
رایزنی های پسابرجامی
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در ادامه سفر اروپایی خود و در جریان حضور در اسلو، پایتخت نروژ، 
با جان کری، وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفت و گو کرد. ظریف و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا امروز 
چهارشنبه در حاشیه »اسلو فروم 2016« در پایتخت نروژ دیدار و در خصوص نحوه اجرای برجام به رایزنی 
پرداختند. این دیدار که از ساعت 9:15 صبح به وقت محلی آغاز شد پس از حدود 75 دقیقه بحث و رایزنی 

صفحه ۴پایان یافت. قرار بود این دیدار ساعت 9 به وقت محلی آغاز شود که با قدری تأخیر شروع شد ...
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آسیب دیدن برجام می تواند 
بحران امنیتی ایجاد کند

احمدی نژاد پرونده محرمانه چه کسانی را در اختیار دارد ؟

بررسی یک ادعا
شاید این روزها بیشترین لطف را در حق محمود احمدی نژاد را مخالفانش می کنند. آنها با 

اظهارنظرهای تند و آتشین و البته الینقطع نمی گذارند محمود احمدی نژاد هیچگاه از صدر اخبار 
خارج شود و بیشتر از خود احمدی نژاد برای او فعالیت تبلیغاتی می کنند. اگرچه شاید این یک استراتژی 

انتخاباتی اشتباه به نظر بیایید اما برخی  هم معتقدند نیروهای نزدیک به دولت هرگاه در تنگنای انتقادات 
قرار می گیرند با اظهار نظرهای عجیب راجع به چهره جنجالی چون احمدی نزاد سعی در 

تغییر جهت افکار عمومی را دارند. در جدیدترین اظهار نظر که البته کمی عجیب تر از 
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دبیرکل انجمن اســامی مدرسین دانشگاه 
ها برجام را یکی از خدمــات و موفقیت های 
دولت یازدهم دانســت و گفــت: مخالفت با 
برجام مخالفت با تصمیم کان نظام اســت. 
حجت االسام و المســلمین محسن رهامی 
روز چهارشــنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به 
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سهیا جلودارزاده نماینده مجلس 
گفت: ازدواج زنــان ایرانی با اتباع 

بیگانه به خصوص ...

روح اهلل حسینیان درخصوص علت 
عدم واکنش هاشمی به گزارش های 

بی بی سی  ...

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده 
مجلــس درباره ادعــاي احتمال 

یک دوره ای شدن ...

طرح رفع 
تبعیض ازدواج 

با اتباع بیگانه

بی بی سی 
مطابق میل 

هاشمی است
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مخاطبان تابناک  در باره رسوایی فیش های حقوقی نظر دادند
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شریعتمداری تفهیم اتهام شد
سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری که وکالت مهدی هاشمی را برعهده دارد گفته است که مدیر مسئول 
روزنامه کیهان که به دلیل شکایات متعددی به دادسرا احضار شده است، تفهیم اتهام شده است. علیزاده طباطبایی در 
گفت وگو با ایلنا، با اشاره به مراجعه امروز خود به دادسرای فرهنگ و رسانه یادآور شد: در مراجعه امروز متوجه شدم که 
آقای شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان به دلیل چندین مورد شکایت متعدد از وی به این داسرا احضار شده است.
او افزود: آقای شریعتمداری در این مراجعه اعالم کرده که در ماه رمضان آمادگی پاسخگویی ندارد، برای همین به او 
تفهیم اتهام شده و قرار تامین صادر شده است و قرار بازپرسی به بعد از ماه رمضان موکول شده است. علیزاده طباطبایی 

ادامه داد: شکایت از مدیر مسئول کیهان تنها از جانب ما نبوده بلکه موارد و شکات زیادی را شامل شده است.
این وکیل دادگســتری با بیان اینکه شــکایت های ما هم محدود به یک عنوان نمی شود، متذکر شد: شکایت های ما عناوین متعددی دارد که یکی از 
آنها از ســوی مهدی هاشمی مطرح شده است. او در پاسخ به این سوال که آیا شکایتی هم از سوی آیت الله هاشمی از مدیرمسئول کیهان مطرح شده 
است، گفت: خیر، آیت الله هاشمی شکایتی از هیچ فردی نداشته اند. روزنامه کیهان نیز امروز در مطلبی نوشت که به دنبال شکایت های متعدد »دولت« 
از کیهان، روز گذشــته حسین شریعتمداری با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه درباره شکایت های مطروحه تفهیم اتهام شد. به نوشته این روزنامه 
پورمحمدی وزیر دادگســتری یکی از شاکیان کیهان است که با اشاره به چند نمونه از مندرجات روزنامه که در آن برخی از اقدامات دولت نقد شده بود، 

کیهان را به نشر اکاذیب به قصد اضرار متهم کرده است. 

آقای دادستان، صنعت و فرهنگ ما به کجا می رود؟
در حالی که روز گذشته دادستان تهران بار دیگر بر عزم دادستانی برای جلوگیری از اکران فیلم هایی که تبلیغات ماهوراه 
ای دارند تاکید کرد، علیرضا داودنژاد فیلمساز ارمزو با انتشار نامه ای خطاب به دادستان، نقطه نظراتش را در پی حواشی 

اخیری که درپی پخش تیزرهای فیلم های ایرانی از ماهواره اتفاق افتاد، مطرح کرد.
کارگردان »نیاز«،»مصائب شیرین«،»روغن مار«، در این نامه خطاب به دادستان نوشته است: »آقای دادستان محترم! 
اگر یک یخچال تولید شــده در کشور توسط یک شبکه معاند ماهواره ای تبلیغ شود و فروش آن یخچال در داخل ایران 
از فروش یخچال های خارجی بیشتر شود، آیا لطمه ای به کشور خورده یا سودی عاید آن شده است؟ آیا باید از این تبلیغ 

جلوگیری کرد و یخچال های این کارخانه را در ســطح کشــور جمع آوری کرد و کارخانه را تعطیل کرد؟ یا باید پذیرفت که تبلیغ هر نوع کاالی استاندارد 
ایرانی یا فیلم دارای مجوز ایرانی از شــبکه های ماهواره ای مصداق همکاری با آن شبکه نیســت، چرا که نهایتا به تقویت بنیه اقتصادی کشور منجر 
می شود و به بی نیازتر شــدن ملت از واردات و قاچاق کاال؟«  داودنژاد با اشاره ضمنی به تعطیلی کارخانه ارج ادامه می دهد: »آقای دادستان! یادش 
بخیر یخچال ارج، کولر ارج، بخاری ارج. گویا ارج و سامســونگ با هم کار خود را شــروع کردند. در ایران ما ارج ایرانی ورشکســته شــد و سامسونگ 
کره ای مملکت را گرفت. یا زمانی که پرچم ســینمای ایران در این طرف و آن طرف دنیا در اهتزاز بود سینماگران ترکیه ایستاده بودند و با حسرت تماشا 
می کردند؛ حاال فیلم های ترکیه میلیون ها خانه ایرانی را تسخیر کرده و سینمای ضربه خورده و از نفس افتاده ما در راهروهای دادسرا سرگردان است 

و برای تبلیغ فیلم های دارای مجوزش باید جواب پس بدهد«. 

 خواست سه قوه فضای 
 امید و نشاط بیشتر 

در جامعه است
امروز ســران ســه قوه نشست مشــترک داشتند که 
در پایــان آن روحانــی در جمــع خبرنگاران بــه ارائه 
توضیحاتی در مورد مباحث مطرح شده در این جلسه 
پرداخت. حجت االســالم حســن روحانی با تبریک 
شــروع مجلس دهم اظهار کــرد: امیدوارم مجلس 
دهم و دولــت یازدهم در کنار هم باشــند که به طور 
طبیعــی هــم نزدیک شــده ایم چون قبــال مجلس 
نهم و دولت یازدهــم بودیم و اکنــون مجلس دهم 
 و دولت یازدهم شــدیم که به طــور طبیعی فاصله ها 

کم شده اند. 
رئیس جمهــور با بیان اینکه در جلســه امروز مباحث 
متنوع و مختلفی مطرح شــد، یکی از این مباحث را 
مربوط به فضای پــس از برجام عنوان و اظهار کرد: 
ملت ما با رهنمودهای مقام معظم رهبری یک توافق 
حائز اهمیت به نام برجام دســت یافــت. امروز ما در 
پسابرجام یعنی بعد از برجام هستیم و باید از فضای به 

وجود آمده حداکثر استفاده را برد.
روحانی ادامه داد: خواســت هر ســه قوه از رسانه ها 
این اســت که فضای امید و نشــاط در جامعه امروز 
بیشــتر شــود، تا بتوان در شــرایطی که امروز کشور 
دارد از همــه اســتعدادها و ظرفیت ها برای توســعه 
و رشد کشــور بخصوص اشــتغال جوانان عزیزمان 
اســتفاده کنیم. جوانانــی که بســیاری از آنها دارای 
مراجع عالی تحصلی هســتند. ایــن کار امکان پذیر 
نیســت مگــر بــا همــکاری و هماهنگــی هر ســه 
قــوه و ســایر ارکانــی که در نظــام مســوولیت هایی 
 دارد. رســانه ها نیــز باید فضــای امیــد در جامعه را

 بیشتر کنند.

نقص های کوچک را تعمیم ندهند
رئیس جمهور افزود: اگر نکتــه و نقص کوچکی در 
جامعه دیده شد در همان حد دیده شده، تعمیم داده 
نشود، بزرگنمایی نکنند و ذهن مردم را به حل مسائل 

جزئی مشغول نکند.
وی افــزود: برای آنکه بتوان از فضــای بعد از برجام 
بــه خوبــی اســتفاده کنیــم برخــی از وزارتخانه ها 
مسوولیت های ســنگین تری و فضای بهتری برای 
کار دارند که یکــی از این وزارتخانه هــا، وزارت نفت 
اســت. به همین دلیل وزیر نفت در بخشی از جلسه 
سران قوا شــرکت کرد و گزارشی از شرایط نفت و گاز 
کشــور و اقداماتی که تاکنون به خصــوص در مورد 
میادیــن مشــترک نفــت و گاز ارائه کــرد. همچنین 
گزارشی از اقداماتی که می توان از این فضا استفاده 

کرد مطرح شد.
رئیس جمهور تاکید کرد: روســای ســه قــوه بر این 
موضوع که باید تحرک مان را در زمینه جذب سرمایه 
و ســرمایه گذاری و جذب فناوری های نوین بیش از 
پیش انجام دهیم تا از این فضا استفاده کنیم، تاکید 
و حمایت کردند و به ما گفتند کــه باید این حرکت در 

جامعه ما به وجود آمده و انجام دهیم. 
رئیس جمهــور موضــوع برنامــه پنج ســاله ششــم 
را بــه عنــوان دیگــر مبحــث طــرح شــده در این 
جلســه خوانــد و توضیــح داد: ایــن الیحــه قباًل از 
طرف دولــت تقدیم مجلس شــد کــه دوره مجلس 
نهم تمام شــد. همــان الیحــه مجددًا مــورد تاکید 
دولت اســت. البتــه اصالحاتی مدنظــر نمایندگان 
 مجلس اســت کــه ان شــاءالله آن اصالحــات نیز 

انجام می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که در وقت مقرر این الیحه در 
مجلس به تصویب برســد و مبنایی برای بودجه سال 

آینده شود که به مجلس تقدیم خواهد شد.

بررسی یک ادعا
احمدی نژاد پرونده محرمانه چه کسانی را در اختیار دارد ؟

شــاید این روزها بیشــترین لطف را در حــق محمود احمدی نــژاد را مخالفانش 
می کنند. آنها با اظهارنظرهای تند و آتشــین و البته الینقطع نمی گذارند محمود 
احمدی نژاد هیچگاه از صدر اخبار خارج شود و بیشتر از خود احمدی نژاد برای او 
فعالیت تبلیغاتی می کنند. اگرچه شاید این یک استراتژی انتخاباتی اشتباه به نظر 
بیایید اما برخی  هم معتقدند نیروهای نزدیک به دولت هرگاه در تنگنای انتقادات 
قرار می گیرند با اظهار نظرهای عجیب راجع به چهره جنجالی چون احمدی نزاد 
سعی در تغییر جهت افکار عمومی را دارند. در جدیدترین اظهار نظر که البته کمی 
عجیب تر از بقیه هم هســت فاضل موسوی، نماینده سابق مجلس مدعی شده 
که محمود احمدی نژاد به پرونده های سری وزارت اطالعات دسترسی دارد و از 
این طریق از دیگران به نوعی باج خواهی می کند. به گزارش تابناک، سید فاضل 
موسوی که در مجلس هشتم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بوده و سال هایی 
از دولت نهم و دهم محمود احمدی نژاد را تجربه کرده روز گذشته در گفت وگویی 
با خبر آنالین در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدی نژاد از احضارهاي دستگاه قضا 
گفت: » از نظر من در آن دوره ای که احمدی نژاد وزیر اطالعاتش را کنار گذاشت 
و خودش مســئولیت این وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطالعات درجه 
یک وزارت اطالعات دســت پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای 
نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی کند 
به احمدی نژاد بگوید باالی چشمت ابرو است.« برای اینکه بدانیم احمدی نژاد در 
چه مقطعی سرپرســت وزارت اطالعات بود بدنیست فالش بکی به هشت سال 
ریاســت جمهوری او و رابط پر فراز و نشــیبش با وزاری کابینه اش داشته باشیم. 
محمود احمدی نژاد در دوران ریاســت جمهوری دو ساله اش اختالف نظرهای 
فراوانی با دو وزیر اطالعاتش داشت. غالمحسین محسنی اژه ای وزیر اطالعات 

دولت نهــم محمود احمدی نژاد بود کــه هفت روز مانده به پایان دولت از ســوی 
احمدی نژاد از کار برکنار شد و حدفاصل برکناری او تا معرفی حیدر مصلحی در دولت 
دهم فرصتی بود که احمدی نژاد سرپرســتی وزارت اطالعات را بر عهده گرفت. 
بار دیگر هم احمدی نژاد در دولت دهم و در خصوص حواشی که بر سر اسفندیار 
رحیم مشــایی ایجاد شد با وزیر اطالعاتش به مشکل برخورد و سرانجام اگرچه با 
استعفای حیدر مصلحی موافقت کرد اما با ورود رهبر انقالب به این ماجرا، حیدر 
مصلحی به وزارت خانه اش بازگشت و تا پایان دولت احمدی نژاد وزیر اطالعات بود. 
در واقع این دو مقطع برکناری اژه ای و مصلحی تنها زمان هایی بود که احمدی نژاد 
مستقیما سرپرستی وزارت اطالعات را بر عهده داشت. اسماعیل کوثری، عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در مقطعی که انگیزه احمدی نژاد برای برکنار 
حیدر مصلحی و علت ورود رهبری به این جریان را عزم احمدی نژاد برای تصدی 
پست سرپرســتی وزارت اطالعات دانسته و به آفتاب می گوید: » از آنجا که آقای 
احمدی نژاد قصد معرفی وزیر جدید را نداشتند، این موضوع باعت شد که رهبری 
به جا وارد ماجرا شوند و اگر ایشان هم ورود پیدا نمی کردند خود مجلس هم به این 
موضوع وارد می شد و شاید از اختیاراتش استفاده می کرد.« با این حال در خصوص 
ســخنان فاضل موسوی توجه به دو نکته مهم است. نخست اینکه حتی اگر این 
حرف ها صحت هم داشته باشد به نظر نمی رسد چندان از سر دلسوزی زده شده 
باشــد. چه اینکه تجربه ثابت کرده هرگاه دولت و زیر مجموعه هایش در تنگنایی 
گرفتــار آمده اند، مانند آنچه اکنون در خصــوص پرونده فیش های حقوقی روی 
داده، سعی می کنند با مطرح کردن موضوعی در خصوص محمود احمدی نژاد و 
کارهایش فرار به جلو داشته باشند. چه اینکه فاضل موسوی که در مجلس هشتم 
در کمیسیون اصل نود حضور داشته به یکباره و همین امروز که به این طاالعات 

دست نیافته و در همان روزها از این مسئله خبر داشته، پس چرا ان را همان زمان 
مطرح نکرد و پیگیر نشد؟ دوم اینکه پذیرفتن صحت گفت های موسوی، نیاز به 
شواهد و قرائین مستدل تری دارد که البته کار دستگاه های ذی ربط است و البته 
بهتر اینکه حاال که این موضوع از ســوی یک مقام کم و بیش مرتبط در ان دوران 
مطرح شده نهادهای مسئول در جهت شفاف سازی آن برآیند و به افکار عمومی 
در این زمینه آرامش الزم را بدهند. وگرنه مطرح شــدن موضوعاتی از این دست 
سواالت مهم تری را به ذهن متبادر می کند. اینکه اساسا پرونده های درجه یک و 
سری این چنینی در وزارت اطالعات موجود است که بتوان از آن ها به عنوان نقطه 
ضعف برخی مسئوالن بهره برد؟ اگر حرف های موسوی درست باشد چه مسئوالنی 
وجود دارند که پرونده نقاط ضعفشــان در اختیار محمود احمدی نژاد است؟ این 
مقامات در چه سطحی هستند که احمدی نژاد از این پرونده ها می تواند به عنوان 
عامل بازدارنده در برابر اراده آنها استفاده کند؟ تایید حرف های موسوی به این معنی 
است که برخی مقامات ارشد کشور به دلیل داشتن نقاط ضعفی که در پرونده های 
وزارت اطالعات به ان اشاره شده از محاکمه او و انجام وظیفه قانونی شان در قبال 
رئیس جمهور سابق ســر باز می زنند. اگر چنین است وظیفه چه کسانی است که 
با این مسئله برخورد کنند؟ وقتی عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم از این 

ماجرا با خبر است می شود پذیریفت که سایر مقامات کشور از ان بی خبر باشند؟
نگاهی بــه همین مجموعه ســواالت باال که از خواندن حرف های ســیدفاضل 
موســوی به ذهن ها خطور می کند نشان می دهد هر چه ســریع تر سازمان ها و 
نهادهای مربوط باید به این مسئله ورود کنند و تکلیف چنین ادعایی را ثابت کنند. 
شــاید برگزاری دادگاه محمود احمدی نژاد پیش از همه ایــن اقدامات بتواند آب 

سردی باشد بر این ماجرا.

واکنش روزپیگیری روز

تفسیریفراترازمتنصریحبرجامرانمیپذیریم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی با اشاره به در خصوص سخنان شب گذشته مقام معظم رهبری در میهمانی افطار مسئوالن و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی اظهار داشت: مقام معظم رهبری به 
علت اهمیت موضوع همواره در جریان ابعاد مختلف برجام ازجمله موضوعات فنی آن حتی با جزئیات هستند و بر زوایای مختلف برجام اشراف کامل دارند و البته این اشراف و ورود ایشان به موضوع همواره برکات زیادی 
داشته است. او در پاسخ به سوالی در مورد موضوع اندازه گیری ۳00 کیلو و فایبر کربن مورد اشاره مقام معظم رهبری گفت: در طول مذاکرات برجام طرف مقابل تالش زیادی کرد که کلمه  اینونتوری یا »موجودی« را 
که در ادبیات راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی به کار می رود در متن برجام بگنجانند که البته  مذاکره کنندگان ما با علم به مشکالتی که ممکن است در نتیجه به کارگیری این کلمه ایجاد شود، با این 
موضوع مخالفت کردند. کمالوندی ادامه داد: بعد از بحث های بسیار طوالنی در نهایت،  به جای کلمه  اینتروری که شامل همه مواد غنی شده از ابتدا تا انتهای فرایند غنی سازی می شود کلمه استاک پایل  
به معنی »محصول نهایی انباشــت شــده« مورد توافق قرار گرفت و در متن گنجانده شد. او خاطرنشــان کرد: االن طرف مقابل تالش زیادی می کند تا این دو کلمه را با معنی یکسان تفسیر کند که به طور 
طبیعی مورد قبول ما نبوده و نخواهد بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که با صداوسیما گفت وگو می کرد، ابراز داشت: به هیچ وجه تفسیری فراتر از متن صریح برجام را نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت.

سیاسی

کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل شــده اند اما تعدادی از نمایندگان 
مجلس می گویند انتخاب اعضای این کمیسیون ها نه بر اساس تخصص که 
ســلیقه ای و جناحی بوده اســت. موضوعی که روز گذشته در تذکرهایشان نیز 
مطرح کردند و با وجود پاســخ الریجانی اقناع نشدند.  علی الریجانی در پاسخ 
بــه آن ها این گونه گفته بــود: آیین نامه در این خصوص مقداری گردنویســی 
دارد، البته در هر دوره چنین مشکلی وجود داشته و از آنجا که روسای شعب که 
منتخبان نمایندگان هستند باید اعضای کمیسیون ها را مشخص کنند و نقش 
انسان در این زمینه موثر اســت، ممکن است تشخیص ها متفاوت باشد.  او از 
نمایندگان خواست تا پیشنهادات اصالحي شان براي آیین نامه داخلی مجلس 
را ارائه دهند. اما اعتراضات نمایندگان همچنان ادامه دارد. عبدالرضا هاشــم 
زایی نماینده تهران در این خصوص به ایرنا گفت: برخی اعضای کمیسیون های 

تخصصی مجلس جناحی و ناعادالنه انتخاب شدند. وي با یادآوری این که سال 
ها سابقه فعالیت در عرصه صنعتی داشته و برای عضویت در کمیسیون صنایع 
و معادن درخواســت داده بود، افزود: با درخواست عضویت من با وجود سوابق 

فعالیت موافقت نشد و نتوانستم به این کمیسیون بروم.
وی با تاکید بــر این که انتخاب اعضای کمیســیون های تخصصی به صورت 
جناحی انجام شد، یادآور شد: طبق ماده 42 آیین نامه باید افراد برای حضور در 
کمیسیون های تخصصی مجلس امتیاز بندی می شدند، ولی این اتفاق نیفتاد 
و رای گیری انجام شد. در این رای گیری عدالت رعایت نشد، برای مثال فردی 
که فوق دکترای انرژی اتمی داشــت، نتوانست در کمیســیون انرژی مجلس 
حضور یابد از این رو این انتخاب ها عادالنه نبود. هیات رئیسه مجلس باید در این 
موضوع تجدید نظر کند زیرا نمایندگانی که سال ها در یک تخصص کار کرده، 

آمده اند که در مجلس مفید و تاثیرگذار باشند، این گونه نمی توانند در تخصص 
خــاص خود حضور یابند. الیاس حضرتی دیگر نماینده تهران نیز با تاکید بر این 
که نحوه انتخاب برخی نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مشکل دارد، 
گفت: برخی از افراد که از تخصص ها و سوابق باال و درخشانی برخوردار هستند 
در کمیسیون مرتبط رای نیاوردند و بر عکس کسانی که هیچ تخصصی نداشتند 
در آن کمیســیون رای آورده انــد. وی اضافه کرد: بر اســاس آیین نامه داخلی 
مجلس شــورای اسالمی، تصمیم برای انتخاب کمیسیون های پر ازدحام، بر 
عهده روسای شعب و نایب رییس اول گذاشته شده است، افراد آنجا بر اساس 
تشــخیص خود رای می دهند که امکان دارد آن تشخیص اشتباه باشد ولی در 

هر صورت قانون این اختیار را به آنان داده است.
حضرتی افزود: وقتی می بینیم فرد با سابقه تر، متخصص تر و صاحب نظر تری 
وجــود دارد دلیل ندارد به آقایی که هیچ تجربه و تخصصی ندارد رای دهیم این 

به انصاف آن فردی باز می گردد که در آنجاست.

سوژه روز

کمیسیون های »تخصصی« یا »جناحی«؟
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فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه آمادگی دارای دو شــاخه آمادگی نظامی و معنوی اســت، اظهار کرد: چون آمادگی نظامی و معنوی داریم، شکست ناپذیریم و دشمن از ما می هراسد. 
امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این که »دشمن با تمام توان در پی تهاجم و شبیخون فرهنگی است و در پی این است که سبک زندگی ما را تغییر دهد و می خواهد زندگی 

ما از فرهنگ قرآنی و هویتی خالی شود«، اظهار کرد: همانطور که رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند، باید در قرآن تدبر و دل ها را با معارف قرآنی آشنا کرد؛ چراکه رمضان ماه خودسازی است 
و با خودســازی و عمل به قرآن می توانیم در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن بایستیم. وی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: آمادگی دو شاخه دارد،آمادگی نظامی و آمادگی معنوی. وجود 

نیروی دریایی در ســواحل مکران، بازدارندگی و آمادگی به شمار می  آید و حضور رزمندگان اسالم در جبهه های نبرد و سینه سپر کردن در برابر گلوله دشمن از اعتقادات و باور قلبی ما به خداوند و اهل 
بیت نشــأت گرفته اســت؛ پس چون آمادگی نظامی و معنوی داریم شکست ناپذیریم و دشمن از ما می  هراســد. فرماندهان و جوانان نیروی دریایی نیز می توانند با مراقبت و خودسازی، تدبر در آیات 

قرآن و بهره  گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری بر بصیرت و معنویت خود بیفزایند.

طرح رفع تبعیض ازدواج با اتباع بیگانه
ســهیال جلودارزاده نماینده مجلس گفت: 
ازدواج زنــان ایرانــی بــا اتبــاع بیگانــه به 
خصوص اتبــاع افغانی که آمار بیشــتری را 
به خــود اختصاص می دهــد، به خصوص 
در اســتان های مــرزی صورت مــی گیرد؛ 
اما متاســفانه فرزندان آنها بدون شناسنامه 

بوده و از این جهت از بســیاری امکانات از جمله تحصیل برخوردار نیستند.   
جلودارزاده با بیان اینکه بخشــی از این افراد را نیز حاشیه نشــینان پایتخت 
تشکیل می دهند، گفت: این اقدامات به نوعی توهین به زن مسلمان ایرانی 
است، در واقع دوران برده داری به سر رسیده و الزم است؛ در قوانین اسالمی 
نیز منعی برای ازدواج یک زن مسلمان با مرد مسلمان وجود ندارد لذا بحث 
تابعیت و نژاد نیز موضوعیتی ندارد و مجلس دهم قوانین را در این خصوص 

اصالح خواهد کرد. 

بی بی سی مطابق میل هاشمی است
روح الله حســینیان درخصــوص علت عدم 
واکنش هاشمی به گزارش های بی بی سی 
درمورد امام خمینی )ره( گفت: آقای هاشمی 
این مســئله را مطابق میل خود می دانست. 
حسینیان در توضیح اضافه کرد: بله وقتی که 
آقای هاشمی چند سال پیش آمد و ادعا کرد 

که امام می خواست شعار مرگ بر آمریکا را حذف کند می بیند که در حال حاضر 
این حرف طرفدار پیدا کرده است. رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی همچنین 
در پاسخ به اینکه آیا می شود اقدامات بی بی سی در جریان تبلیغات پنجمین دوره 
انتخابات مجلس خبرگان را اقدامی در جهت تکمیل این پازل دانست، اظهار 
کرد: آنها کمتر از این هستند که بخواهند به رهبری فشار بیاورند، البته نقشه ای 
بود که خبرگان را هم در دست بگیرند تا مجلس را به دست آورند و با توجه به اینکه 

دولت هم در دست دارند یک قدرت مطلقه تشکیل دهند.

تالش دلواپسان برای شکست دولت
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس 
درباره ادعاي احتمال یک دوره ای شــدن 
دولت حســن روحانی گفت: بخشی از این 
گفتمان، گفتمان مخالفان ایشــان است؛ 
همان دلواپســانی که از ابتدا مخالف روی 
کار آمدن ایشــان بودنــد و حاال هم تالش 

می کنند دولت شکســت بخــورد. رحیمی گفت: من دعا مــی کنم آقای 
روحانی در انتخابات سال بعد پیروز شده و دولت ایشان تداوم داشته باشد. 
اما برآورده شــدن دعای من، به عملکرد دولت ایشان هم بستگی دارد. به 
اینکه چقدر بتواند در حوزه سیاســت داخلی موفــق عمل کند. وی با بیان 
اینکه دولت آقــای روحانی باید بجنبد، چراکه فرصــت کمی تا پایان عمر 
دولت یازدهم دارد، اظهار کرد: اگر مسائل داخلی سروسامان پیدا نکند، 

دولت آسیب می بیند.

 حتما اتاق فکرهایی 
علیه دولت وجود دارد

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره معرفی استاندار 
خوزســتان با بیان اینکه هنوز این مســئله در دولت 
مطرح نشده اســت، اظهار داشت: ما هم منتظریم 
دولت استاندار مربوطه را تعیین کند و با اعالم دولت، 
آن را بــه اطالع رســانه ها و افــکار عمومی خواهیم 
رساند. محمدحســین مقیمی در گفت وگو با ایلنا، در 
مورد اصرار نمایندگان برای معرفی اســتاندار بومی 
گفت: برای ما فرقی نمی کند که استاندار خوزستان 
بومی باشد یا نه، چراکه توان او برای پست استانداری 
از همه مهم تر است. در حال حاضر هم استانداری با 

سرپرست اداره می شود.
مقیمی در پاسخ به این ســوال که آیا وزارت کشور باز 
هم تصمیمی برای تغییر مدیران استانی دارد، گفت: 
فعاًل تصمیمی برای تغییر نیست اما در صورتی که نیاز 
باشد حتما این کار را انجام می دهیم. معاون سیاسی 
وزارت کشور در مورد انتخابات اهر و هریس نیز گفت: 
در این مورد شورای نگهبان دلیل ابطال انتخابات را 

هنوز به وزارت کشور اعالم نکرده است.
مقیمی در مورد جلســه کمیســیون ماده ۱0 احزاب 
گفت: ما هــم منتظریــم نماینــدگان مجلس دهم 
نماینــدگان خــود را به مــا معرفــی کننــد تابتوانیم 
جلسات این کمیســیون را برگزار کنیم. برای همین 
مدت هاست که کمیســیون ماده ۱0 احزاب برگزار 
نشده است. وی در مورد شکایت وزارت کشور از برخی 
رسانه ها برای انتشار اخبار تبلیغاتی در دوره انتخابات 
مجلس گفت: ما شــکایت خود را تقدیم قوه قضائیه 
کردیم و گویا در قوه قضائیه نیز پرونده ای در این راستا 
تشکیل شده است اما نمی دانم برای این افراد تعیین 

وقت شده یا خیر.

حداد هنوز مستنداتی ارائه نکرده است
معاون سیاسی وزیر کشور در مورد اظهارات نوبخت 
در خصوص تشــکیل اتاق فکر علیه دولت گفت: ما 
باید عملکرد دولت را دائمًا به اطالع مردم برسانیم، اما 
برخی دوست ندارند دولت کار خود را با موفقیت پیش 
ببرد و برای هدف خود هر تالشــی انجام می دهند. 
اگر گزارش روز گذشــته آقای رئیس جمهور خدمت 
رهبــر انقالب به صورت کامل ازصداوســیما پخش 
شــود، خیلی از منتقــدان در رفتار خــود تجدیدنظر 

خواهند کرد.
مقیمی ادامه داد: حتمًا کسانی هستند که این اتاق 
فکر را علیه دولت تشکیل می دهند در غیر این صورت 
سخنگوی دولت چنین مسئله ای را مطرح نمی کرد.
وی با اشــاره به موضوع حقوق های نامتعارف گفت: 
نباید فراموش کنیم برخی شرکت ها ضوابط و مقرراتی 
داشتند که طبق آن دریافتی برخی از مدیران نامتعارف 
بوده این قوانین مربوط به این دولت نیســت، بلکه از 

قدیم وجود داشته، بنابراین قوانین باید اصالح شود
مقیمی در پاسخ به این ســوال که آیا در نهایت حداد 
عادل مستنداتی از اظهارات خود برای دخالت دولت 
در انتخابات مجلــس ارائه کرد گفت: خیر این هم از 
همان مسائلی بود که نسبتی را به مدیران دولتی که 
یک انتخابات خوب را برگــزار کردند می دهند و بعد 
قادر به ارائه مســتندات نیستند یا می گویند منظور ما 

چیز دیگری بوده است.
وی افزود: وقتی بحث دخالــت دولت در انتخابات 
را مطــرح می کنیــم بایــد اســتدالل های الزم را 
داشــته باشــیم چرا که این مســئله در اذهان مردم 
باقی می ماند. آقای حداد اگر مدارکی داشــتند ارائه 
می کردند. بهتر اســت همه ما در مصاحبه های خود 
دقت کنیــم و بدون مســتندات کافی هــر حرفی را 

مطرح نکنیم.

استدالل دولت را نمی پذیریم
مخاطبان تابناک  در باره رسوایی فیش های حقوقی نظر دادند 

آسیب دیدن برجام می تواند 
بحران امنیتی ایجاد کند

ماجــرای فیش های حقوقی چند ده میلیونی این روزها بزرگترین موضوعی اســت که گریبــان دولت تدبیر و امید را 
گرفته و گویا همه تدابیر دولتمردان حســن روحانی و شــخص او برای حل این ماجرا و کــم کردن دامنه انتقادات و 
نارضایتی افکار عمومی از سوی دولت ناکام بوده و حتی برخی اظهار نظرها افکار عمومی را بیشتر جریحه دار کرده 
اســت. مخاطبان سایت تابناک هم در نظرســنجی این ســایت معتقدند دالیل دولت در توضیح فیش های حقوقی 

چند ده میلیونی کافی نبوده است.
به گزارش تابناک، پس از منتشر شدن فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و بعد از آن چند شرکت خودرو سازی 
و حاال مدیران بانک رفاه کارگران باید بپذیریم که دولت حسن روحانی با معضل بزرگ »رسوایی فیش های حقوقی« 
دســت و پنجه نرم می کند و خیلی محتمل اســت که در روزهای آینده فیش های جدیدی از ســازمان ها و نهادهای 
دیگر دولتی هم منتشــر شود. تفاوت فراوان پرداختی در ســازمان ها که کارمندان را بیش از پیش به رو کردن دست 
مدیرانشــان تحریک می کند از یک  ســو و گســترش شــبکه های اجتماعی و ارتباطی این روزها دست به دست هم 
می دهند تا شــاهد انتشار هرچه بیشتر اطالعاتی از این دست باشــیم و عجیب است که دولت به جای پذیرفتن این 
واقعیت بیشــتر سعی در شــانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت دارد و با فرافکنی ســعی دارد دامن دولت خود را 

پرداخت های این چنینی بری بداند. 
اهمیت موضوع و حساســیت افکار عمومی به این ماجرا موجب شــد تــا در یک نظر ســنجی در تابناک از کاربران 
ســایت بخواهیــم که تــا به مــا بگویند که آیــا دالیل دولــت در توضیح فیــش های حقوقــی ده ها میلیونــی را می 
پذیرید؟ یــا خیر که از میــان بیش از ۳۱000 نفری که در این نرســنجی شــرکت کرده امد چیــزی نزدیک به %7۱ 
 شــرکت کنندگان در ایــن نظرســنجی معتقــد بودند دولــت دالیل منطقــی و درســتی در توضیح این مســئله ارائه 

نکرده است.
»دولت قبل« بزرگترین توجیه حســن روحانی و یارانش برای مشکالتی است که در پیش داشتند. آنها حتی در حالی 
که در همین هفته ســومین سال پیروزی شان در انتخابات را جشن گرفتند و یک سال بیشتر از عمر دولتشان نمانده 
هم برخی اتفاقات را به دولت محمود احمدی نژاد نسبت می دهند. این درست که دولت محمود احمدی نژاد در برخی 
از موارد عملکرد قابل دفاعی نداشــته که همه مردم هم طعم آن اشتباهات را چشــیده اند. اما حتی برای هواداران 
دولت روحانی هم پذیرفتنی نیســت که این دولت با گذشــت سه ســال همچنان با بهانه جویی هر کم و کاستی را به 
دولت قبلی نسبت دهد. نمونه واضح و اشکارش را می توان در همین ماجرای فیش های حقوقی دید. حسن روحانی 
در دستوری که در همین هفته به اسحاق جهانگیری برای پیگیری این موضوع داد نوشت: مواردی از پرداخت های 
غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان »پاداش و وام« وجود داشــته اســت که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده 
از دوره های قبل توجیه پذیر باشــد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخالقی دولت ناسازگار 

و غیرقابل قبول است.
ســوالی که برای مردم ایجاد می شود این اســت که چگونه دولت وقتی پای قطع یارانه مردم در میان است به خوبی 
از میزان داریی و ســطح رفاه خانوارهای ایرانی مطلع است تا عده ای را مســتحق دریافت یارانه تشخیص ندهد اما 
همین دولت نمی دانسته در سازمان های زیر مجموعه اش، حتی با استناد به قوانین باقیمانده از دولت قبل، مدیرانی 
حضــور دارند که حقوق های چند ده میلیون تومانی دریافت می کنند؟ حتــی اگر فرض را بر این بگیریم که دولت از 
این قوانین و پرداخت ها خبر نداشــته است حســن روحانی که چنین پرداخت هایی را »مغایر منشور اخالقی دولت« 
می نامــد، چگونه در بدنه دولتــش مدیرانی دارد حاضر به دریافت حقوق های این چنین می شــوند؟ چگونه مدیران 
بانکی که رســالت سازمانش » کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیالت الزم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر« بیان 
شــده راضی می شــود حقوق چند ده میلیونی بگیرد در حالی که برای همان کارگر در سال جاری حقوق 8۱2 هزار 

تومانی در نظر گرفته شده است؟
آنچه مســلم اســت داســتان فیش های حقوقی به امروز فردا ختم نمی شــود و دولت هم نمی تواند مقابل این سیل 
افشــاگری که به راه افتاده ایســتادگی کند. پس بهترین راه ممکن برای دولت حســن روحانی این است که با اتخاذ 
یک استراتژی درست ســعی کند با افکار عمومی رو راست باشد و به شفاف سازی سعی در برطرف کردن این بحران 

داشته باشــد به جای اینکه بخواهد با فرافکنی شانه از بار این مسئولیت خالی کند.

دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها برجام را یکی از خدمات و موفقیت های دولت یازدهم دانست و گفت: مخالفت 
با برجام مخالفت با تصمیم کالن نظام است. حجت االسالم و المسلمین محسن رهامی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا 
با اشاره به پیشنهاد ریاست مرکز پژوهش های مجلس به عارف تاکید کرد: مهمترین نقش عارف هدایت فراکسیون امید 
در مجلس دهم اســت. وی همچنین با ارزشمند خواندن تصویب قانون جرم سیاسی برغم اشکاالت آن، تصریح کرد که 

مجلس دهم باید روی فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت برمی گردد تمرکز کند.
رهامی درباره عملکرد دولت یازدهم در حوزه سیاســت خارجی و برجام گفت: مســاله برجام یکی از خدمات و موفقیت 
های دولت یازدهم اســت و مخالفت و موافقت با برجام نمی تواند فقط مخالفت با دولت باشد. رهامی با اشاره به اینکه 
تحریم ها و مسائل ناشــی از آن می توانســت برای مملکت ایجاد خطر کند، برجام را یک مساله ملی دانست و افزود: 
برجام فقط به قوه مجریه اختصاص ندارد، بلکه برجام مســاله کل نظام، مربوط به رهبری است و به قوه قضاییه و قوه 
مقننه و ســایر ارکان نظام از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هم ارتباط دارد. این فعال سیاسی اصالح طلب 
مختصر کردن برجام را به دولت کوچک کردن مساله و منحرف کردن موضوع عنوان کرد و افزود: این موضوع با تایید 
شخص مقام رهبری و سایر مسئوالن نظام وفرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی کشور تصویب شده و همه مقامات 
کشــور اعم از قضایی و تقنینی و اجرایی بر آن صحه گذاشتند؛ در واقع اگر کســی مخالفت کند، این مخالفت با دولت 
نیســت، بلکه مخالفت با تصمیم کالن نظام است. وی اضافه کرد : برجام نقطه اشتراک شخص رهبری، روسای سه 
قوه، فرماندهان عالی رتبه سیاسی و نظامی و دستگاه های امنیتی است و در واقع آسیب دیدن برجام می تواند بحران 

امنیتی برای کشور ایجاد کند.

مهمترین نقش عارف هدایت فراکسیون امید است
دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشــگاه ها درباره نقش عارف در مجلس دهم نیز گفت: معتقدم مهمترین جایگاه و 
نقش دکتر عارف ریاست، هدایت و سازماندهی فراکسیون امید، نیروهای اصالح طلب و نمایندگان معتدل و میان رو در 

مجلس شورای اسالمی است تا به صورتی بیانگر مواضع نیروهای معتدل و اصالح طلب جامعه در مجلس دهم باشند.
وی افزود: فراکسیون امید می تواند در تصمیم گیری های کالن مجلس از تصویب لوایح و حتی رأی اعتماد به وزراء سوال 
و حمایت از وزیران و برنامه های دولت نقش موثری داشته باشد. عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با اشاره 
به اینکه این فراکسیون بیش از یک سوم نمایندگان مجلس را در بر می گیرد، تاکید کرد: حضور این تعداد نماینده در یک 
فراکسیون کم نیست، لذا با توجه به اینکه بعضی از وزرا در مجلس گاهی با رای شکننده وارد کابینه می شوند، رای بیش از 
یکصد نماینده مجلس در تمامی مسائل مربوط به وظایف و مسئولیت های مجلس شورای اسالمی بسیار حائز اهمیت است.

مجلس دهم روی فصل سوم قانون )حقوق ملت( تمرکز کند
دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها درباره تصویب و ابالغ قانون جرم سیاسی اظهار داشت: این قانون در پاسخ 
به یک نیاز حقوقی کشور بود که تصویب شد، مساله ضرورت تعریف و تعیین تکلیف جرم سیاسی در واقع موضوعی است 
که به صراحت در اصل ۱68 قانون اساسی در سال ۱۳58 تصویب شده است. این فعال سیاسی اصالح طلب خاطر نشان 
کرد: کار نمایندگان در آخرین روزهای مجلس نهم قابل تقدیر است که این نیاز قانونی را برطرف و یک خال قانونی را پر کردند. 
رهامی با بیان اینکه از حیث محتوا، بررسی این قانون مجال بیشتری را می طلبد افزود: اینکه با تصویب و ابالغ این قانون در 
واقع جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده و در چارچوب قانون اساسی حدود اختیارات تعیین و تفاوت هایی برای متهمان 
و مجرمان سیاسی و عادی تعیین شده، که کار ارزنده ای صورت گرفته است. رهامی گفت: تصویب این قانون و ضرورت 
اجرای یکی از اصول قانون اساسی پس از گذشت ۳7 سال از تصویب قانون اساسی، نشان می دهد که مجلس دهم برای 
تکمیل این کار باید بر روی قوانین اجرایی و عملی مربوط به اصول مندرج فصل سوم قانون اساسی که مربوط به »حقوق 
ملت« است متمرکز شود و آن را مورد توجه قرار دهد. وی با این مطلب که بسیاری از اصولی که در این فصل قرار دارد مانند 
اصل ۱68 مغفول باقی مانده است، گفت: این اصول احتیاج به تصویب قوانین عادی مجلس دارد که در صورت تدوین و 
تصویب تخلفات از این قوانین و مقررات در چارچوب مفاد این فصل در تعریف جرم سیاسی بیشتر معنی پیدا خواهد کرد و 

مشخص خواهد شد قانون جرم سیاسی چقدر توانایی پاسخگویی به نیاز های جامعه را دارد.

خبرآنالین نوشت: نبرد تحقیق و تفحص بین مجلس و معاون احمدی نژاد
سرنخی که در پیچ و خم کمیسیون، نماینده ها و مسئوالن بنیاد شهید به یک کالف سردرگم تبدیل شد تا جایی که دیگر نشانی از رد اصلی  

تخلفات گسترده بنیاد شهید نیست.

 رویداد 2۴ نوشت: سردرگمی؛ میراث احمدی نژاد برای اصولگرایان
سردرگمی های اصولگرایان در مورد انتخابات ریاست جمهوری 96 همچنان به قوت خود باقی است، کما اینکه در هفته های اخیر از 

چهره های بسیاری به عنوان نامزد اصولگرایان در این انتخابات نام برده شده است.

 پارس نیوز نوشت: سهم خواهی از دولت در یک سال پایانی
تقابل اندیشه میان اصالح طلبان، دولتی ها و اعتدالیون نشان می دهد در یک سال پایانی پروژه معرفی کاندیدای 96 در پیچ وخم بده 

بستان های سیاسی قرار دارد.

 فارس نوشت: چرا هاشمی در برابر تحریف اندیشه امام و انقالب سکوت می کند؟
آیا می توان سکوت این روزهای هاشمی را تصادفی دانست، در حالی که هاشمی در دیدارهای این روزهای خود درباره همه چیز از برجام 

گرفته تا لزوم رسیدگی به ایتام صحبت می کند ولی ترجیح می دهد ادعای بی بی سی راجع به امام را مسکوت بگذارد.

عکس روزسایت نگار

عکس روز:وزاری امور 
خارجه ایران و آمریکا 
صبح امروز چهارشنبه 
در اسلو دیدار و گفتگو 
کردند.

خبرنامه
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رصدخانه

رایزنی های پسابرجامی
حضور ظریف در اُسلو با دیدار جان کری پایان یافت

محمد جــواد ظریف، وزیر خارجه ایــران، در ادامه ســفر اروپایی خود و در 
جریان حضور در اسلو، پایتخت نروژ، با جان کری، وزیر خارجه آمریکا دیدار 
و گفت و گو کرد. ظریف و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه 
در حاشیه »اســلو فروم 20۱6« در پایتخت نروژ دیدار و در خصوص نحوه 
اجرای برجام به رایزنی پرداختند. این دیدار که از ساعت 9:۱5 صبح به وقت 
محلی آغاز شــد پس از حدود 75 دقیقه بحث و رایزنی پایان یافت. قرار بود 
این دیدار ساعت 9 به وقت محلی آغاز شــود که با قدری تأخیر شروع شد. 
سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان ظریف و حسین جابری 
انصاری، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در این دیدار حضور داشتند. 
این در حالی است که وزیر امور خارجه کشورمان در مدت سه روز حضورش 
در نروژ ضمن رایزنی با مقامات این کشور و بررسی ابعاد مختلف مناسبات 
دوجانبه، در نشســت اسلو فروم 20۱6 شرکت کرد و در حاشیه این نشست 

به جز جان کری، با موگرینی نیز به رایزنی دوجانبه پرداخت. 
محمدجــواد ظریف در دومین ســفر دوره ایش به قاره ســبز پس از اجرای 
برجام، بامداد دوشنبه 24 خرداد ماه وارد اسلو شد. وزیر امور خارجه در بدو 
ورود به اسلو در جمع خبرنگاران درباره سفر خود اظهار داشت: »در خصوص 
همکاری های دو کشور در حوزه نفت و گاز، محیط زیست و مشورت های 
سیاســی و منطقه ای با همتــای نروژی خود گفت و گــو خواهم کرد«. وی 
همچنین گفت: »روز سه شــنبه اجالس اســلو فروم با صحبت بنده، وزیر 
خارجه نروژ و خانم موگرینی آغاز می شود و در سخنرانی خودم ضرورت تغییر 
دیدگاه برای حل و فصل منازعات منطقه ای را مطرح می کنم و در کنار آن با 
شرکت کنندگان گفت و گو خواهم کرد«. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: 
»روز چهارشنبه در ادامه مالقات ها در حاشیه اجالس، گفت وگویی با آقای 
کری وزیر خارجه آمریــکا درباره پیگیری تعهدات آمریکا در برجام خواهیم 
داشت«. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان که در ادامه سفرش به اروپا، 
بعدازظهر امروز به آلمان سفر خواهد کرد. وی درباره این سفر چند ساعته هم 
عنوان کرد: »بعدازظهر چهارشنبه در برلین با آقای اشتاین مایر در خصوص 

روابط و موضوعات دوجانبه و منطقه ای گفت وگو خواهیم کرد«. 

وزیر امور خارجه کشــورمان در نخســتین برنامه کاری خود صبح دوشنبه 
با »بورگه برنــده« وزیر خارجه نروژ دیــدار و در خصوص روابــط دوجانبه و 
همکاری های سیاســی، اقتصادی و بانکی گفت وگو و رایزنی کرد. ظریف 
در دومین دیدار رسمی خود در اسلو با »اولمیک تومسن« رئیس پارلمان نروژ 
مالقات و درباره همکاری های دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی و مسائل 
منطقه ای مورد اهتمام گفت وگو و رایزنی کرد. ظریف با اشاره به زمینه های 
مختلف گسترش روابط دوجانبه در مرحله پسابرجام و استقبال از گسترش 
همکاری های پارلمانی گفت: »همکاری های اقتصادی دو کشور از حوزه 
شیالت تا انرژی می تواند افزایش یابد«. رئیس دستگاه دیپلماسی در سومین 
دیدار رسمی خود در اوسلو با »آنیکن هویتفلدت« رئیس و تعدادی از اعضای 
کمیســیون سیاســت خارجی و دفاعی پارلمان نروژ دیــدار و در خصوص 

همکاری های دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی گفت وگو کرد.
ظریف در ادامه برنامه های خود در اسلو، در همایش برجام و فرصت های 
جدید همکاری ایران و نروژ شــرکت کرد و ضمــن قدردانی از نقش نروژ در 
اجرای بخشی از توافق برجام و تبادل همزمان اورانیوم طبیعی و غنی شده 
عنوان کرد: برجام نمونه گفت و گوی سازنده به جای اقدامات مخربی است 
که اکنون منطقه ما درگیر آن اســت. عناصر زیادی در برجام هست که نه 
تنها در روابط ایــران و نروژ که در تحوالت منطقه و جهان قابل بهره برداری 
است. حضور در جمع ایرانیان مقیم نروژ و ایراد سخنرانی در جمع هموطنان 
ایرانی، آخرین برنامه دوشنبه ظریف در اسلو بود. وزیر امور خارجه کشورمان 
روز سه شنبه در ادامه برنامه های خود در سفر به اسلو در حاشیه اسلو فروم 
20۱6 با فدریکا موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دیدار و 

گفت وگو کــرد. در دیدار ظریف و موگرینی در خصوص مســائل مربوط به 
اجرای برجام و روابط ایران و اتحادیه بر اساس نتایج دیدار اخیر موگرینی از 

ایران و همچنین تحوالت سوریه گفت وگو و رایزنی شد.
ظریف و موگرینی بعد از این دیدار در اسلو فروم  20۱6 حضور یافتند و وزیر 
خارجه کشورمان در این اجالس به ایراد سخنرانی پرداخت. رئیس دستگاه 
دیپلماسی در این اجالس با اشاره به مواضع و انتخاب های غلط غربی ها 
در مذاکرات هســته ای با ایران، تصریح کرد: »غربی ها با اتهام زنی های 
بی اساس، سیاست هایی همچون تحریم های سخت را در پیش گرفتند«. 
ظریف افزود: »آنان پس از اینکه از همه انتخاب های غلط خسته شدند، 
تصمیمات درست گرفتند«. وزیر خارجه ایران همچنین گفت: »اگر ما به 
ســمت بازی با حاصل جمع صفر برویم، همه بازنده می شویم«. دیپلمات 
ارشــد ایرانی در این نشســت درباره تحوالت منطقه و مقابله با تروریســم 
هم اظهارنظر کرد و گفت: »به نظر من، ما باید بر ســر این موضوع توافق 
کنیم کــه هیچ راه حل نظامی برای هیچ یک از این موارد )بحران ســوریه 
یا عراق( وجود ندارد، البته شــاید یک عنصر مکمل نظامی وجود داشــته 
باشــد. برای شکست افراطیون، شما به چیز بیشــتری فراتر از استراتژی 

نظامی نیاز دارید«.
گفتنی اســت وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این سفر بعدازظهر امروز 
راهی برلین شد تا در توقفی چند ساعته در آلمان، با فرانک اشتاین مایر، وزیر 
خارجه آلمان دیدار کند. این دومین سفر دوره ای ظریف به قاره اروپا است. 
وزیر خارجه کشورمان پیش از این نیز در نهم خرداد سال جاری سفری پنج 
روزه به چهار کشــور اروپایی لهستان، فنالند، ســوئد و لتونی داشت. البته 
ظریف بهمن ماه سال گذشته نیز سفری دوجانبه به بلژیک داشت. اولین 
سفر دوره ای ظریف پس از اجرای برجام به جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه بود 
و وزیر خارجه در سفر به اندونزی، سنگاپور، برونئی، تایلند، نیوزیلند و استرالیا 
با مقامات این کشورها ابعاد مناسبات دوجانبه را مورد بررسی قرار داد. وزیر 
خارجه ایران قرار است هفته آینده در پاسخ به دعوت همتای فرانسوی خود 

سفری دو روزه به پاریس داشته باشد. 

تغییرموضعآرامترکیهدرقبالدولتبشاراسد
خبرگزاری »رویترز« در مطلبی به بررسی مواضع ترکیه در قبال سوریه پرداخته و می نویسد، عزم دولت ترکیه برای جلوگیری از تشکیل یک منطقه خودمختار کردی در شمال سوریه، می تواند سبب کاهش فشارهای این دولت برای کناره 
گیری بشار اسد از قدرت شود. این در شرایطی است که تاکنون نوع سیاست آنکارا در سوریه، بیش از آنکه سبب گسترش نفوذ شود، سبب منزوی شدن ترکیه می شود. بینالی ییلدریم، نخست وزیر جدید ترکیه، تنها چند روز پس از رسیدن 
به قدرت، تصریح کرد که ترکیه باید »بر دوســتان خود افزوده و از دشــمنان خود بکاهد«؛ اظهاراتی که بیانی روشن در تأیید ناکارآمدی سیاست های ســلف خود، یعنی احمد داوداوغلو بود. در دوره نخست وزیری داوداوغلو، آنکارا مکررًا بر 
ضرورت کناره گیری بشار اسد از قدرت تأکید داشت و همین امر، از یک سو سبب تقابل ترکیه با روسیه به عنوان متحد دولت اسد و از سوی دیگر، سبب فاصله گرفتن این کشور از ائتالف بین المللی تحت رهبری آمریکا شد، زیرا این ائتالف، 
تمرکز خود را پیش از هر چیز بر مبارزه با گروه تروریستی داعش قرار داده بود. اما اکنون، بدترین کابوس ترکیه به واقعیت تبدیل شده است: حمایت های روسیه – و ایران – سبب باقی ماندن اسد در قدرت شده، در حالی که همزمان، کردهای 
سوریه به دلیل مشغولیت به امر مبارزه با داعش، از حمایت آمریکا برخودار شده اند. همین امر سبب شده موقعیت آن ها در مرز ترکیه تقویت شود. کابینه ییلدریم، چهار حوزه سیاستگذاری را به عنوان اولویت های خود برای تغییر سیاست ها 

مشخص کرده است: اسرائیل، روسیه، اتحادیه اروپا و سوریه. عزم تغییر سیاست در سوریه، تا حدی بدان سبب است که ترکیه دریافته سقوط اسد، می تواند به نفع گروه های نظامی کرد تمام شود.

بزرگترین الماس کشف شده در صد سال گذشته، ارزش 70 میلیون دالری دارد

دانش آموزان »مونتالبان« فیلیپین با 
قایق هایی از بامبو به مدرسه می روند. 

)telegraph(

)AFP( برخورد پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان معترض به اصالحات قانون کار

حضور »دیلما روسف« معلق از قدرت در 
کنفرانس خبری با رسانه های خارجی 
)Reuters(

 ترامپ از کلینتون 
پیشی گرفت

بر اساس یک پژوهش دانشگاه هاروارد آمریکا، دونالد ترامپ، 
تنها نامزد جمهوری خواهان، از هیالری کلینتون، نامزد مطرح 
دمکرات های این کشــور پیشی گرفته اســت. مرکز مطالعات 
دانشــگاه هاروارد با بررسی اخبار منتشر شــده چند ماه اخیر در 
رسانه های تراز اول آمریکا به این نتیجه رسید که اقبال مردمی 
به تدریج از هیالری کلینتون دموکرات به ترامپ جمهوری خواه 
برگشته است. این تحقیقات حاکی از آن است که حدود یک سوم 
از اخبار هشت رسانه بزرگ آمریکا، از اواسط ژوئن سال 20۱5 
تا پایان همان سال به اخبار مربوط به ترامپ اختصاص داشت.

 اردوغان برای پوتین 
نامه نوشت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نامه ای به والدیمیر 
پوتین،  همتای روس خود،  روز ملی روســیه را که مصادف با ۱2 
ژوئن اســت به وی تبریک گفــت. وی همچنین اعالم کرد که 
امیدوار اســت که روابط ترکیه و روسیه به وضعیت طبیعی خود 
برگشــته و در سطح شایسته ای باشــد. در این پیام آمده است: 
»رئیس جمهور محترم روسیه، به نیابت از مردم ترکیه "روز ملی 
روســیه" ، ۱2 جوالی را به تمام روس ها و شما تبریک می گویم 
و همچنین امیدوارم که روابط روســیه و ترکیه در آینده به سطح 

شایسته برسد«. 

 هموار شدن 
راه فروش »بوئینگ« به ایران

منابع غربی اعالم کردند هواپیماســازی بوئینگ امریکا با ایران 
در زمینه فروش یا اجاره بیش از ۱00 فروند جت مسافربری طبق 
توافق تهران با قدرت های جهانی برای کاهش تحریم ها به تفاهم 
رســیده اســت. این معامله که تاکنون تنها در چارچوب ترتیبات 
پیشنهادی آتی به نظر می رسد، دستیابی شرکت هواپیمایی ایران 
ایر به جت هایی را چه از طریق خرید مســتقیم و چــه اجاره در بر 
می گیرد که باید مورد تأیید دولت امریکا قرار گیرد. پس از انتشار این 
اخبار، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که توافق 

هسته ای اجازه فروش هواپیماهای تجاری به ایران را می دهد.

 تیراندازی در آمریکا، 
این بار در تگزاس

پلیــس آماریلو ایالــت تگزاس، پیــش از ظهر بــه وقت محلی 
بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه گزارش هایی مبنی بر حضور 
یک فرد مسلح در فروشگاه والمارت دریافت کرده که دست به 
گروگان گیری زده است. پلیس از ســاکنان منطقه خواست در 
اطراف محل حادثــه حضور نیابند. ســاعتی بعد، پلیس اعالم 
کرد که حادثه احتمااًل مربوط به خشــونت های محل کار است 
و نمی تواند حادثه تروریستی تلقی شود. پلیس سرانجام با کشته 
شدن گروگان گیر، پایان این ماجرا را اعالم کرد. هیچ موردی به  

عنوان کشته یا زخمی گزارش نشده است.

بین الملل


