
بامداد منحوس اورالندو
وقوع حمله تروریستی در شهر اورالندو آمریکا که به کشته شدن حدود 50 نفر و زخمی شدن ده ها تن دیگر 
منجر شد، موضوعی بود که مانند یک شوک، فضای رسانه های بین المللی را تکان داد و به سرعت به مهمترین 
موضوع بحث در محافل مختلف رسانه ای و تحلیلی تبدیل شد. روز گذشته در جریان تیراندازی در یک کلوپ 
شبانه در اورالندو آمریکا، حدود 50 نفر کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس اعالم منابع پلیس 

صفحه 4محلی، یک فرد مسلح با وارد شدن به این کلوپ، به سوی حاضرین آتش گشود. پلیس ...
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دو واکنش متناقض به 
ماجرای فیش های حقوقی

ظریف:

حل بحران سوریه از راه نظامی نخواهد بود
 وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد که نروژ امکانات و پیشرفت های زیادی در زمینه شیالت، نفت و گاز 

دارد. محمد جواد ظریف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای نروژی خود در پاسخ به ایسنا در 
رابطه با دورنمای همکاری های اقتصادی با طرف نروژی گفت: نروژ امکانات و پیشرفت های 

زیادی در زمینه شیالت، نفت و گاز دارد که می توانیم از این دستاوردها بهره ببریم. 
همین طور می توانیم در همکاری های منطقه ای با یکدیگر تعامل داشته باشیم. وی گفت: 
حل بحران سوریه یک بعد نظامی خواهد داشت ولی حل آن از راه نظامی نخواهد بود بلکه 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3از طریق سیاسی خواهد بود. ظریف هم چنین طرح چهار ماده ای ایران را  ... صفحه 3

این روزها فســاد اقتصادی از فســاد برخی 
مفســدان اقتصادی به ماجرای فیش برخی 
مدیران ارشــد ادارات دولتی و بانک ها رسوخ 
پیدا کرده است؛ موضوعی که احتمااًل قدمت 
دیرینه ای داشته و سالهاست این رویه وجود 
داشته؛ اما به دالیلی به آن پرداخته نمی شده 

صفحه 3است، به نحوی که امروز  ...

حســین کنعانی مقــدم در گفت 
و گویی با ســایت نــو اندیش در 

خصوص  ...

محمدرضا خاتمی در جدیدترین 
اظهارنظرش احمدی نژاد را رقیب 

بی خطری ...

ابوالقاسم رئوفیان با اشاره به اینکه 
دولت در حوزه اقتصادی تمام توان 

خود را برای  ...

احمدی  نژاد 
تایید صالحیت 

نمی شود

کنایه سنگین 
خاتمی به 

احمدی نژاد

مردم گول 
تبلیغات را 

نخواهند خورد

کارنامه سه ساله
صفحه 2

نزدیک به 1100 روز از عمر دولت حسن روحانی گذشت



دوشنبه 24 خرداد  ماه 21395

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

بهبود فضای کسب و کار از 
مهمترین عوامل ایجاد رونق 

اقتصادی است
اســحاق جهانگیری در این جلسه با تاكید براینكه 
بهبود فضای كسب و كار یكی از مهمترین عوامل 
در ایجاد رونق اقتصادی كشــور اســت، گفت: از 
ابتدای دولــت تدبیر و امید، بهبود فضای كســب 
و كار بعنوان یكی از اولویــت ها مدنظر قرار گرفت 
و تالش دولت این بوده اســت كه فضای مناسبی 
بــرای كســب و كار فعــاالن اقتصــادی و بخش 

خصوصی فراهم كند. 
معــاون اول رییس جمهــور همچنین حذف 450 
مجوز زائــد و بهبــود 34 پله ای شــاخص فضای 
كسب و كار كشــور در دو ســال اخیر را نتیجه ای 
مثبــت ارزیابــی كرد و افــزود: براســاس گزارش 
دبیرخانه شــورا، 561 مصوبه مخل فضای كسب 
و كار تاكنون شناســایی شــده كه الزم است روند 
حذف یا اصــالح این مصوبات با جدیت بیشــتری 
پیگیری و هرچه ســریعتر اصالحــات الزم در این 

زمینه انجام شود. 
وی با اشــاره به اینكه شــاخص تجــارت فرامرزی 
كشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار 
داشــت: قابل قبول نیســت كه اراده ای در راس 
نظــام به وجــود آید اما بــه دلیل برخــی كم كاری 
ها شــاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشــیم. اینكه 
شــاخص تجارت فرامــرزی از وضعیت مناســبی 
برخوردار نیســت، به هیج وجه قابل توجیه نیست 
زیرا توســعه صادرات یكــی از اولویت های اصلی 
كشور است كه در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاكید 

ویژه شده است. 
جهانگیری ادامه داد: انتظار می رود اتاق بازرگانی 
خــود را متولی فضای كســب و كار كشــور بداند و 
از طریق مشــورت بــا بخش خصوصــی و فعاالن 
اقتصــادی، پیشــنهادات مشــخصی را در جهت 
بهبــود فضــای كســب و كار به دولــت و مجلس 

شورای اسالمی ارائه دهد. 
معــاون اول رییــس جمهور همچنین با اشــاره به 
گزارش ارائه شــده در جلســه درخصوص زمان بر 
بــودن برخــی اســتعالمات و صــدور مجوزهای 
بــرای فعالیــت فعــاالن اقتصــادی،  مختلــف 
خاطرنشان كرد: برای تسریع در صدور مجوزهای 
مختلف بــرای فعالیت بخــش خصوصی، نباید به 
علــت تخلف، بدهــی مالیاتی و یــا معوقات بانكی 
برخی افراد، رونــد صدور مجوز برای ســایرین به 

بیفتد.  تاخیر 
جهانگیری در ادامه این جلســه بــا تاكید براینكه 
مدیــران مســئولیت پذیرفتــه اند كــه تصمیمات 
ســخت اتخاذ كنند، گفت: مدیران نباید در اتخاذ 
تصمیمــات صحیح دچــار تردید شــوند از اتخاذ 
برخــی تصمیمات مهــم و سرنوشت ســاز واهمه 
داشــته باشــند. البته بایــد تصمیــم گیری ها در 
چارچوب قانون باشــد و بتوانیــم از عملكرد خود 
دفاع كنیم وزیــر امور اقتصــادی و دارایی نیز در 
این جلســه با تاكید بر اهمیت بهبود فضای كسب 
و كار برای فعاالن اقتصادی، گفت: هر چقدر در 
ایــن زمینه تعلل و كوتاهی شــود، هزینه های آن 
بر فعــاالن اقتصادی و بخــش خصوصی تحمیل 

می شود. 
طیــب نیا افــزود: بایــد در كنار حــذف مجوزها و 
مقررات دســت و پا گیر، بیشــتر به دنبال تســهیل 
فراینــد صدور مجوزهای مختلف باشــیم تا هزینه 
ای كــه بر فعــاالن اقتصــادی تحمیل می شــود 

كاهش پیدا كند.
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سه سال پیش بیش از 36 میلیون ایرانی )7/72 درصد( پای صندوق های رای 
رفتند تا از میان شش كاندیدای باقی مانده در رقابت های انتخاباتی یعنی حسن 
روحانی، محمد باقر قالیباف، ســعید جلیلی، محسن رضایی، علی اكبر والیتی 

و محمد غرضی، یازدهمین رئیس جمهوری اسالمی ایران را انتخاب كنند.
عوامل مختلفی از جمله كناره گیری عارف و حمایت تمامی اصالح طلبان،  چند 
دستگی میان اصولگرایان و حضور چندین كاندیدا از این جناح، تک و پاتک گاز 
انبری روحانی و قالیباف، شعارهای انتخاباتی آرامش بخش، فن بیان و خوش 
پوشــی، ابتكار كلید حل مشكالت، شــعار تدبیر و امید و ... باعث شدند تا كلید 
پاستور برای چهار سال در جیب لباده شیخ دیپلمات اهل سرخه قرار گیرد و دبیر 

سابق شورای امنیت ملی، رئیس جمهوری فعلی ایران شود.
روحانی تقریبا در هر جایی كه پیش از انتخابات سخن گفت از عقالنیت، اعتدال، 
آزادی مسئوالنه، عدالت سراســری، تامین امنیت و آرامش برای همه مردم، 
حقوق شهروندی و چرخیدن چرخ زندگی مردم عالوه بر چرخیدن سانتریفیوژها 
صحبت كرد. او اعتدال یعنی همان خطی كه اكبر هاشمی رفسنجانی به عنوان 
مهمترین حامی روحانی در پیش گرفته بود را سرلوحه امور خود قرار داد تا دولت 

تدبیر و امید را بر سركار بیاورد.
روحانی شعارها و برنامه های مشخصی داشت؛ برنامه ای صد روزه برای ایجاد 
ثبات در آشفته بازار كشور، حل هر چه سریعتر مساله هسته ای با 1+5 و رسیدن 
به راه حل برد – برد برای برداشته شدن تحریم ها و حفظ حقوق هسته ای ایران، 
گشــایش امور با تكیه بر توان داخلی، ایجاد ظرفیت های خارجی و برنامه های 

بلندمدت زیرساختی.
رئیس جمهور در این سه ســال از گذرگاه های سختی عبور كرد و در یک سال 
باقــی مانده تا انتخابــات 96 همچنان باید منتظر چالش های پیش رو باشــد. 
البته روحانی نشــان داده كه با همان اعتدال و تدبیــر و امید راه عبور از چالش 
ها را به خوبی بلد است به شــرطی كه همراهان او رفیق نیمه راه نباشند و مانند 
تیم هسته ای بتوانند كلید تدبیر و امید را به خوبی در قفل مشكالت بچرخانند.

نگاهی به كارنامه ســه ســاله دولت یازدهم نشــان می دهد با وجود اینكه تیم 
رسانه ای دولت بر خالف مخالفان، خیلی قدرتمند عمل نكرده اما دولت روحانی 
دستاوردهای كمی نداشته است كه البته با توجه به همان ضعف رسانه ای، شاید 
خود رئیس جمهور اعتدال گرا مجبور شــده در برخی موارد به تنهایی به دفاع از 

دستاوردهای دولتش بپردازد.
در سیاست خارجی شاهكار دولت و تیم متشكل از دیپلمات های برجسته، كالف 
پیچیده هسته ای را كه بیش از یک دهه كشور را با انواع بحرانها مواجه كرده بود 
طی دو ســال باز كرد و توافق هسته ای با شش قدرت جهان به نتیجه ای رسید 
كه به قول خود رئیس جمهور »درســت اســت كه گل هم خوردیم اما گل های 
بیشتری زدیم« تا برجام به یک توافق برد –برد تبدیل شده و سال ها تحریم و فشار 

حتی سایه جنگ از سر كشور برداشته شود.
تیم روحانی در مدت مذاكرات در هر دو جبهه داخلی و خارجی می جنگید. از یک 
طرف 1+5 به راحتی حاضر به عقب نشینی نبودند و از طرفی دلواپسان داخلی هر 
روز بهانه ای می تراشیدند. اما به هر حال همان رویكرد اعتدالی سرانجام منجر 
به برجام شد كه البته چیدن میوه های آن در كوتاه مدت، خیال خامی به حساب 
می آید و همین موضوع نیز پتک دیگری اســت بر سر دولت یازدهم و از فردای 

برجام تاكنون توسط مخالفان كوبیده می شود كه پس نتایج توافق چه شد؟
به طور مثال یكی از نتایج برجام، رســیدن صــادرات نفتی ایران به روزانه حدود 
2 میلیون بشــكه است كه پیش بینی می شود تا پایان امسال به دو میلیون و نیم 
بشكه برســد. آن هم در حالیكه تا قبل از توافق، صادرات نفت به زیر یک و نیم 
میلیون بشــكه رسیده بود و بسیاری از مشــتریان نفتی دیگر از ایران نفت نمی 
خریدند. بازگرداندن همان مشــتری ها و قراردادهای جدید، خود نیاز به زمان 

دارد و البته از چشم منتقدان دورمانده است.
در همان ایام مذاكرات كه كشور عالوه بر تحمل تحریم های ظالمانه، به خاطر 
ســوء مدیریت های رسوب كرده، زیربار مشــكالت مختلف بود دولت روحانی 

توانست با برنامه ریزی كوتاه مدت و البته بلند مدت ثبات را به كشور باز گرداند. 
دورانی را كه از قیمت ارز و سكه گرفته تا ماست و شیر، روزانه تغییر می كرد هنوز 

از اذهان پاک نشده است.
دولت در این ســه ســال عالوه بر ایجاد ثبات در بازار، تــورم باالی 40 درصد را 
طبق آخرین آمار به 2/10 درصد رسانده، رشد منفی 5 درصدی سال 92 طبق 
پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا پایان سال 95 به حدود مثبت 
5 درصد خواهد رســید و نرح بیكاری از 5/12 درصد به 11 درصد رسیده است. 
از طرفی برای اولین بار در سال گذشــته تراز تجاری كشور مثبت شد و در ازای 
41 میلیارد و 499 میلیون دالر واردات، 42 میلیارد و 415 میلیون دالر صادرات 
صورت گرفت و طبق آمار بانک جهانی رده 132 ایران در بهبود فضای كســب 
و كار به 118 رسید. ثبات امروز بازار، تهیه مایحتاج مردم و تغییر نكردن هر روزه 
قیمتها تنها بخشی از فعالیت های اقتصادی است كه دولت بدون آنكه از اعتدال 

خارج شود به آن ها دست یافته است.
از طرفی جدا شــدن بانک مركزی از طرح های اجرایی و رفتن به سمت اسناد 
خزانه به جای چاپ پول باعث ایجاد ثبات شده هر چند ركود به همراه داشته اما 
باید توجه داشــت كه دولت كشور را در حالت ركود تورمی كه از استثنائات است 
تحویل گرفــت و كنترل تورم از اولویت هایش بود تا پــس از آن به خروج از ركود 
بپردازد كه البته مثل گشــایش های پسابرجام، یک شبه امكان پذیر نیست. به 
طور مثال ایجاد محرک هایی مثل وام 160 میلیونی مســكن از راه حلهایی بود 
كه تالش شــد تا ركود بازار مسكن را از بین ببرد و سایر برنامه هایی كه به نتیجه 

رسیدنشان نیاز به زمان دارد.
این ها همه در حالی اتفاق افتاد كه دولت در حــال گود برداری از آواری بود كه 
به ارث برده بود و همزمان تحریم ها نیز ادامه داشــت پس می توان امید داشت 
كه بعد از كم شــدن فشــارها شــاهد آمار بهتری در این زمینه ها باشیم. با آزاد 
شدن دارایی های ایران و سرمایه گذاری های خارجی می توان امید داشت كه 
زیرساخت هایی كه دولت پی ریزی كرده نیز به ثمر برسد. در مباحث اقتصادی 
كه شاید مهمترین دغدغه مردم است می توان باتوجه به همین چند نكته كوتاه 

به دولت اعتدال نمره مثبت داد.
در بخش فرهنگی دولت تــالش كرد با ایجاد فضای بازتر بــه تولید آثار هنری 
كمک كند. برگزاری با كیفیت جشنواره فیلم فجر و تولید فیلم هایی كه عالوه بر 
مخاطب باال تاكنون از نظر محتوا نیز رضایت منتقدان را در برداشته اند، مجوز به 
هنرمندان و خوانندگانی كه شاید مدتها بود كه مردم در انتظار شنیدن صدایشان 
بودند و برگزاری كنسرت های مختلف از نكاتی بود كه دولت تالش كرد در عین 
حفظ اعتدال به همان آزادی مســئوالنه مورد نظر رئیس جمهور دست یابد هر 
چند در این میان برخــی اتفاقات مثل لغو بعضی از كنســرت ها از نكات انتقاد 

برانگیزی بود كه البته از خارج از اختیارات دولت به حساب می آمد.
در بخش سیاست داخلی برگزاری بی حرف و حدیث و البته بی طرفانه انتخابات 
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، 
بازگشایی مجدد خانه احزاب، مجوز به احزاب جدید و فضای نسبتا باز سیاسی 
در كارنامــه دولت خودنمایــی می كند. فضای بازی كه بــه منتقدان دولت این 
فرصت را داده تــا بتوانند حتی برخی نقاط قوت را به عنــوان نقطه ضعف جلوه 
دهند. مخالفاتی كه تبحر خاصی در به چالش كشیدن دستاوردها دارند. به طور 
مثــال هجمه صورت گرفته بعد از انتخابات، علیه آرای تهران بیشــتر از آن كه 
منطق سیاسی داشته باشد شــاید از عصبانیت ناشی از شكست جناح مخالف 
دولت حكایت داشت اما باز هم دولت از مشی اعتدالی خود خارج نشده و فارغ 
از دعواهای سیاســی بااحترام به آرای مردم اجــازه داد روال طبیعی انتخابات 
در مرحله دوم نیز پیش گرفته شــود. در بحث ابطال آرای منتخب اصفهان نیز 
دولت تالش كرد حقوق شــهروندی را در نظر بگیرد از آن دفاع كند اما درســت 
مثل لغو برحی كنسرت ها این مساله نیز در جایی خارج از حوزه اختیارات دولت 

به سرانجام رسید.
حاال روحانی تنها یک ســال دیگر فرصت دارد تا عالوه بر ادامه سیاســت های 

معتدالنه خود ، افــكار عمومی را برای انتخابات 96 همچنان طرفدار خود نگه 
دارد هر چند منتقدان او تالش دارند با فضاســازی، رئیس دولت تدبیر و امید را 

به ستوه آورند.
پروژه عبور از روحانی و تک دوره ای بودن او مسأله ای نیست كه از سوی حامیان 
او كه اغلب اصالح طلبان و اعتدال گرایان هســتند مطرح شده باشد اما شاید 
هدف مخالفان از دامن زدن به این مســاله ایجاد شــكاف میان دولت و برخی 
نهادهای قدرت و یــا ترغیب دخالت بعضی افراد كه طبــق اصل تفكیک قوا و 

وصیت امام حق دخالت در كار دولت را ندارند، باشد.
گمانه زنی هایی كه بهتر اســت همان نام شــایعه بر آن گذاشــته شود. مقایسه 
عملكرد دولت نهم و یازدهم نشــان می دهد كه قطعا در آمارها و نوع عملكرد، 
دولت یازدهم دولت موفق تری نســبت به دولت نهم بوده اما با وجود تمام نقاط 
ضعفی كه دولت نهم داشت، احمدی نژاد در دوره بعد نیز همچنان رئیس جمهور 

ماند تا مثال نقضی برای شایعه تک دوره ای بودن روسای جمهور باشد.
مخالف سازی یكی دیگر از حربه هایی است كه منتقدان تالش می كنند دولت 
اعتــدال را در دام آن بیاندازند تا برخی از رای دهندگان به روحانی را از رای خود 
پشــیمان كنند. به طور مثال مساله حصر از آن دست مسائلی است كه هر چند 
وقت یک بار به عنوان وعده عمل نشــده دولت مطرح می شــود. این در حالی 
اســت كه روحانی در شــعارهای انتخاباتی خود قولی در این زمینه نداده و تنها 
در یک مورد در اردیبهشت 92 در پاسخ به ســوالی درباره سرنوشت حصر گفته 
اســت كه »مشكلی نیست شرایطی را در یک ســال آینده فراهم كرد كه نه تنها 
آن ها در حصرند آزاد شــوند، حتی آنهایی كه به خاطر سال 88 در زندان هستند 

هم آزاد بشوند«.
رئیس جمهور دیپلمات شاید بهتر از هركسی می داند چطور كلمات خود را كنار 
هم بچیند اما ایجاد توقع از این كلمات، تخصصی اســت كه برخی رســانه ها و 
مخالفان دارند. با وجود همه این هــا روحانی بارها اعالم كرده كه دولت تالش 
می كند مقدمات شرایط حل مساله حصر را فراهم كند اما به هر حال این مسأله 
عالوه بر هماهنگی میان سران قوا، منحصرا در اختیار دولت نیست. سخنگوی 
دولت نیز در یكی از نشست های خبری خود در این زمینه تاكید كرده است كه 
دولت تالش خود را به اندازه وســعش انجام داده است ولی به هر حال تصمیم 

گیرنده نهایی نیست.
به نظر می رســد به خطر انداختن پایگاه رای روحانی با این تبلیغات مدتی است 
كلید خورده اســت ضمن اینكــه نباید فرامــوش كرد رقبای رئیــس جمهور از 
انتخابات 92 درس گرفته اند و همه تالش خــود را می كنند در انتخابات آینده 
عالوه بر ساختن رقیب در جناح موافق روحانی برای او، خودشان نیز حول یک 
محور جمع شوند تا شكست 92 را جبران كنند. این مهره حتی می تواند احمدی 

نژادی باشد كه تا چندی پیش همه از او برائت می جستند.
از طرفی تشكیل مجلس دهم كه همسوتر از مجلس قبل به نظر می رسد، ممكن 
اســت بتواند به روحانی كمک كند تا بهتر بتواند سیاست های  اعتدالی و طبق 
آمار ارائه شده موفق خود را به نتیجه برساند. نقش تیم رسانه ای دولت نیز در این 
مدت مهم است چرا كه بیشــتر تریبونها در اختیار مخالفین روحانی قرار دارد و 
حتی صدا و سیما نیز نشان داده بیش از آنكه تمایلی به نشان دادن موفقیتهای 

دولت داشته باشد سیاست انتقادی در پیش گرفته است.
به هر روی روحانی با توجه به موفقیتهایی كه تاكنون داشته و با گشایشهایی كه 
در پسابرجام كم كم به وجود خواهد آمد باید تالش كند تا همچنان سیاستهای 
اعتدالی خود را ادامه دهد و یكی یكی قفل های مشكالت كشور را با كلید معروف 
تدبیر و امیدش بگشاید. قفل هایی كه بعضی از آن ها به گونه ای رمزگذاری شده 
اند كه باز شــدن آن ها نه به یک دولت چهار و هشت ســاله بلكه شاید به سالها 
تالش نیاز دارد اما روحانی نشان داده كه آهسته و پیوسته تالش می كند اعتدال 
را به جای تنــدروی و مردم داری را به جای عوام فریبی در كشــور نهادینه كند. 
حاال انتخاب حسن روحانی سه ساله شده اســت. رئیس جمهوری كه اعتدال 

مهمترین شاخصه اوست.

رئیس قوه قضاییه: پرداخت های نامتعارف به برخی، تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادالنه است
آیت الله صادق آملی الریجانی در جلســه امروز  مسئوالن عالی قضایی با ابراز تاســف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک های خصوصی كشور و 
تاكید بر اینكه »در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خالء قانونی احساس می شود« گفت: پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک های خصوصی 
تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادالنه در جامعه اســت كه موجب دلســردی مردم و كاهش اعتماد عمومی به دولت و حاكمیت می شود و ضروری است كه نظارت های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خالء 
قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناســب، رفع این نقیصه بنماید. رئیس دســتگاه قضا افزود: در كشوری كه مبتنی بر تعالیم دینی است نمی توان پذیرفت كه یک كارگر با حقوق اندک از صبح 
تا شــب تالش كند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شركت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشــته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران كه چنین 
مبالغی می گیرند پرســید مگر شما چقدر زحمت می كشید كه چنین پولی بگیرید. پرداخت ها باید متناسب با وقت و زحمت و كاركرد مدیران باشد. آملی الریجانی تاكید كرد: گاهی گفته می شود به صورت معمولی و 

طبیعی در شركت ها و بانک ها چنین پاداش هایی می دهند باید از افرادی كه این پاداش ها را می گیرند پرسید حاال آنها اشتباه كردند پرداخت كردند؛ شما چرا اكل مال به باطل می كنید.

سیاسی
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 ظریف:  حل بحران سوریه از راه نظامی نخواهد بود

 وزیر امور خارجه كشــورمان اظهار كرد كه نروژ امكانات و پیشــرفت های زیادی در زمینه شــیالت، نفت و گاز دارد. محمد جواد ظریف در كنفرانس مطبوعاتی مشــترک با همتای نروژی خود در پاسخ به ایسنا 
در رابطــه با دورنمای همكاری های اقتصادی با طرف نروژی گفت: نروژ امكانات و پیشــرفت های زیادی در زمینه شــیالت، نفت و گاز دارد كه می توانیم از این دســتاوردها بهره ببریم. همین طور 

می توانیم در همكاری های منطقه ای با یكدیگر تعامل داشــته باشیم. وی گفت: حل بحران سوریه یک بعد نظامی خواهد داشت ولی حل آن از راه نظامی نخواهد بود بلكه از طریق سیاسی 
خواهد بود. ظریف هم چنین طرح چهار ماده ای ایران را برای حل بحران ســوریه راه گشــا دانست. وزیر امور خارجه كشورمان با اشــاره به نقش نروژ در موضوع هسته ای و كمك های این 
كشــور برای همكاری ایران و قزاقستان در مبادله اورانیوم طبیعی با غنی شده از نقش اسلو در به ثمر رســیدن مذاكرات هسته ای تشكر كرد. هم چنین دو طرف در این كنفرانس خبری به 
تشریح گفت وگوهای دوجانبه خود كه در چارچوب روابط دو جانبه و همكاری ها در حوزه انرژی بود پرداختند. ظریف هم چنین یادآور شد كه روز سه شنبه در نشست اسلو فورم در خصوص 

سوریه و عراق و وضعیت منطقه سخنرانی می كند.

احمدی  نژاد تایید صالحیت نمی شود
حســین كنعانی مقــدم در گفــت و گویی با 
سایت نو اندیش در خصوص احتمال حضور 
احمدی نژاد در انتخابات گفت: اگر احمدی 
نژاد بخواهد وارد این عرصه شود این حضور، 
با سه شــیوه انجام خواهد شد؛ یكی اینكه او 
درجهت ریزش آقای دكتــر روحانی فعالیت 

سیاسی داشته باشد. دیگر اینكه برای رای آوری شخص دیگری صف آرایی 
سیاســی داشته باشــد و آخر اینكه با حضورش به عنوان كاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری بتواند بخشی از آرایی كه درگذشته داشته است را احیا كند و 
البته با وجود همه این ها من بعید می دانم كه صالحیت ایشان به تایید شورای 
نگهبان برسد. وی همچنین در ادامه گفت: : اگر آقای روحانی طی یک سال 
آینده اقداماتی را انجام دهد كه به مذاق جریان اصولگرایی خوش بیاید ودرواقع 
ایشان را ادامه دهنده مسیر انقالب بدانند ممكن است از ایشان حمایت كنند.

کنایه سنگین خاتمی به احمدی نژاد
یــن  جدیدتر در  تمــی  خا محمدرضــا 
رقیــب  را  احمدی نــژاد  اظهارنظــرش 
بی خطری خواند و حتی احتمال اتحاد او با 
اصولگرایان را هم ضعیف دانست و گفت: 
از سال 76 تا 82 طیفی از تندروها در میان 
اصولگرایان كشور قدرت گرفتند كه ریشه 

دررانت داشــتند. این جریان تندرو كــه اصال اصولگرایان را به رســمیت 
نمی شناخت با برند اصولگرایی و استفاده از چهره ها و اسامی این جریان، 
از نردبان قدرت باال رفت. وی افزود: ایــن جریان كه در راس آن محمود 
احمدی نژاد بود هنوز هم مدعی اســت. چنانچه دیدیم در انتخابات اخیر 
هــم خطاب به اصولگرایان گفت شــما بــدون من هیچ هســتید. البته ما 
منتظریم ایشان نامزد شــود تا در انتخابات سال 96 ببینیم هیچ به اضافه 

هیچ چند می شود؟

مردم گول تبلیغات را نخواهند خورد
ابوالقاسم رئوفیان با اشاره به اینكه دولت در 
حوزه اقتصادی تمام توان خود را برای دست 
یابی به اهــداف بر كار گرفــت، اظهار كرد: 
متاســفانه دولت موفق نشــد به وعده های 
خــود در عرصــه ی اقتصــاد جامعــه عمل 
بپوشاند. وی با بیان این كه دولت نتوانست 

نظریه برجــام دو را در جامعه درونی كند تصریح كرد: دولت در اجرای برجام 
دو بازماند. رئوفیان با اشاره به اینكه مردم در انتخابات مجلس به خصوص 
در پایتخــت به خوبی جــواب اصولگرایان  را دادند گفــت: اگر اصولگرایان 
روش خود را اصالح نكنند جواب محكم تری خواهند گرفت. دبیر كل حزب 
اسالمی ایران زمین با تاكید بر این كه اصولگرایان باید نسبت به معرفی گزینه 
ای كه مورد حمایت قرار می دهند دقت داشته باشند افزود: زمزمه حمایت 

از احمدی نژاد برای دولت دوازدهم خواب باطل است.

رئیس قوه قضاییه:

پرداخت های نامتعارف 
به برخی، تبعیضی ناروا و 

رفتاری ناعادالنه است
آیت الله صــادق آملــی الریجانی در جلســه امروز  
مســئوالن عالی قضایی با ابراز تاســف از پرداخت و 
دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی 
و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک های خصوصی 
كشور و تاكید بر اینكه »در خصوص برخورد با برخی 
موارد این معضل خالء قانونی احســاس می شود« 
گفــت: پرداخت هــای نامتعارف به برخــی مدیران 
دســتگاه هــای دولتــی و حتی بخــش خصوصی 
مثل بانک های خصوصی تبعیضــی ناروا و رفتاری 
ناعادالنه در جامعه است كه موجب دلسردی مردم 
و كاهــش اعتماد عمومی به دولــت و حاكمیت می 
شــود و ضروری اســت كه نظارت های بیشتری در 
این خصوص اعمال شــود و اگر خالء قانونی نیز در 
این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناســب، 
رفع این نقیصه بنماید. رئیس دســتگاه قضا افزود: 
در كشوری كه مبتنی بر تعالیم دینی است نمی توان 
پذیرفت كه یک كارگر با حقوق اندک از صبح تا شب 
تالش كند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شركت 
دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ 
پرداخت چنین مبالغی حتی اگــر رویه ای معمول و 
مستند هم باشد باید از آن دســته مدیران كه چنین 
مبالغی مــی گیرند پرســید مگر شــما چقدر زحمت 
می كشــید كه چنین پولی بگیریــد. پرداخت ها باید 

متناسب با وقت و زحمت و كاركرد مدیران باشد.
آملی الریجانی تاكید كرد: گاهی گفته می شــود به 
صــورت معمولی و طبیعی در شــركت ها و بانک ها 
چنین پــاداش هایی می دهند باید از افرادی كه این 
پاداش ها را می گیرند پرسید حاال آنها اشتباه كردند 
پرداخت كردند؛ شما چرا اكل مال به باطل می كنید.
رئیس قوه قضاییه دریافت حقوق های بسیار باال از 
سوی برخی مدیران را مصداق »اكل مال به باطل« 
توصیف كرد و افزود: رئیس ســازمان بازرســی كل 
كشــور را مامور كرده ایم كه این موضوع را پیگیری 
كننــد و گــزارش الزم در خصوص صحت و ســقم 
مبالغی كه در رســانه ها نیز منتشــر شــده به همراه 
راهكارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده ای را 
ارائه دهند و با موارد خالف قانون و جرم برخورد قاطع 
صورت گیرد. آملی الریجانی ابراز امیدواری كرد به 
همراه سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات 
و دولت نیز پیگیری های الزم را انجام دهند تا چنین 

حوادثی در كشور رخ ندهد.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود 
خروج نام عربستان سعودی از فهرست كشورهای 
ناقض حقوق كودكان از سوی سازمان ملل را نشانه 
دیگــری از رفتارهای متناقض ســازمان های بین 
المللــی و تاثیر پذیــری آنان از قدرت هــای بزرگ و 
تطمیع از سوی كشورهای ثروتمند دانست و تصریح 
كرد: باید به چنین ســازمان هایی تســلیت گفت كه 
كشورهای ناقض حقوق كودكان و كسانی كه حقوق 
مردم و كودكان را در كشــور یمن زیرپا گذاشته اند و 
كودكان بی گناه بســیاری را به خاک و خون كشیده 

اند، از فهرست خود خارج می كنند.
آملــی الریجانی در ادامه به حادثه تروریســتی اخیر 
در آمریكا نیز اشــاره كــرد و با تاكید بــر اینكه »قتل 
انســانهای بی گناه را فطرت پاک هیچ انسانی نمی 
پذیرد« گفت: جمهوری اســالمی ایران بارها اعالم 
كرده است كه تروریسم را در همه ابعاد و در هر لباسی 
محكوم می كند و از منظر انسانی به هیچ وجه قابل 

پذیرش نیست كه انسانهای بی گناه به قتل برسند.

انتخاب نوشت: 
عضو كمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: زریبافان فعال می تواند بگوید بی گناه است تا زمانیكه حكم پرونده بنیاد شهید صادر 

شود. با حرفه ای گری پای امنیت ملی و شهدا را وسط كشیدند تا روند بررسی پرونده طول بكشد.

رجانیوز نوشت: 
سخنگوی دولت در گفتگوی ویژه خبری مساله فیش های نجومی مدیران بانكی در دولت تدبیر را مربوط به بخش خصوصی دانست . 

منظور ایشان همان فیش حقوقی 230 میلیون تومانی جناب علی صدقی است كه در رسانه ها منتشر شده! فیش نجومی مربوط به 
مدیرعامل بانک رفاه است! جایی برای كتمان باقی نمانده؟!

خبرآنالین نوشت:
 تجمع نوجوانان دهه هشتادی را نباید امنیتی كرد. جوانی اقتضائاتی دارد كه باید مسووالن ما با آن كنار بیایند. چرا كسی نمی پرسد صدا و 

سیما برای جوان ما چكار كرده است؟

عكس روزسایت نگار

جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی روز 
دوشنبه به ریاست علی 
الریجانی و اكثریت 
نمایندگان مجلس 
برگزار شد.

خبرنامه

دو واکنش متناقض به ماجرای فیش های 
حقوقی ده ها میلیونی

این روزها فساد اقتصادی از فســاد برخی مفسدان اقتصادی به ماجرای فیش 
برخی مدیران ارشــد ادارات دولتی و بانک ها رسوخ پیدا كرده است؛ موضوعی 
كه احتمااًل قدمت دیرینه ای داشته و سالهاســت این رویه وجود داشته؛ اما به 
دالیلی به آن پرداخته نمی شده است، به نحوی كه امروز صاحبان برخی از این 
فیش ها با كمال وقاحت بیان می كنند، این درآمدها حق آنها بوده و در صورتی 

كه این درآمدها قطع شود، به جای دیگری خواهند رفت!
هرچند در سال های گذشته، گاهی به صورت غیر متمركز فیش حقوقی برخی 
مدیران منتشــر می شد، هیچ گاه این موضوع حالت جدی برای برخورد به خود 
نگرفت؛ موضوعی كه این روزها به مدد رســانه ها و شــبكه های اجتماعی در 

حال تحقق است.
موضوع جدی شدن فیش های حقوقی با موضوع فیش های چند ده میلیونی 
مدیران ارشــد بیمه مركزی آغاز و ســرانجام به اســتعفای رئیس بیمه مركزی 
منجر شد؛ هرچند همچنان مشخص نشد كه انتشار آن فیش ها فقط منجر به 
استعفای رئیس شد یا اینكه رویه غلط موجود در بیمه مركزی نیز سامان گرفته 

است و در آینده دیگر شاهد این گونه فیش ها نخواهیم بود!
این روند ادامه داشت تا اینكه یكی یكی در فضای مجازی برخی فیش ها منتشر 
و منجر به انزجار افكار عمومی از این روند شد. در همین راستا انتشار فیش های 
حقوقی یكی از بانكها باعث شــدت گرفتن موج انتقاد از این گونه حقوق های 
میلیونی مدیران شد. این خواسته عمومی تا جایی پیش رفت كه در نهایت رئیس 
جمهور در چند نامه خطاب به معاون اول خود خواســتار پیگیری این موضوع و 

برخورد با خاطیان شد.
جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم كشــورمان در آخرین واكنش به این 
موضوع در نامه ای خطاب به آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بیان 
داشــت كه گزارش های رســیده، نشــان می دهد كه مواردی از پرداخت های 
غیرمتعارف و ارقامی با نام »پاداش و وام« وجود داشته است كه هرچند شاید با 
مقررات به جا مانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشــد، با موازین عدالت و تعهد 
در قبال بیت المال و منشور اخالقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی 
در برخی موارد مصداق ســوء استفاده از اعتماد دولت به  شمار می رود. مقتضی 
است در اســرع وقت همه موارد تخّلف و سوءاســتفاده شناسایی، وجوهی كه 

به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخّلف عزل شوند.
واكنش رئیس جمهور كشــورمان واكنشــی بود كه همه از دولت برای برخورد 
جدی با مفاسد اقتصادی انتظار داشــتند كه البته امیدواریم این دستور رئیس 
جمهور به صورت جدی پیگیری و نتایج آن به ملت ایران گزارش شــود. در واقع 
این گونه اقدامات و واكنش های جدی دولت اســت كه می تواند ریشه فساد و 

رانت خواری برخی از نوكیسه ها را منجر شود.
اما جای تأسف اســت كه این گونه واكنش ها از ابتدای وقوع فساد گرفته نمی 
شــود. در واقع هنگامی این نوع برخوردها ها شــكل می گیرد كه دیگر كارد از 
اســتخوان هم می گذرد، ولــی در همین حال نیز متأســفانه برخی از دولتی ها 
هنگامی نیز كه كار به آخر می رسد؛ همچنان درصدد مماشات و یا خدای نكرده 

نگاه سیاسی به موضوعات هستند.

در همین موضوع فیش های حقوقی شــاهد دو نوع برخورد متفاوت از ســوی 
سخنگوی دولت آقای نوبخت بودیم. در ابتدای مطرح شدن فیش های حقوقی 
بیمه مركزی سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حقوق چند ده میلیونی 
برخی مدیران دولتی گفت: »وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی به این موضوع، 
گزارشی منتشر كرد و تغییری هم صورت گرفت؛ فیش های حقوقی كه منتشر 
شد، مطالبات معوقی بود كه در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی 

ماه های گذشته افراد را ببینید، درحد حقوق های متعارف است«.
بنابراین مشــاهده می نماییم كه آقای ســخنگو در وهله اول این گونه فیش ها 
را متعارف بیان می كند؛ اما وی با كشــدار شــدن موضوع و ورود رئیس جمهور 
به موضــوع یكباره موضع خود را عوض می كند و قول برخورد با این گونه فیش 

ها را می دهد.
آقای نوبخت در جدیدترین اظهار نظر خود در این باره ضمن عذرخواهی از مردم 
از اصالح قانون مدیریت خدمات كشوری و بستن روزنه های قانونی خبر داد كه 
دیگر به موجب آن دریافت پاداش های چند ده میلیونی توسط مدیران بانكی و 

بیمه ای میسر نخواهد شد.

در واقع در حالی كه همین چند وقت اخیر وی فیش های حقوقی مدیران بیمه 
مركزی را متعارف قلمداد می كند كه در فاصله چند روز قول برخورد با این افراد را 
می دهد، بنابراین مشخص نیست،  باالخره چگونه مدیرانی كه حقوق متعارف 

می گرفته است مستحق برخورد هستند!
البته آقای نوبخت در بخشــی از اظهارات جدید خود نیز به خودشیفتگی برخی 
مدیران نیز پاســخ می گوید و بیان می دارد، شــاید عده ای بگویند كه ما اگر در 
بخش خصوصی باشیم دریافتی بیشتر داریم. پاسخ ما به این افراد این است كه 
ما از آن ها تشكر می كنیم و به آن ها می گوییم كه بروند در بخش دیگر كار كنند. 
اگر می خواهند با این دولت كار می كنند، مثل سایر همكاران ما باید شبانه روزی 

كار كنند و رفتار شفافی داشته باشند.
به هر حال مردم از دولت انتظار دارند، در برخورد با فساد شفاف و جدی باشند. در 
واقع اقدام اخیر رئیس جمهور در دستور به آقای جهانگیری و همچنین اظهارات 
دفعه دوم آقای نوبخت قابل ستایش است، ولی همگان از دولت انتظار دارند كه 
در این راه ضمن اقدام جدی در جهت منافع ملی و نه منافع گروهی و شــخصی 

به صورت یكنواخت حركت كنند.
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رصدخانه

بامداد منحوس اورالندو
نگاهی به پیامدهای واقعه تروریستی اخیر در آمریکا

وقوع حمله تروریستی در شهر اورالندو آمریكا كه به كشته شدن حدود 50 
نفر و زخمی شــدن ده ها تن دیگر منجر شــد، موضوعی بود كه مانند یک 
شــوک، فضای رسانه های بین المللی را تكان داد و به سرعت به مهمترین 
موضوع بحث در محافل مختلف رسانه ای و تحلیلی تبدیل شد. روز گذشته 
در جریان تیراندازی در یک كلوپ شــبانه در اورالندو آمریكا، حدود 50 نفر 
كشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس اعالم منابع پلیس محلی، 
یک فرد مسلح با وارد شــدن به این كلوپ، به سوی حاضرین آتش گشود. 
پلیس، این واقعه را یک »حمله تروریستی« دانست و نه تنها رئیس جمهور 
آمریكا و مقامات این كشــور، بلكه مقامات دیگر كشورها نیز نسبت به آن 
موضع گیری و آن را محكوم كردند. پلیس اورالندو اعالم كرده واقعه مذكور 
كه حدود ســاعت 2 صبح روز گذشــته به وقت محلــی رخ داد، یک حمله 
تروریســتی بوده است. فرد مســلح، از ســاكنین اورالندو نبوده و گفته می 
شود، بسیار مجهز و برای انجام عملیات خود آماده بوده است. ساعاتی بعد 
مشخص شد كه فرد مهاجم، عمر متین، یک فرد افغان تبار بوده كه پیش 
از انجام عملیات دیروز – كه به كشــته شدن خود وی نیز منجر شد – به گروه 

تروریستی داعش ابراز وفاداری كرده بود.
اما فارغ از اصل موضوع و جزئیات آن كه طی 24 ســاعت گذشــته بسیار 
درباره آن گفته و نوشته شده، پیامدها و تأثیرات گسترده تر و بلندمدت تر آن، 
موضوع مهمی است كه می بایست مورد توجه و بررسی قرار گیرد. تحلیلی 
كه خبرگزاری تسنیم در این زمینه منتشر كرده، از منظر نتایج و پیامدهای 
موضوع قابل اعتنا است. در این تحلیل اشاره شده كه  حادثه دیروز می تواند 
فضا را بر مسلمانان آمریكا تنگ تر كرده و بدنه اجتماعی آمریكا و اروپا را به 
سمت نژادپرستی و حركت های راست افراطی سوق دهد. در همین راستا، 
دونالد ترامپ نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری آمریكا، در اولین 
واكنش هایش به این حادثه، ضمن درخواســت اســتعفای بــاراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریكا، بار دیگر خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریكا 
شد. وی در صفحه توئیتر خود نوشت: »از كسانی كه به من تبریک گفتند 
بابت اینكه درباره تروریســم افراطی حق با من بود، تشكر می كنم، اما من 

تبریک نمی خواهم، من شدت عمل و هوشیاری می خواهم؛ ما باید باهوش 
باشــیم«! ترامپ افزود: »آیــا رئیس جمهور اوباما باالخــره در نظر دارد در 
خصوص تروریســم افراطی سخنی بر زبان آورد یا خیر؟ اگر چنین قصدی 

ندارد پس بهتر است هر چه زودتر از مقام خود كناره گیری كند«.
از منظری دیگر، حادثه اورالندو می تواند مجددًا به مطرح شدن و باال گرفتن 
قوانین حمل اســلحه در آمریكا منجر شده و به موضوعی داغ در مناظرات 
انتخاباتی كاندیداهای ریاست جمهوری آمریكا بدل شود. در واكنش های 
اولیه به این حادثه مقامات دموكرات امریكا از جمله اوباما و هیالری كلینتون 
خواهان محدود شدن قوانین دسترسی به سالح شدند. باب كیسی، سناتور 
دموكرات آمریكایی، پس از تیراندازی مرگبار در اورالندو گفت اكنون زمان 
آن فرا رســیده اســت تا كنگره آمریكا در خصوص خشونت های مسلحانه 

اقدام كند تا دولت آمریكا نیز سالح هایی را كه شكل و كاربرد نظامی دارند، 
ممنوع اعالم كند. دیک داربین، سناتور دموكرات ایالت ایلینویز نیز خواستار 
قانون جدیدی درباره كنترل سالح در آمریكا تصویب شد و تأكید كرد كنگره 
در صورت كوتاهی در این زمینه شــریک جرم كشتار بعدی خواهد بود. وی 
افزود: »واقعیت این است كه ما به افراد خطرناک در آمریكا اجازه می دهیم 
ســالح خریداری كنند و این وضعیت باید تغییر كند«. داربین تأكید كرد: 
»كنگره آمریكا در روزهای آینده باید در برابر نفرت، تروریســم و خشــونت 

مسلحانه موضع گیری و اقدام كند«.
از سوی دیگر، حادثه اورالندو جدا از تأثیراتی كه در داخل آمریكا و مباحث 
بیــن دموكرات ها و جمهوری خواهان خواهد داشــت، ابعــاد و پیامدهایی 
بیرونی را نیز شــامل خواهد شد. چنانكه هیالری كلینتون نامزد دموكرات 

ریاست جمهوری آمریكا و رئیس جمهور احتمالی آینده آمریكا در واكنش 
اولیه به این كشتار خواستار تقویت و گسترش مبارزه با تروریسم شد. حادثه 
اورالنــدو انتظار و پذیرش افكار عمومی آمریــكا را در مبارزه علیه داعش و 
تروریسم افزایش خواهد داد و مباحث نظامی گری را در مناظرات انتخاباتی 
ریاست جمهوری آمریكا موردتوجه نامزدها و مردم آمریكا قرار خواهد داد. با 
این وجود، باید منتظر ماند و دید آیا این حادثه در كوتاه مدت منجر به واكنش 
اوباما و باال گرفتن مسئله سوریه و عراق و حتی اقدام محدود نظامی علیه 
داعش خواهد شد یا خیر. ابعاد احتمالی این حادثه و نیز تاثیر آن بر انتخابات 

ریاست جمهوری آمریكا نیز در آینده بهتر و بیشتر مشخص خواهد شد.
روزنامه »گاردین« نیز امروز گزارشــی از واقعه اورالندو منتشــر كرد كه از 
برخی جهات حائز اهمیت اســت. این روزنامه اشــاره كرده كه عمر متین، 
عامل كشتار روز گذشته، پیشتر دســتكم دو مرتبه توسط »اف بی آی« به 
دلیل همدردی با یک مظنون تروریستی تحت بازجویی قرار گرفته بود كه 
البته شواهدی در خصوص هرگونه اقدام اشتباه وی مشاهده نشد. اكنون 
بعد از حادثه مرگبار تیراندازی اورالندو، این ســؤال مطرح است كه به چه 
دلیل متین با چنین شــرایطی به طور قانونی مجوز خرید ســالح شكاری 
و اســلحه كمری را داشته اســت. گاردین تصریح كرد، افشای این قضیه 
كه یكــی از خونین ترین حمال در تاریخ آمریكا توســط یک تبعه آمریكایی 
صورت گرفتــه كه تحت نظر »اف بــی آی« بوده، احتمــااًل بحث هایی را 
در خصوص قوانین سســت آمریكا در زمینه سالح به وجود می آورد. بیل 
براتون، كمیســیونر پلیس نیویورک  به شدت از انجمن ملی سالح آمریكا 
كه بزرگترین و قدرتمندترین البی ســالح در آمریكا است، انتقاد كرد، زیرا 
كمپینی را به راه انداخته اند تا افرادی كه در لیســت »پرواز ممنوع« دولت 
آمریكا قرار دارند، بتوانند سالح خریداری كنند و دولت آمریكا نتواند مانع 
از فروش ســالح به این افراد شود. گفتنی اســت »اف بی آی« همچنین 
اعالم كرده كه تحقیقات نشــان می دهد متین ارتباطات بسیار حداقلی با 
منیر ابو صالحه داشــت كه به خاطر گروه تروریستی »جبهه النصره« خود 

را در سوریه منفجر كرد.

طالبان به پشت مرزهای ترکمنستان رسید
بخش انگلیســی »رادیو آزادی« گزارش داد كه پس از گذشت از چند ماه از حمله طالبان به شهر »قندوز« و تصرف این شهر توسط این گروه كه مدت زیادی نیز حاكمیت آن ها بر این شهر طول نكشید خبرهای ضد و نقیضی از حضور چند 
هزار نفره گروه های افراطی در شمال افغانستان به گوش می رسد. برخی از منابع خبری شمار اعضای این گروه ها را 10 هزار نفر و برخی دیگر كمتر یا بیشتر عنوان می كنند موضوع مهم این است كه امنیت این مناطق با چالش مواجه است. 

3 سال گذشته، شمال افغانستان یک بخش نسبتًا صلح آمیز این كشور بود و برای دولت های كشورهای آسیای مركزی كه از بی ثباتی همسایگان خود در نتیجه مشكالت افغانستان هراس داشتند، وضعیت مطلوبی محسوب می شد.
اما امسال در تمام 8 والیت افغانستان و هم مرز با آسیای مركزی درگیری وجود دارد و نزدیک به 2 دهه است كه چنین خشونت های گسترده ای در مرز جنوبی آسیای مركزی در جریان می باشد. رادیو آزادی برای بررسی موقعیت این منطقه 
با مقامات والیت »فاریاب«، یكی از والیت های افغانســتان كه هم مرز با تركمنســتان می باشد گفت وگو نموده است. رضا رضایی، سخنگوی تیپ 209 ارتش ملی افغانســتان كه در شمال این كشور مستقر است در این زمینه گفت: از روز 
یكم ژوئن كه درگیری ســنگینی در منطقه »غورماچ« جریان دارد، چندین شــبه نظامی كشته شدند و نیروهای امنیتی نیز تا به حال تلفات زیادی داشته اند. گفتنی است بیشتر شبه نظامیان در فاریاب از آسیای مركزی و از میان تركمن ها، 

ازبک ها، تاجیک ها هستند. به اعتقاد مقامات افغانستان، شبه نظامیان برخی مناطق مجاور به مرز تركمنستان را تحت كنترل خود گرفته اند.

تصادف شدید در مسابقه اتومبیل رانی ایالت تگزاس آمریكا 
)Getty(

بازدید از نسخه بزرگ قرآن در 
مسجدی در »ماساكار« اندونزی 

)GETTY(

 یک متخصص بمب محتویات ســاک را نزدیک محل انفجار بمب در شانگهای چین بررسی می كند. 
)Reuters(

دختران هندی در دمای 45 درجه كلكته  
)EPA(

تنگ تر شدن حلقه محاصره »ناتو« 
علیه روسیه

دبیركل پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( روز دوشنبه گفت كه این 
سازمان در هفته جاری اعزام چهار گردان چندملیتی به لهستان 
و سه كشور بالتیک را با هدف تقویت دفاع در برابر روسیه تصویب 
خواهد كرد. دبیركل ناتو كه درنشســتی مطبوعاتی در بروكسل 
سخن می گفت، افزود اســتونی، لتونی، لیتوانی و لهستان، از 
رفتار روسیه احساس خطر می كنند و با كمک این گردان های 
چندملیتی، توان دفاعی آنها تقویت خواهد شــد. مقام های ناتو 
گفته اند كه یگان های نظامی این پیمان به صورت چرخشی در 

كشورهای میزبان انجام وظیفه خواهند كرد.

احتمال انتقال عبدالله اوجاالن به 
حبس خانگی

گاه اعالم كردند، مقامــات تركیه ای اقداماتی را در جزیره  منابع آ
امرالی در دریــای مرمره آغاز كرده اند كه حكایت از انتقال رئیس 
حزب كارگران كردستان تركیه )پ.ک.ک( از حبس انفرادی به 
حبس خانگی در ماه های آتی دارد. این اقدام عرصه را برای دیدارها 
و گفت وگوهای رســمی با آنكارا باز می كند. این اقدام در راستای 
محک زدن برقراری آتش بس با حزب كارگران كردســتان تركیه 
انجام می گیرد كه وارد جنگی علیه ارتش این كشــور شده است. 
مقامات تركیه ای گسترش بندر در جزیره امرالی و ساخت مراكز 
ایست  بازرسی جدید و ساخت و ساز های مسكونی را آغاز كرده اند.

 شرط سندرز برای 
اعالم حمایت از کلینتون

برنی سندرز، نامزد دموكرات انتخابات ریاست جمهوری آمریكا، 
قرار است با هیالری كلینتون نامزد هم حزبی خود دیدار نماید 
و ضمــن رایزنی، در زمینــه مواضع سیاســی و ادامه حمایت از 
كلینتون تصمیم گیری كند. ســندرز گفته: »می خواهم ببینم 
در زمینه این كه آیا مــا می توانیم برنامه انتخاباتی قوی و مترقی 
داشته باشیم یا خیر و یا اینكه تصمیم های دیگری اتخاذ نمایم، 
رایزنی نماییم«. برنی سندرز در پایان گفت: »اجازه دهید بگویم 
من هر كاری كه از دســتم برآید انجام می دهم تا مطمئن شوم، 

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا نخواهد شد«.

 محمد بن سلمان 
به آمریکا رفت

محمد بن ســلمان، جانشین ولیعهد عربســتان، برای دیدار با 
مقامات آمریكایی عازم آمریكا شد. قرار است پسر شاه سعودی 
با رئیس جمهور، وزیــر دفاع و چند تن دیگــر از مقامات دولت 
آمریكا دیدار كند. منابع رسانه ای عربستانی می گویند، جانشین 
ولیعهد عربستان با اوباما و سایر مقامات دولتی این كشور، درباره 
بحران های منطقه به ویژه بحران سوریه گفت وگو خواهد كرد. 
این منابع گفتند كه عربســتان از نقش منفی آمریكا در بحران 
سوریه ناراحت است و خواستار توقف دخالت روسیه در سوریه و 

مذاكراتی جدی برای حل مشكل این كشور است.

بین الملل


