جواد ظریف در بخش اول سخنان امروز خود در مجلس گفت: اتفاقی که 
در برنامه هسته ای افتاد این بود که در یک حوزه مشخص بهانه هایی که باعث 
ایجاد فشار و تهدید علیه کشورمان وجود داشت از دنیا گرفته شد اما این به این 
معنی نیست که دشمنی و خصومت آنها با کشور حل شده و کارشکنی ها را کنار 
گذاشــته اند. ظریف افزود: باید بدانیم اگر برجام نبود قرار بود تحریم ها افزوده 
شــود و روند اجرایی تحریم های گذشــته علیه ایران ادامه پیدا می کرد و در این 

مسیر فروش نفتمان به صفر می رسید.
وی تصریــح کرد: در آغاز کار دولت تدبیر و امید ما فروشــمان به رقمی نزدیک 
به 850 هزار بشکه رسیده بود در حالی که پیش از آن و قبل از اعمال تحریم ها 
حدود دو میلیون بشــکه فروش نفت داشــتیم، اما به برکت مقاومت مردم این 
روند متوقف شد و امروز تولید نفت ما به باالتر از دو میلیون بشکه رسیده است.

وزیر امور خارجه کشــورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به 
مســیر حل و فصل پی ام دی گفت: هیات های خارجی در ایران و پس از حل و 
فصل ابعاد نظامی پرونده هسته ای نشان می دهد که دنیا ایران را محیطی امن 
برای سرمایه گذاری می داند، اما برخی کشورها و صهیونیست ها و سعودی ها 
به دنبال نشــان دادن فضای ناامنی در کشور ما هستند و ما باید بدانیم که نباید 
به این فضا دامن بزنیم و جو روانی علیه کشورمان تشدید کنیم و دائم بگوییم که 

تحریم ها برداشته نشده و شاید به زودی اجرای برجام متوقف شود.
محمدجواد ظریف تاکید کرد: پس از اجرایی شدن روال برجام ماهانه رقمی حدود 
700 میلیون دالر وارد خزانه ای شد که موجودی فراوانی نداشت و نباید ما واقعیت 
را زیر سوال ببریم. همچنین منابع مالی مان قابل وصول شد و بسیاری از بانک ها 
ارتباطات خود را با ایران از سر گرفتند. ظریف با بیان اینکه شرایط برای بازگشایی 
اعتبار اسنادی برای کشورمان و تجار فراهم شده، گفت: تا 11 خردادماه حدود 
4172 مورد اعتبار اسنادی یا همان ال سی باز شده و این رقم رو به افزایش است. 
همچنین تا به امروز 5 میلیاد دالر بدهی نفتی اماراتی ها به ایران، دو میلیارد دالر 
بدهی شل به ایران، شــش میلیارد دالر از بدهی نفتی هندی ها به ایران و تقریبًا 

تمام مطالبات کشورمان از یونان به کشور بازگشته است.

  براساس کدام معادله  در پنج ماه گشایش اقتصادی 
ایجاد می شود؟

ظریف تاکید کرد: در شرایطی که این دستاوردها برای کشورمان ایجاد شده نباید 

دائم القا کنیم که ایران یک کشور پرخطر است و هر روز تحریم ها ممکن است 
بازگردد و در مســیری که صهیونیست ها و سعودی ها می خواهند گام برداریم؛ 
البته هنوز برخی از مشکالت وجود دارد اما این موانع و مشکالت هیچ ارتباطی 

با برجام ندارد و دیواری است که در طول سال ها بلندتر و بلندتر شده است.
وی تصریــح کرد: تاکنون بیش از ســه میلیارد دالر ســرمایه گذاری خارجی در 

کشورمان به تصویب رسیده که قطعا این رقم رو به افزایش خواهد بود.
ظریف در ادامه اظهار کرد: قرارمان نبود که تحریم های شرکت های آمریکایی را 
برداریم. همان طور که می بینید وزیر خارجه آمریکا به جای اینکه با قلدری بگوید 
ما تحریم می کنیم ناگزیر از گفتن آن است و می گوید که ما تالش می کنیم که 
تحریم ها را برداریم. بحث بر این اســت که برای اینکه بر ایران تحریم بگذارند 

امروز فرار می کنند از این اتهام که تحریم ها را علیه ایران ادامه دهند.
وی تصریح کرد: براســاس کدام معادله  در پنج ماه گشــایش اقتصادی ایجاد 
می شود که ما انتظار داریم پس از پنج ماه از اجرایی شدن برجام مشکالت فراوان 

گذشته به یکباره حل شود و دائم روی این موضوع تمرکز کنیم؟
وزیــر امور خارجه همچنین در ادامه خاطرنشــان کرد: مذاکرات هســته ای با 
هدایت و نظارت رهبری شــکل گرفته و قطعًا حمایت ها و هدایت های داهیانه 
ایشان در این مسیر باعث افتخار تیم مذاکره کننده بوده است و اگر این حمایت ها 

نبود نتیجه مورد نظر حاصل نمی شد.
ظریف درخصوص کمیســیون مشــترک اجــرای برجام گفت: جلســات این 
کمیسیون و کارگروه های زیرمجموعه آن به طور منظم برگزار می شود و ما هر 
روز اقدامات مربوط بــه برجام را پیگیری می کنیم و تعهــدات طرف مقابل را تا 

مثقال آخر وصول می کنیم.

چرا خطوط قرمز را رعایت نکردید؟
بعد از ســخنان ظریف، نوبت به اظهارات نمایندگان رسید که برخی خود پشت 
تریبون حاضر شــدند و سخن گفتند و برخی دیگر سواالتشــان را به الریجانی 
دادند. یکی از نمایندگانــی که برای ارائه اظهاراتش پشــت تریبون رفت احمد 
ســالک نماینده اصولگرای اصفهان بود. این نماینــده مجلس اظهار کرد: در 
مذاکرات چه مقدار به نفع کشور پیش رفتیم و در مقابل ظلم ایستادیم؟ وی اضافه 
کرد:  در جنگ تحمیلی برخی بحث مذاکره را مطرح کردند، امام گفتند مساله 
جنــگ را در میدان جنگ حل می کنیم نه پای میز مذاکره. در اقتصادمقاومتی 

نیز باید در میدان عمل متوجه آن بود نه پای میز مذاکره.
ســالک همچنین گفت: در جریان برجام و پسابرجام چه چیزی به نظام و مردم 
آمده است؟ تعهد شــما در ارتباط با این موضوعات مورد تایید است. رهبری نیز 
گفتندکه تیم مذاکره را تشویق می کنند. اما در حال حاضر گرفتار مدیریت نیابتی 
و رکود  هستیم . اقتصاد تعطیل شده است. استکبار ستیزی در وزارت امور خارجه 
در کجا قرار داد؟ کشوری مثل جیبوتی ما را تهدید کرده و عربستان در مقابل ما 

ایستاده است. آیا این نتیجه دیپلماسی خنده و مسائل دیگر نیست؟
او خطاب به ظریف گفت:  چرا خطوط قرمز را اعمال نکردید؟ رهبری در ابتدای 

امســال گفتند که آقای ظریف به دیدارشــان آمده و گفتند برخی خطوط قرمز 
رعایت نشــده است. اگر خطوط قرمز رعایت شــده بود دچار افزایش تحریم ها 
نمی شدیم. در ادامه حاجی دلیگانی نماینده دیگر اصولگرا پشت تریبون مجلس 
قرار گرفت و گفت: بر اساس ماده 3 قانون اقدام متقابل تثبیت شده بود که اگر 
آنها خطایی کردند ما باید کارخانه هــا را راه بیندازیم اما ما چه کار کردیم؟ مردم 
چه زمانی باید نتیجه این اقدامات را سر ســفر خود ببینند؟ آیا از دین مردم خبر 
دارید؟ آیا از کارخانه های تعطیل شده اطالع دارید؟ آیا از کارخانه های تعطیل 
شده و افرادی که درآمدشان را ازدست داده اند خبر دارید؟ آیا می دانید چه تعداد 
دختران عقد شده هستند که منتظر چندمیلیون پول برای تامین جهیزیه  هایشان 
هستند؟  پس از آن مصطفی کواکبیان در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و خطاب 
به سایر نمایندگان گفت: دستاوردهای برجام خیلی بیشتر از چیزی است که شما 
می گویید. گویا آقای ظریف قرار بوده جهیزیه دختران را تامین کند. ایشان قرار 
بــود در عرصه ی بین المللی تحریم ها را بردارند  کــه در کار خود تا حدود زیادی 

موفق بوده اند. 

بحث موشکی را با اقتدار حفظ کردیم
محمد جواد ظریف در بخش دوم سخنان خود در پاسخ به اظهارات نمایندگان 
با اشــاره به این که در این مورد تحریمی علیه ایران وجود ندارد، گفت: ما نباید 
ایــن را خودمان تبلیغ کنیم، تنها جایی که تبلیغ می کنند بعضی از دوســتان در 
داخل هستند؛ بنابراین باید فضای رقابتی ایجاد کنیم و حتی بنده در سفر قبلی 
که به اروپا داشــتم تعدادی از مسووالن بانک ها نیز با ما بودند و در سفری است 
که امشب به اسلو خواهم داشت مذاکرات بانکی و سیاسی انجام خواهیم داد.

ظریف همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد این که بعد از توافق هسته ای 
تحریم هایی علیه اشــخاص و یا افرادی ایجاد شــده اســت، گفــت: در حوزه 
هســته ای حتی یک تحریم هم اضافه نشده اســت؛ البته افراد جدیدی را وارد 
فهرست کرده اند و ما تنها در حوزه موشکی پاسخ دادیم. این که در حوزه موشکی 
با طرف غربــی مذاکره نکردیم. وی خطاب به نماینــدگان مجلس اظهار کرد:  
گفت وگویــی که نمایندگان مجلس آمریکا با اعضای وزارت خارجه این کشــور 
داشــتند را بروید بخوانید. نمایندگان مجلس به نمایندگان وزارت خارجه آمریکا 
می گویند که شما چه کار کرده اید؟ ممنوعیت قطعی برای برنامه موشکی ایران 
را به یک برنامه آبکی تبدیل کردید، متاســفم که این گفت وگوها در اختیار مردم 
قرار نمی گیرد که بدانند نمایندگان مجلس آمریکا به اعضای وزارت خارجه این 

کشور چه می گویند که آنها از مواضع شان کنار آمدند.
وی تاکید کرد: بنابراین تمام بحث موشکی را توانستیم با اقتدار حفظ کنیم. لذا 
برنامه موشکی نقض برجام نیست. می گویند با قطعنامه 2231 همخوانی ندارد 
و برای آرام کردن افکار عمومی خود به فهرست های قبلی خود افرادی را اضافه 
کردند که پاســخ به آنها این اســت که تقویت توان موشکی ایران دفاعی و برای 
جلوگیری از تعدی و چشمداشت به خاک و منافع جمهوری اسالمی ایران است 

که نیروهای مقتدر ما اجازه نمی دهند که هیچ کس چشمداشتی داشته باشد.

پیگیری روز

حسن روحانی: مردم از روحانیت انتظار دارند از قدرت خود عادالنه استفاده کند
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه "مردم این حکومت را چون حکومت دینی و اسالمی است، متصل به روحانیت می بینند"، گفت: مردم از روحانیت انتظار دارند که از قدرت و اختیاراتی که دارد عادالنه و به خوبی در 
جهت منافع مادی و معنوی جامعه بهره برداری کند. رییس جمهوری تصریح کرد: دیروز توقع مردم از روحانیت بیان احکام خداوند بود و امروز مردم عالوه بر بیان احکام دین خدا، از روحانیت قدرت برنامه ریزی می 
خواهند و اینکه  بتوانیم از کوتاه ترین و مســتقیم ترین راه، از منافع مادی و معنوی کشــور حفاظت و حراست کنیم. دکتر حسن روحانی اظهارداشت: با وجود مشکالتی که کشورهای منطقه با آنها درگیر هستند، امروز 
جمهوری اسالمی ایران، با ثبات و امنیت به روند توسعه و پیشرفت ادامه می دهد. دکتر روحانی تاکید کرد: دولت یازدهم به همه وعده های خود به مردم عمل می کند و هیچگاه و در هیچ موضوع مهمی،  بدون شور و 
مشورت با متخصصان و صاحبنظران گامی برنداشته است. رییس جمهوری به اهمیت جایگاه افکار عمومی جهان از دیدگاه حضرت امام )ره( پرداخت و اظهارداشت: امروز ایران اسالمی نزد افکار عمومی جهان 
جایگاه ویژه ای دارد. یکی از نکاتی که پیوسته مورد تاکید حضرت امام )ره( نیز قرار داشت توجه به افکار عمومی جهان بود و ایشان تاکید داشتند که قدرت بزرگ جهان، افکار عمومی است. دکتر روحانی افزود: 

باید افکار عمومی جهان را جذب کنیم و اجازه ندهیم واقعیتهای کشور، انقالب، رهبری ، روحانیت، حوزه ها و مراجع ما در دنیا به گونه ای دیگر و مخدوش، معرفی شود.

سیاسی
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وزیر اطالعات: به دنبال دانشگاه امنیتی نیستیم

حجت االســالم  سیدمحمود علوی وزیر اطالعات با بیان اینکه وزارت اطالعات وظیفه دارد امنیت را همراه با آرامش و ســرور می خواهد خاطرنشان کرد: اگر امنیت باشد اما دل ها شاد نباشد پویایی 
و بالندگی ایجاد نمی شــود. در جامعه زنده باید هم امنیت باشــد و هم آرامش و سرور. وی افزود: باید امنیت در عرصه اقتصاد، صنعت و دانشــگاه به وجود  آید که این امنیت همراه با آرامش باشد تا در 
همه بخش های کشــور حرکت و پویایی به وجود آید. علوی با بیان اینکه ما نمی خواهیم امنیت را در دانشــگاه مســتولی کنیم و دنبال دانشگاه امنیتی نیســتیم اظهار کرد: خوشبختانه هم امروزه در 
ایران این امنیت حاکم اســت و گروه های تروریستی تحت اشراف کامل و تحت ضربه رصدهای اطالعاتی هســتند. وی موفقیت رصد های اطالعاتی در تامین امنیت کشور را به دلیل مردم پایه بودن 

فعالیت های امنیتی دانســت و خاطرنشــان کرد: بسیاری از کشــفیات ما به دلیل سرنخ دادن ها به ماست. دســتگاه های اطالعاتی در واقع همراه با مردم هســتند. وزیر اطالعات تصریح کرد: وزارت 
اطالعات به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی برای ســرمایه گذاران و کارآفرینان اســت و اجازه نمی دهد عده ای برای سرمایه گذاران مانع ایجاد کند. وزارت اطالعات ســرمایه گذاران را تشویق می کند تا 

آنها با احساس امنیت حرکت کنند. 

رئیس جمهور 300 گشایش را نام ببرد
محمد نبــی حبیبی گفت: رکــود، بیکاری، 
گرانی بــه مردم فشــار مــی آورد. اما حرکت 
ملموسی از طرف دولت مشاهده نمی شود. 
رئیس جمهور محترم می فرماید بعد از برجام 
هر روز یک گشایش داریم، آیا می توانند پس 
از گذشــت بیــش از 300 روز از توافق برجام 

300 گشایش را ایشان در زندگی مردم نام ببرند. دبیر کل حزب موتلفه اسالمی 
با اشاره به تحریم های بانکی بیان داشت: صدای تجار و مؤسسات دولتی و 
خصوصی بلند اســت که نمی توانند پولی جابجا کنند یا درآمدهای حاصل را 
آنطور که می خواهند خرج کنند. پولهای بلوکه شده ما هنوز آزاد نشده است. 
دولتهایی که پول ها را در اختیار دارند در اروپا و آسیا می گویند فقط می توانید از 
ما جنس بخرید. آمریکا زیرساخت های تحریم را حفظ کرده است. در حالی 

که قرار بود به محض انجام تعهدات ما همه تحریم ها لغو شود.

امنیت ما حاصل تدابیر دستگاه دیپلماسی است
پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی سرمایه گذاری خارجی برای 
تامین کســری منابع کشور را از راهکارهای 
پیش بینی شده در اسناد باالدستی عنوان و 
خاطرنشان کرد: دولت با واگذاری پروژه ها 
به ســرمایه گذار خارجی هم نقدینگی خود 

را جبــران می کند و هم چرخــه صنعت را به حرکت وامــی دارد.  وی امنیت 
سرمایه گذاری در کشــور را از جمله مسائل مهم در دوران پسابرجام دانست 
و یادآور شد: ثبات فضای امنیتی کشور و تبدیل کشور به جزیره امن منطقه 
حاصل تدابیر خردمندانه دســتگاه دیپلماسی کشــور و تالش شبانه روزی 
نیروهای مخلص امنیتی است. لذا باید با وحدت کلمه و عدم وجود دعواهای 
سیاسی در عرصه خدمت فضای آرام و قابل اطمینانی را برای سرمایه گذاری 

در کشور فراهم کنیم. 

 احمدی نژاد نیازی به حمایت ندارد
روح اللــه حســینیان در مــورد احتمــال 
کاندیداتوری احمدی نــژاد گفت: مطمئن 
هســتم، اگر احمدی نژاد بــه صحنه بیاید 
رای قاطعی کســب می کند و رکورد رای را 
در ایران می شکند. حســینیان افزود: اگر 
بخواهم راحت عنــوان کنم، عملکرد آقای 

روحانی بهتر از احمدی نژاد نیســت و عملکرد دولت بســیار ضعیف است و 
همین موضوع به محبوبیت احمدی نژاد کمک بیشــتر می کند، البته خود 
ایشان در دوره هشت سالی که خدمت کرده اند اقداماتی را انجام داده اند که 
تا به امروز ذکر و خیرش اســت. وی در مورد حمایت احتمالی اصولگرایان و 
جامعه روحانیت از روحانی در انتخابات آینده، گفت: من سوال کردم گفتند 
چنین چیزی در جامعه روحانیت مطرح نشده است و خیلی هم بعید می دانم 

که چنین اتفاقی بیافتد. 

آیت اهلل مکارم شیرازی:
مسئوالن بدون زرق و برق 

زندگی کنند
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به پیام ساده زیستی 
امیرالمومنین)ع( بــرای دولتمردان، گفت: امان 
از روزی کــه دولتمردان از جامعــه فاصله بگیرند و 
زندگی هــای پرزرق و بــرق را انتخــاب کنند و خود 
را متفــاوت از مــردم بداننــد. این مرجــع تقلید در 
ادامــه بحث میانه روی و اعتــدال در دعای مکارم 
االخــالق، اظهار کرد: امام ســجاد)ع( در بخش 
هجدهم این دعا به خداونــد عرضه می دارد »من 
را بهره منــد کن که همیشــه در خــط اعتدال قدم 

بردارم«.
وی با تاکید بر اینکه گاهی اعتدال در عقاید، عمل 
و برنامه هــای فــردی و اجتماعی اســت، تصریح 
کرد: خــروج از خط اعتدال بــه خصوص در بحث 
عقاید همواره مشکل آفرین است. این مرجع تقلید 
با اشــاره به پیدایش دو گروه که بدترین ضربه ها را 
به اســالم  زدند، خاطرنشــان کرد: یکــی از آن دو 
گروه، »غــالت« بودند کــه در حق علــی)ع( غلو 
کردند و ایشــان را تا پایــه خدایی بــاال بردند. آیت 
الله مــکارم افــزود: ســخن امیرالمومنین)ع( به 
عالء بن زیاد نشــان می دهد که ثروت بــه تنهایی 
عیــب نیســت، البته مشــروط بــر آنکه در مســیر 
خدمــت بــه جامعه باشــد؛ از ثــروت می تــوان در 
 مســیر اعتدال با ایجــاد کارآفرینی و رونــق تولید 

استفاده کرد.
آیت الله مکارم شــیرازی به ادامه داســتان عالء بن 
زیــاد و عاصــم بن زیــاد پرداخت و گفــت: عالء بن 
زیــاد به امیرالمومنیــن)ع( گفت »بــرادری دارم که 
چهره تــارکان دنیا را بــه خود گرفته و دائم مشــغول 
عبادت اســت«؛ حضــرت علــی)ع( در جمله تندی 
خطاب به عاصــم بن زیاد گفتند »ای دشــمن جان 
خود، شــیطان عقل تو را ربوده اســت، چــرا به زن و 
فرزند خویــش رحم نکــردی؟ آیا تو خیــال می  کنی 
خدایــی که نعمت های پاکیزه دنیــا را برای تو حالل 
 و روا ســاخته ناراضــی می  شــود از این که تــو از آنها 

بهره ببری؟«
وی افــزود: عاصــم بــن زیــاد در پاســخ بــه امام 
علی)ع( گفت »من به شــما اقتدا کردم و مشــاهده 
می کنم که شــما لباس ســاده می پوشــید و غذای 
ســاده می خوریــد«؛ امیرالمومنین بــه وی فرمود 
»تــو اشــتباه می  کنی، مــن با تــو فــرق دارم، من 
ســمتی دارم که تو نداری، من در لباس پیشــوایی و 
حکومت اســالمی هســتم، وظیفه حاکم مسلمین 
وظیفه دیگری اســت، خداوند بر پیشــوایان عادل 
واجــب کرده کــه ضعیف  تریــن طبقــات ملت خود 
را در مقیــاس زندگــی شــخصی خود قــرار دهند و 
 آن طــوری زندگی کننــد که تهی دســت  ترین مردم 

زندگی می  کنند«.
وی با اشاره به پیام ساده زیســتی امیرالمومنین)ع( 
بــرای دولتمــردان، گفت: مســئوالن بایــد زندگی 
خــود را همچــون انبــوه جمعیتــی کــه زندگــی 
ســاده ای دارنــد، بــی زرق و بــرق کنند کــه در این 
 صــورت در جامعه نفــوذ خواهند کــرد و محبوبیت 

پیدا می کنند.
این مرجــع تقلیــد تاکیــد کــرد: امــان از روزی که 
دولتمردان از جامعــه فاصله بگیرنــد و زندگی های 
پرزرق و بــرق را انتخــاب کنند و خــود را متفاوت از 

مردم بدانند.

نامه نیوز نوشت: دور خوردن پایداری ها از یاران الریجانی در مجلس دهم
این جریان سعی می کند قطعا فراکسیون والیت را در مقابل دو فراکسیون امید و اعتدال مدیریت کند. بدین ترتیب به صورت قاطع می توان 

گفت مجلس دهم دارای سه فراکسیون است.

 ایلنا نوشت: صبحانه با لیست امید، ناهار با دولت، شام با اصولگرایان
جمعی از نمایندگان مجلس که عضو فراکسیون والیت به شمار می روند به شدت به دنبال آن هستند که از این فراکسیون جدا شوند و 

فراکسیون جدیدی راه بیندازند.

 فارس نوشت: از »امام سازی« به سبک بی بی سی تا »زمینه سازی« برای برجام ۲
درحالی که رسانه سلطنتی انگلیس سعی داشت با سندسازی درباره رابطه سری امام با آمریکا، یک »امام آمریکایی« جعل کند، رهبر 

انقالب مجددًا بر ترس دشمنان از »امام انقالبی« تاکید کردند.

 تسنیم نوشت: سفرهایی که قرار بود پوپولیستی نباشد
در گفتارشان مخالف استقبال های مردمی و دویدن در کنار خودروی رئیس جمهور بودند، اما با گذشت 28 سفر مشاهده می شود که 

تغییری حداقل در این مورد حاصل نشده است.

عکس روزسایت نگار

عکس روز:دیدار جمعی 
از علما و روحانیون با 
رئیس جمهور.

خبرنامه

محسنی اژه ای اعالم کرد:

سیروس ناصری بازداشت نشده است
حجت االسالم والمســلمین غالمحسین محســنی اژه ای در نود و هفتمین 
نشست خبری خود با اهالی رسانه به سواالت خبرنگاران درخصوص لغو کنسرت 
ها، پارتی های شــبانه، کارگران آق دره، دیدار با محکومین امنیتی آزادشده از 
زنــدان، پرونده زنجانی، پرونده مرتضوی، تبلیغات در شــبکه های ماهواره ای 

و... پاسخ داد. 

ممانعت از برگزاری کنسرت هایی با مسائل خالف عفت عمومی 
محسنی اژه ای درباره  برگزاری کنسرت هایی که در استان های مختلف برگزار 
می شود، گفت: مواردی از این کنســرت ها به دستور دادستان برگزار نشده و در 
موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خالف قانون که ممکن است 
در آن هــا رخ دهد را بر عهده بگیــرد. وی افزود:  همانطور که بارها گفته شــده 
مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می کنند و قوه قضاییه در مورد اصل 
برگزاری این کنسرت ها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استانها و شهرها در 
سالهای گذشته کنسرت ها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد 
معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطالعات آمده که به قوه قضاییه 
و دادستان داده شده است که پیش بینی شده در این کنسرت ها اقدامات خالف 
قانون رخ می دهد. وی افزود: دادســرا هم در پاره ای از موارد به برگزارکنندگان 
این کنسرت ها گفته که کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خالف قانون و خالف 
عفت عمومی در آنها صورت نمی گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی 

متعهد نشود دادستان از برگزاری این کنسرت ها جلوگیری می کند.

اجرای حکم شالق کارگران آق دره در مالءعام نبوده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده دکل 
نفتی گمشده پرسید که وی خاطرنشــان کرد: در رابطه با این پرونده حکم هنوز 
صادر نشده و پرونده در دادسرا است اما باید بگویم که پرونده متوقف نیست و اخیرًا 
یک نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بود اما در حال حاضر نمی دانم 
که آزاد شــده یا خیر. سخنگوی دســتگاه قضا در رابطه با پرونده کارگران معدن 
آق  دره که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اصل این اتفاق در سال 93 
رخ داده است. در این پرونده 17 نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شالق نبوده 
اســت. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین 
برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته 
شد. وی افزود: اینکه گفته می شود اجرای حکم شالق در مالءعام رخ داده باید 
بگویم که اینگونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی هست باید 
نگاه کنیم. اگر بی قانونی شده باشد برخورد می کنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده 
باشد در همان حد بدسلیقگی برخورد شــود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بازداشت برای سیروس ناصری صادر شده است؟ 
گفت: خیر، ایشان بازداشت نشده و حکم جلب هم در مورد وی صادر نشده است.

زنجانی برای آزادی باید 8میلیارد تومان وثیقه بگذارد
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
مبنی بر این که چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت دو سال تبدیل نمی 

شود؟ خاطرنشان کرد:  در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این 
قانون پیش بینی شــده که اگر فردی در بازداشت موقت به سر می برد و پرونده 
او طوالنی شــد در مدت دو سال باید قرار او تبدیل شــود. در رابطه با این پرونده 
شرکت نفت و سایر سازمان ها شــکایت دارند و اگر قاضی بخواهد برای تبدیل 
قرار بازداشت به وثیقه یورو و دالرهای مصرف شده را به قیمت روز حساب کند، 
مبلغی حدود 8 تا 9 میلیارد تومان باید قرار وثیقه صادر شود. وی ادامه داد:  اگر 
متهم بتواند این وثیقه را تهیه کند می تواند آزاد شــود، در غیر این صورت باید در 
زندان بماند؛ بنابراین بعد از گذشت دو سال آزادی الزامی نیست، بلکه باید قرار 
بازداشت تبدیل شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:  تاکنون پول یا ملکی که 

این میزان ارزش داشته باشد از وی شناسایی نشده است.

حضور برخی کارکنان سفارت خانه ها در پارتی های شبانه
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین 
روند رســیدگی به پرونده ســعید مرتضوی گفت: دادگاه نسبت به یک بخش از 
پرونده نقص گرفته که رفع آن زمان بر اســت چرا که باید از تک تک افرادی که 
گفته شــده در این پرونده آقای مرتضوی به آنها بن داده ویا کمک کرده ســوال 
شود. در رابطه با بخش دیگر نیز دادگاه نقصی را گرفته که به دادسرا رفته و هنوز 

بازنگشسته است.
یکی از خبرنگاران ســوال خود را این گونه مطرح کرد که تعداد افراد بازداشــت 
شــده در پارتی های شبانه چند نفر اســت؟ و خواهان پاسخ سخنگوی دستگاه 
قضایی شد که وی گفت: افرادی که در پارتی ها بازداشت شده اند، بازداشتشان 
طوالنی مدت نبوده است. غیر از پرونده پارتی سعادت آباد که در حال حاضر یک 
نفر همچنان در بازداشت است در خصوص سایر پرونده ها افراد بازداشت و پس 
از چند روز آزاد شدند. وی با اشــاره به برخی پشت پرده ها و هدایت های صورت 
گرفتــه در این پارتی ها بیان کرد:  تعداد پارتی هایی که امروزه برگزار می شــود از 
لحاظ تعداد و نوع افرادی که شــرکت می کنند نسبت به گذشته متفاوت است. 
برخی افرادی که در پارتی یک استان شــرکت دارند در پارتی استان های دیگر 
نیز حضور دارند و حتی برخی ســفارت خانه ها نیز در این پارتی ها حضور یافته و 

یارگیری می کنند و قرار و مدار می گذارند.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد:  هر چند نمی توان به این شواهد و 
قراین استناد کرد اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف ها و ابتذال هایی که 
در این گونه پارتی ها وجود دارد نیز مشــترک است. گرچه ممکن است بسیاری 
از افراد شــرکت کننده از موضوع اطالع نداشــته و فقط فکــر کنند که در یک 
پارتی شــرکت کردند، البته در رابطه با این پارتی ها پرونده ای تشــکیل نشده  و 
کیفرخواستی نیز صادر نشده است و به غیر از پرونده قزوین سایر موارد به دادگاه 

نرفته و منتهی به حکم نشده است.

شخص منتسب به دولت نه احضار و نه بازداشت شده است
یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در حاشیه سفر رئیس قوه 
قضاییه به تهران دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران در مورد 
بازداشت یکی از افراد منتســب به دولت سکوت کرد در حالی که در هفته های 

اخیر خبری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا منتشر شده آیا شما این موضوع را 
تایید می کنید و در صورت تایید اتهامات منتسب به این فرد چیست؟ گفت: این 

فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای تاج زاده پس از گذراندن 
دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و برخی از افراد به مالقات وی رفته اند. 
آیا با افرادی که با برخی از متهمان امنیتی پس از گذراندن مجازاتشان مالقات 
می کنند برخوردی صورت می گیرد گفت:  افرادی که جرمی را مرتکب می شوند 
دو دسته هستند. یک سری از آنها مجازاتشــان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات 
شدند به دلیل تبعات اجتماعی از مسئولیت های اجتماعی برای مدتی محروم 
می شوند. اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد باید مانند 
یک مجرم نگاه کرد یا خیر؟ فردی که مرتکب جرم شده و مجازات را تحمل کرده 

از لحاظ اجتماعی و حقوق انسانی نگاهها نسبت به او متفاوت است.
وی افزود:  از نظر قوه قضاییه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده قانون 
اشکالی نمی گیرد. اما از لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی ممکن است نگاه مردم 
متفاوت باشد. البته ممکن است در این راستا روابط انسانی نیز وجود داشته باشد. 
برای مثال گاهی ممکن است  ارتباط خانوادگی دوستانه و غیر وجود داشته باشد. 
اما وقتی فردی دارای مســئولیت حکومتی است رفتن او دارای برداشت است 
و ایــن را می گوید که او کار او را تایید می کنــد. وی در رابطه با این که آیا در آینده 
سیاســی فردی که به مالقات این متهم رفته تاثیرگذار است یا خیر؟ گفت: من 
در رابطه با رد صالحیت این فرد نمی توانم اظهار نظر کنم اما از لحاظ این که در 
آینده در پستی حساس بخواهد قرار بگیرد نظر فردی وجود ندارد و همچنین در 

رابطه با سابقه سیاسی فرد نیز بستگی به دید مردم دارد.

ورود دادستانی به تبلیغات در شبکه های ماهواره ای
محســنی اژه ای در پاســخ به ســوال دیگری در خصوص ممنوعیت تبلیغات 
در شــبکه های ماهواره ای افزود: ما قانونی داریم که براســاس آن استفاده از 
ماهواره ممنوع اســت و اگر کســی خالف آن عمل کند برخورد می شود ضمن 
اینکه شبکه های ماهواره ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی 

به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است.
وی افزود: به دادستان تهران و دادستان های برخی مراکز استان ها گفته شده 
به کســانی که این کارها را می کنند تذکر داده شــوند و چنانچه افراد به تذکرات 
بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی شود اما اگر اعتنایی نشود حتما پرونده قضایی 
تشکیل می شود. دادســتانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطالعات آنها را 

شناسایی و برخورد می کنند. 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال های اخیر قوه 
قضاییه با ورود به اختالفات صنفی بین کارگران و کارفرمایان، احکام سنگینی را 
صادر کرده است مانند پتروشیمی رازی. آیا صدور چنین احکامی نشان دهنده بی 
سلیقگی  است؟ گفت: خیر. امور صنفی با ما نیست؛ تا آنجا که می دانم در امور 
صنفی حکمی به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صادر نشــده است. ما از وزارت کار 
می خواهیم دخالت کند و کارگری که چند ماهی حقوق نگرفته و اعتراض کرده 
و شاکی خصوصی نداشته و موضوع اش امنیتی نیست را مورد حمایت قرار دهد.
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رصدخانه

بازی دوگانه »ُاتاوا«
اقدامات ضدایرانی دولت کانادا، همزمان با ادعای احیای روابط

در یکی دو روز اخیر، موضع گیری رسمی دولت کانادا درباره آغاز روند بهبود 
روابط این کشور با ایران، موضوع احتمال احیای روابط دیپلماتیک میان 
تهران و اتاوا را به طور جدی در محافل سیاســی و رسانه ای مطرح ساخته 
اســت. در همین حال، دولت کانادا اقدام به طرح دوباره برخی ادعاهای 
قدیمی این کشــور علیه ایران و کرده و همزمان، دادگاهی در این کشــور 
نیــز حکم به پرداخــت غرامت قربانیــان »حمالت تروریســتی« از محل 
دارایی های ایران را داده اســت. این رویکرد دوگانــه دولت کانادا در قبال 
روابط با ایران، ابهامات زیادی را پیرامون اهداف و برنامه های واقعی اتاوا 
از طرح موضوع احیای روابط با ایران پدیــد آورده و واکنش اعتراض آمیز 
جمهوری اسالمی ایران را نیز به همراه داشته است. به این ترتیب، با وجود 
موضع گیری رسمی مبنی بر احیای روابط، به نظر نمی رسد این امر دستکم 

در کوتاه مدت و بدون رفع موانع موجود، قابلیت تحقق داشته باشد.
روز جمعه، استفان دیون، وزیر خارجه کانادا تأیید کرد کشورش مذاکرات 
رسمی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با ایران را آغاز کرده است. »سی 
بی سی نیوز« در این زمینه نوشت: »دولت سابق کانادا روابط خود با ایران 
را در سال 2012 قطع و دیپلمات های ایرانی را از کشور اخراج کرد؛ اما دولت 
جدید »ترودو« تمایل خود برای تعامل دوباره با ایران را مخفی نکرده است؛ 
موضوعی که حتی یکی از وعده های انتخاباتی ترودو بوده و اکنون استفان 
دیون، وزیر امور خارجه کانادا در گفت وگو با ســی بی سی نیوز اعالم کرد، 
تماس های مقدماتی در این رابطه انجام شــده اســت«. سی بی سی نیوز 
همچنین نوشت: »گمانه زنی هایی وجود دارد که این مذاکرات در نیویورک 
انجام شده است؛ یعنی محلی که هر دو کشور، هیأت سیاسی در آن دارند«. 
وزیر خارجه کانادا از اعالم محل احتمالی برقراری گفت وگوهای دو کشور 
خودداری کرده و گفت: »من در این رابطه اظهار نظر نمی کنم. البته مسیر 
طبیعی برای کشــورهایی که به دنبال بازسازی روابط هستند، گام به گام، 

در سطح رسمی و در کشوری بی طرف است«.
در همین حال، خبرگزاری فرانســه روز گذشته گزارش داد که یک قاضی 
کانادایی با طرح این مسأله که حماس و حزب الله گروه هایی هستند که از 

سوی ایران حمایت می شوند، دستور داده است تا اموال و دارایی های ایران 
به خانواده های قربانیان حمالت انجام شده توسط این 2 گروه اختصاص 
یابد. حکم این قاضی کانادایی علیه ایران پس از آن صادر شــده است که 
خانواده های قربانیان حمالت تروریســتی در آمریکا اوایل امســال نیز در 
شکایت مشــابهی علیه ایران به پیروزی رسیده بودند و این اقدام به شدت 
از سوی تهران محکوم شــده است. حکم صادره از سوی قاضی کانادایی 
شــامل اختصاص 13 میلیون دالر از دارایی های غیردیپلماتیک ایران به 
خانواده های آمریکایی اســت که در بمب گذاری هــا و گروگانگیری های 
بوئنوس آیرس، اســرائیل، لبنان و عربســتان ســعودی طی ســال های 
1983 تــا 2002 میــالدی، جان خود را از دســت داده انــد. دادگاه عالی 
اونتاریوی کانادا نیــز مانند دادگاه های آمریکا، ایران را مســئول آموزش 

نیروهــای عملیاتی حماس و حزب الله لبنان و حمایت مالی از این گروه ها 
دانسته است.

همانطور که گفته شد، صدور این حکم در شرایطی است که دولت لیبرال 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا به دنبال برقراری روابط مجدد سیاسی 
با ایران اســت؛ روابطی که ممکن اســت بار دیگر با ایــن اقدامات دولت 
کانادا تحت الشــعاع قرار گیرد و با بن بســت مواجه شــود. در واقع به نظر 
می رســد، به رغم تمایل کانادا بــرای برقراری رابطه با ایــران، آن ها قصد 
ندارند اقدامات ضد ایرانی خود را متوقف کنند. استفان دیون نیز در همین 
زمینه گفته اســت: »ما برنامه ای برای تغییر این مسأله نداریم؛ مگر ایران 
به یک دموکراسی قابل احترام تبدیل شود«. وزیر امور خارجه کانادا عنوان 
کرده است که برقراری روابط با تهران به معنای قبول سیاست های ایران 

نیست. وی سابقه حقوق بشر ایران، حمایت ایران از بشار اسد و حزب الله 
و همچنین تهدید اســرائیل را از مواردی دانسته که کانادا هنوز مشکالت 
بزرگــی با ایران در رابطه با آن ها دارد. با این حال، وزیر امور خارجه کانادا با 
اشاره به لزوم رابطه دیپلماتیک کشورش با ایران برای تأثیرگذاری بر منطقه، 
گفته است: »چگونه می توان به منطقه خاورمیانه کمک کرد، در صورتی 
که شــما نتوانید در ایران حضور داشته باشید و با اشخاصی که حسن نیت 
دارند کار کنید؟ کانادا نیاز به درگیر شــدن در این مسأله دارد و این چیزی 

است که متحدان ما از ما می خواهند«.
مســأله قابل تأملی کــه وجود دارد این اســت که چرا دولت کانــادا باید به 
موضوعی برای مقابله با ایران ورود پیدا کند که هیچ ارتباطی با این کشور 
ندارد؟ به نظر می رســد این بازی، سناریوی جدیدی است که سوی دولت 
کانــادا برای امتیازگیری از ایران در فرایند مذاکــرات برای برقراری روابط 
دیپلماتیک طراحی شده اســت. آن ها ابتدا از تمایل برای برقراری ارتباط 
با ایران ســخن می گویند؛ اما همزمان نیز به حکم محاکم قضایی خود به 
مصادره دارایی های ایــران مبادرت می ورزند. هرچند شــاید دولت کانادا 
بگوید بر اســاس اصل تفکیک قوا در این کشــور این موضوع به محاکم 
قضایی آن ها مربوط اســت و نــه دولت، در واقــع کانادایی هــا در پیامی 
دیپلماتیک می خواهند به ایران بگویند کــه اگر می خواهید، دارایی های 
مصادره شــده خود را پس بگیرید، باید پای میز مذاکره بنشینید و در مورد 
مســائل مختلف مذاکره و بحث کنید. از ســوی دیگر باید گفت، مســأله 
اختصاص دارایی های غیردیپلماتیک ایران بــه خانواده های آمریکایی، 
مسأله ای است که به دولت آمریکا مربوط می شــود و کانادایی ها الزام و 
صالحیت حقوقی برای ورود به آن ندارند و اساسًا موضوعی است که علی 
رغــم واهی و غیرقانونی بودنش، به دولت آمریــکا ارتباط پیدا می کند و نه 
کانادا. همچنین این مسأله دنباله همان سیاست آمریکایی ها برای تحت 
فشــار قرار دادن ایران در جامعه بین المللی است. آن ها می خواهند پس 
از حل مســأله هســته ای با مطرح کردن موضوعاتی همچون تروریسم و 
حقوق بشر، ایران را وارد یک فاز جدیدی از چالش های بین المللی کنند.

پس از سازمان ملل، آمریکا هم تسلیم عربستان شد!
چند روز بعد از حذف نام عربستان از لیست سیاه ناقضان حقوق بشر، اسم این کشور از اسناد 28 صفحه نیز پاک شد و به گفته رئیس سازمان سیا این کشور از ارتباط با حمالت 11 سپتامبر مبرا شده است. جان برنان رئیس سازمان سیا به 
شبکه العربیه گفته که انتظار دارد گزارش کنگره آمریکا موسوم به اسناد 28 صفحه به زودی منتشر شود که در این اسناد عربستان سعودی از دست داشتن در حمالت 11 سپتامبر مبرا شده است. وی گفت: »من فکر می کنم اسناد 28 

صفحه منتشر می شود و من از انتشار آن ها حمایت می کنم و همه خواهند دید که عربستان سعودی هیچ نقشی در ارتباط با حمالت 11 سپتامبر ندارد«.
 کاخ ســفید و مقامات اطالعاتی آمریکا 3 ماه پیش در صدد بودند اســناد موسوم به »28 صفحه« را از حالت محرمانه خارج کنند. با این حال کاخ سفید به دالیل نامعلوم انتشار این اسناد را متوقف کرد و چند روز بعد از آن با سفر باراک اوباما 
به ریاض به طور کلی به حاشــیه کشیده شد. این اســناد 28 صفحه ای از گزارشی درباره حمالت 11 سپتامبر در سال 2003 توسط دولت بوش در راستای منافع امنیت ملی آمریکا برداشته شده است. گفتنی است به دنبال قرار گرفتن نام 
عربســتان در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان توسط سازمان ملل، ناگهان نام این کشور از لیست سیاه خارج شد. بان کی مون اعتراف کرد که عربستان تهدید کرده است اگر اسم این کشور در لیست سیاه باشد کمکهای مالی خود به 

سازمان ملل را قطع خواهد کرد.

اعضای کلیسا در مراسم سالگرد قیام سووتو در ژوهانسبورگ؛ آفریقای جنوبی

محل انفجار بمب در 
دمشق؛ سوریه

دستگیری یکی از معترضان به حقوق دگرباشان در سئول؛ کره جنوبی

یکی از هوادران تیم فوتبال انگلیس قوطی گاز 
اشک آوری که پلیس مارسی پرتاب کرده را دور می کند

 استراتژی نفتی ایران 
موفق بوده است

هرچند عربســتان ســعودی از ذخایر عظیم نفتــی برخوردار 
است، به ســرعت در حال سوزاندن ذخایر خود است؛ در حالی 
که به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران برای پایداری در مقابل 
کاهــش قیمت نفت مجهزتــر و متنوع تر بوده و این کشــور از 
نیروی کار تحصیل کرده و سختکوشی برخوردار است. ایران از 
زمان لغو تحریم ها به سرعت توانسته در کمال تعحب، بسیاری 
از سرمایه گذاران ســهم خود را در بازار افزایش دهد. ایران در 
آوریل 2016 روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت صادر کرده که این 

باالترین سطح از سال 2012 است.

اتحادیه اروپا: هنوز جایی برای 
ترکیه نیست!

وزرای کشــور اتحادیه اروپا در نشســت خود در بروکسل اعالم 
کردند، شــرایط برای ســفر بدون روادید شــنگن شــهروندان 
ترکیه به اروپــا هنوز فراهم نیســت. به اعتقاد ایــن وزرا، ترکیه 
هنوز برای ســفر بدون روادید شــهروندانش به اروپا به شــرایط 
اعالم شــده عمل نکرده اســت. رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه اخیــرًا اتحادیه اروپا را تهدید کــرده بود که اگر 
هــر چه زودتــر روادید شــنگن را برای اتبــاع ترکیه لغــو نکند، 
 مجلس ترکیــه قوانین مربوط بــه توافق مهاجرتــی را تصویب 

نخواهد کرد.

 تمدید تحریم های اروپا 
علیه روسیه

اتحادیه اروپا با وجود تردید برخی کشورهای عضو با تمدید شش 
ماهه تحریم ها علیه روسیه موافقت کرد. این تصمیم قرار است 
24 ژوئن رسمًا از ســوی وزرای خارجه این اتحادیه اعالم شود. 
این خبر در حالی منتشر شده که جهان سیاست، این روزها شاهد 
تالش بروکسل و مسکو برای تنش زدایی در روابط است. گفته 
می شــود این تصمیم در روز اعالم رســمی اش از سوی وزرای 
خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد. با این حال، 
این مقامات تأکید می کنند این تحریم ها بیشتر از آنکه ماهیتی 

سیاسی داشته باشند حالتی تکنیکی دارند.

 ابراز وفاداری »ظواهری« 
به »آخوندزاده«

ایمن الظواهری، رئیس شــبکه القاعده، بــه هیبت الله آخوند 
زاده، رهبر جدید طالبــان اعالم وفاداری کرد. رهبر القاعده در 
یک پیام ویدئویی حمایت خود را از هیبت الله آخوندزاده اعالم 
کرده اســت. در این پیام ویدئویی که با تصاویری از اســامه بن 
الدن، رهبر پیشین و بنیانگذار القاعده همراه شده است، صوت 
منسوب به ایمن الظواهری خطاب به رهبر طالبان می گوید: »ما 
در جهاد برای آزادســازی هر اینچ از خاک کشورهای مسلمان 
که مورد تهاجم قرار گرفته یا به یغما رفته اســت، به شما اعالم 

وفاداری می کنیم«.

بین الملل


