
»ساعت صفر« آزادی فلوجه
پس از وعده ها و کشمکش های سیاسی- عملیاتی فراوان، سرانجام حیدر العبادی، نخست وزیر عراق دستور 
آغاز عملیات آزادسازی فلوجه را صادر کرد تا بدین ترتیب، تکفیری های داعش یکی از مهمترین پایگاه های 
خود را از هم اکنون از دست رفته ببینند. حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، بامداد 
امروز با ایراد سخنانی اعالم کرد: »ساعت آزادسازی فلوجه به صدا درآمده و لحظه پیروزی قاطع نزدیک شده 

صفحه ۴است. داعش چاره ای جز فرار ندارد«. العبادی گفت: »پرچم عراق بر فراز فلوجه  ...

|   2016 مــی   23   |   1437 شــعبان   16   |   1395 مــاه  خــرداد    3 دوشــنبه  |   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 04:10  |  اذان ظهــر 13:01  |  غــروب آفتــاب:  20:08  |   اذان مغــرب: 20:29  ||   

 موافقت نامه چابهار 
امضا شد

دولت و مجلس از طرح انتظار حمایت کنند

صبر در برابر سعودی ها کافی است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در شب سالگرد آزادسازی خرمشهر در برنامه پایش شبکه اول 

حاضر شد و دیدگاه های خود را درخصوص روش های مبارزه با بیکاری، دالیل تشدید رکود اقتصادی، 
شرایط اقتصاد پسابرجامی و چگونگی به کارگیری تجربه های موفق دفاع مقدس در اقتصاد و جنگ 

اقتصادی بیان کرد. محسن رضایی در این برنامه از طرحی اقتصادی با عنوان 
»انتظار« رونمایی کرد که به زودی به دولت تقدیم خواهد شد. رضایی 

همچنین امروز در مراسم گرامیداشت حماسه سوم خرداد که در پادگان امام 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3حسین)ع( سپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرستان برگزار شد ... صفحه ۲

نارندرا مودی نخســت وزیر هند و اشرف غنی 
رئیس جمهور افغانستان دیروز و امروز وارد تهران 
شدند تا ضمن امضای سندهای همکاری و توافق 
های دوجانبه، توافقنامه سه جانبه و راهبردی بندر 
ترانزیتی چابهار را امضا کنند. ســند مذکور که 
موافقتنامه راهبردی تاسیس داالن حمل و نقل 

صفحه 3و گذر بین المللی بین ایران و هند  ...

علی مطهری با اشــاره به اظهار 
نظر یکــی از منتخبین حاضر در 

لیست امید که  ...

کمال الدین پیرمــوذن گفت: در 
تضییعاتی که در چند ســال اخیر، 

از جانب نهادهای ...

عضــو مجلس خبــرگان رهبری 
گفت: جمــع زیــادی از اعضای 

خبرگان خواستار ...

منتخبان لیست 
امید اخالق را 

رعایت کنند

این بدعت، 
تعطیلی قانون 

اساسی است

احتمال 
کاندیداتوری 

جنتی

خرمشهرها 
در پیش است

صفحه ۲

از قدیم با برهم زدن سخنرانی ها مخالف بوده ام
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لغو کنسرت های موسیقی خالف عرف است
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست خبری امروز خود درباره راهکار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برابر 
لغو کنسرت های موسیقی اظهار کرد: این اتفاق برای ما هم خوشایند نیست و مسئوالن ارشد هم اظهار ناخرسندی کردند. 
در این باره وزارت ارشاد متولی اصلی و مجوزهای اصلی را صادر می کند و مسئله اینجاست که وقتی اثری مجوز می گیرد باید 
اجرا شود. او با تأکید بر اینکه مجوزهای ارشاد برای اجرا صادر می شوند نه برای لغو افزود: اگر قرار باشد مجوزها توسط برخی 
نهادهای دیگر لغو شوند، صادر نشود بهتر است. باید ساختار این موضوع را مشخص کنیم که کدام نهاد در این باره تصمیم 
گیرنده  اســت و اگر نهاد حاکمیتی تصمیم می گیرد باید تا آخرین لحظه مجوزش اعتبار داشته باشد. البته سایر نهادها هم 

باید به وظایف خود عمل کنند ولی نه به این شکل که براساس برداشت ها و سلیقه خود رفتار کنند. نوش آبادی ادامه داد: وقتی در یک استان شورای تأمین، 
فرمانداری و نیروی انتظامی مجوزهای الزم را صادر و برای برگزاری کنسرت اعالم آمادگی می کنند اما در آخرین لحظه مجوز قانونی توسط نهاد دیگری لغو 
گاه باشند. وی با تأکید بر اینکه بسیای از این اتفاقات  می شود برای همه سوال برانگیز و ناخوشایند است و اگر دلیلی وجود دارد باید ارائه شود تا مسئوالن ذی ربط آ
در مجرای طبیعی نیست و خالف عرف است، گفت: البته هنرمندان ما صبور هستند ولی مداخالت بیش از حد مشکالتی را پیش می آورد که باعث می شود 
کنده از اضطراب و بدبینی در جامعه ایجاد شده و این به صالح کشور نیست. نباید  موسیقی ما در این مدت روزهای سختی را پشت سر بگذارد. اکنون فضایی آ
تسویه حساب های جناحی و سیاسی در عرصه هنر رخ دهد، چرا باید برای لغو یک کنسرت در یک شهرستان کوچک که آن هم ناشی از کم لطفی دوستان در 
برخی دستگاه هاست این چنین هزینه دهیم و در شرایطی که مشکالت ما را در سطح جهان با مذاکره حل می کنیم نتوانیم در داخل کشور این کار را انجام دهیم.

ادعای وطن امروز کذب و قابل تعقیب است
وکیل سیدحسین موسویان به ادعای یک روزنامه اصولگرا واکنش نشان داد. هوشنگ پوربابایی وکیل سید حسین موسویان 
در تکذیب ادعای روزنامه وطن امروز در مطلبی نوشت موکلش از دانشگاه پرینستون حقوق ماهیانه دریافت کرده و هیچ 
وجهی بجز حقوق مقرر دانشگاه به ایشان پرداخت نشده است. وی در این یادداشت  نوشته است: دکتر حسین موسویان از 
نیمه سال ۱۳۸۸ در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان محقق فعالیت تحقیقی خود را آغاز و از همان ابتدا و تا کنون -صرفا- 
از دانشگاه پرینستون حقوق ماهیانه دریافت کرده و هیچ وجهی به جز حقوق مقرر دانشگاه به ایشان پرداخت نشده است.

پوربابایی با اشــاره به گزارش اخیر بنیاد پالشر آمریکا )یک موسســه غیر دولتی در آمریکا که هدف و برنامه اش کاهش و 
نابودی سالح های هسته ای در جهان است( که در آن به کمک ۷۰۰۰۰ دالری این موسسه به دانشگاه پرینستون آمریکا در این خصوص اشاره شده، تاکید 
کرده است: بنیاد پالشر به صورت صریح و روشن نوشته که ۷۰۰۰۰ دالر به دانشگاه پرینستون – و نه به دکتر موسویان- جهت حمایت از فعالیت نامبرده که 
سخنرانی ها و مقاالتشان ضد جنگ، صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای و جلوگیری از تحریم بوده، پرداخته است. گزارش بنیاد پالشر صریحا اعالم 
می کند که این مبلغ به دانشگاه پرینستون پرداخت شده اســت. وی افزوده است: تامین هزینه های دانشگاه های سراسر جهان عالوه بر اخذ شهریه از 
دانشــجویان، دریافت کمک های مالی از مراکز خصوصی و دولتی برای پروژه های تحقیقاتی خود است که این مبالغ صرفا به مراکز علمی پرداخت شده 
و محققان یا مستخدمان غیر از آنچه که در قراردادشان ذکر شده، مبلغ دیگری دریافت نمی کنند.  این وکیل دادگستری در پایان با تکذیب مجدد مطالب 

منتشره در روزنامه وطن امروز حق تعقیب برابر قوانین برای موکل محفوظ خوانده است.

 موافقت نامه چابهار 
امضا شد

نارندرا مودی نخســت وزیر هند و اشرف غنی رئیس 
جمهور افغانســتان دیروز و امروز وارد تهران شــدند 
تا ضمن امضای ســندهای همکاری و توافق های 
دوجانبه، توافقنامه سه جانبه و راهبردی بندر ترانزیتی 
چابهــار را امضا کنند. ســند مذکور کــه موافقتنامه 
راهبردی تاسیس داالن حمل و نقل و گذر بین المللی 
بین ایران و هند و افغانســتان اســت و به موافقتنامه 
چابهار معروف اســت، عصر امروز در حضور ســران 

سه کشور امضا شد.
رییس جمهــوری پــس از امضای موافقتنامه ســه 
جانبــه چابهار بین ایــران، هند و افغانســتان با بیان 
اینکه پیام این ســند آن اســت که کشورهای منطقه 
بایــد از فرصــت هــای منطقــه ای برای توســعه و 
تقویــت کل منطقه اســتفاده کنند گفــت: امروز به 
عنوان یــک روز مهــم و تاریخــی در توســعه روابط 
ســه کشــور برای ما حایز اهمیت اســت. امــروز از 
طــرف تهران، دهلــی و کابل این پیام بــرای منطقه 
و جهــان کــه راه پیشــرفت کشــورهای منطقه در 
 ســایه همکاری مشترک و اســتفاده از فرصت های 

منطقه ای است.
روحانی ادامه داد: ما در سایه سرمایه گذاری و فعالیت 
مشترک در چابهار می توانیم کشور هندوستان را در 
یک مسیر مطمئن به افغانستان و کشورهای آسیای 

میانه و قفقاز متصل کنیم.
رییس جمهوری گفت: بنابراین از طریق موافقتنامه 
و ســندی که امروز به امضا رســید پیامی برای همه 
کارآفرینان در سه کشور و کشــورهای منطقه است 
که می توانند بر مبنای داالن جدید بین المللی برنامه 

آینده خودشان را تنظیم کنند.
وی افزود: سند امروز تنها یک سند اقتصادی نیست 
بلکه یک سند سیاسی و سند منطقه ای است و پیام 
این سند آن است که کشورهای منطقه باید از فرصت 
های منطقه ای برای توســعه و تقویــت کل منطقه 

استفاده کنند.
روحانی ادامه داد: در این توافق سه جانبه فضا برای 
حضور کشــورهای دیگر و فعالیت کشورهای دیگر 
باز است و می توانند کشورهای دیگر هم به این سند 

همکاری در آینده ملحق شوند.
رییس جمهوری گفت: ســند و توافق امروز بر علیه 
هیچ کشــوری نخواهد بود و آنچه فعالیت سه کشور 
است به نفع کل منطقه و به ویژه صلح و ثبات منطقه 

خواهد بود.
ارندرا دامورداس مودی نخست وزیر هندوستان نیز 
در این نشســت گفت: امروز در تاریخ سه کشور، روز 
مهمی بشمار می رود، چرا که این توافق تنها توافقی 
بــر روی کاغذ نیســت، بلکه با اراده کامــل عملیاتی 

خواهد شد.
اشرف غنی رییس  جمهوری اسالمی افغانستان هم 
در این نشست با بیان اینکه امروز گذشته و آینده ما به 
یکدیگر پیوند می خورد'، گفت: در گذشــته از طریق 
راه ابریشم با هم ارتباط داشتیم و امروز مرکزی شدن 
چهارراه تجارتی منطقه باعث گسترش روابط میان سه 
کشور خواهد بود و این نشانی روشن از همکاری های 
منطقه ای برای ایجاد اشتغال و تحرکات اقتصادی، 

خواهد بود.
رییس  جمهوری اســالمی افغانســتان بــا تأکید بر 
اینکه این پروژه زمینه ساز تحولی بزرگ نه تنها برای 
ســه کشــور، بلکه در منطقه بشــمار می رود، خاطر 
نشــان کرد: توافق ســه جانبه ایران، هندوســتان و 
افغانســتان امکان ارتباط میان کشــورهای منطقه 
 را بوجــود آورده و از چین تا آســیای مرکــزی را بهم 

متصل می کند.

خرمشهرها در پیش است
از قدیم با برهم زدن سخنرانی ها مخالف بوده ام

همزمان با ســوم خرداد ســالروز عملیــات افتخارآفرین بیــت المقدس و فتح 
خرمشــهر، صبح امروز مراسم دانش آموختگی دانشــجویان افسری و تربیت 
پاســداری دانشــگاه امام حســین)ع( با حضور حضــرت آیت اللــه خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا برگزار شد. رهبر معظم انقالب اسالمی در این سخنان، 
»ایستادگی«، »تبعیت نکردن از دشمن« و »حفظ هویت انقالبی و اسالمی« را 
عوامل اصلی اقتدار نظام اسالمی و ملت ایران دانستند و تاکید کردند: آمریکا 
و دیگر قدرت ها از این موضوع به شــدت ناراحت هســتند و چاره ای هم ندارند 
و بر همین اساس تالش زیادی کردند که شــاید بتوانند مراکز تصمیم گیری و 
تصمیم ســازی کشــور را در حیطه قدرت خود درآورند اما نتوانستند و به توفیق 

الهی نخواهند توانست.

احتمال جنگ نظامی کم است، ولی جهاد باقی است
حضرت آیت الله خامنه ای با اشــاره به تالش ناموفق جبهه اســتکبار در طول 
۳۸ سال گذشــته برای شکست انقالب اسالمی، به رغم اســتفاده از ابزارها و 
توطئه هــای گوناگون، آن را نمونه بارز پیروی از منطِق مجاهدت و ایســتادگی 
با توکل برخدا برشــمردند و تأکید کردند: ملت ایران همچنان در صحنه است و 
جوانان بســیاری حاضرند که جان خود را در راه انقــالب فداکنند و این، همان 

چیزی است که قدرت خدا را جلب خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای این نوع رویارویی در مقابل جبهه استکبار را »جنگ 
نامتقارن« خواندند و گفتند: در این جنگ نامتقارن، هر دو طرف توانایی ها و منابع 
قدرتی دارند که طرف مقابل، از آنها برخوردار نیست و منبع قدرت نظام اسالمی، 
اعتماد و توکل به قدرت خدا، اعتماد به پیروزی و اعتماد به قدرت اراده انسانهای 
مؤمن است. ایشان با تأکید بر این که جنگ نامتقارن، »جنگ اراده ها« است، 
خاطر نشان کردند: در میدان این جنگ، اراده هر یک از دو طرف سست شود، 
قطعًا شکســت خواهد خورد، بنابراین باید مراقب بود تا تبلیغات و وسوسه های 

دشمن در اراده مستحکم ما خللی ایجاد نکند.
رهبر انقالب، این جنــگ را فراتر از جنگ نظامی و نوعی »جهاد« دانســتند و 
افزودند: امروز برای کشور ما احتمال وقوع جنگ نظامِی سنتی بسیار ضعیف 
اســت اما مســئله جهاد باقی اســت و این جهاد که منطقی قرآنی و اســالمی 
دارد، »جهاد کبیر« و به معنای »ایســتادگی، مقاومت و پیروی نکردن از کفار و 
مشرکین« است. رهبر انقالب خطاب به جوانان کشور و دانشجویان حاضر در 
مراسم خاطرنشــان کردند: آینده انقالب متعلق به شما است و شما هستید که 
باید این تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید در آینده، خرمشهرها، در پیش است؛ 
البتــه نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که ویرانی های جنگ نظامی 

را ندارد و برعکس آبادانی نیز به دنبال دارد اما از جنگ نظامی سخت تر است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که جهاد کبیر در عرصه های سیاسی، 
اقتصــادی، فرهنگی و هنری نیز تجلی و ظهور دارد، خاطر نشــان کردند: در 
همه این عرصه ها، به جــای تبعیت از جبهه کافران و مشــرکان، باید از برنامه 

کاری اسالم و قرآن تبعیت کرد. ایشان مسئله امروز جمهوری اسالمی و جبهه 
اســتکبار را موضوع »تبعیت« دانســتند و گفتند: آنها تمام ابزارها، فشــارها و 
تالشهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی و عوامل خائن خود را به کار 
گرفته اند تا نظام اســالمی را به زانو درآورنــد و وادار به تبعیت کنند، اما آنچه که 
موجب عصبانیت شدید استکبار از ملت ایران شده، آن است که مردم به خاطر 

مسلمان بودن حاضر به به تبعیت از استکبار نیستند.
رهبــر معظم انقــالب، طرح موضوعاتــی همچون انرژی هســته ای، قدرت 
موشــکی و حقوق بشــر را بهانه خواندند و تأکید کردند: علــت اصلی همه این 
دشمنی ها و بهانه تراشی ها، تبعیت نکردن از استکبار است زیرا اگر ملت ایران 
حاضر به تبعیت بود، قطعًا با قدرت موشــکی و انرژی هسته ای کنار می آمدند و 
هیچ گاه نامی از حقوق بشر نیز به میان نمی آوردند. حضرت آیت الله خامنه ای 
درخصوص موضوع موشــکی یک نکته را متذکر شــدند و تأکید کردند: اخیرًا 
درمورد توان موشــکی ایران جنجال بسیاری به راه انداخته اند اما بدانند که این 

هیاهوها تأثیری نخواهد داشت و آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

وظیفه سپاه فقط جنگ در میدان نظامی نیست
رهبر معظم انقالب، »ایستادگی«، »تبعیت نکردن از دشمن« و »حفظ هویت 
انقالبی و اسالمی« را عوامل اصلی اقتدار نظام اسالمی و ملت ایران دانستند و 
خاطر نشان کردند: آمریکا و دیگر قدرتها، از این موضوع به شدت ناراحت هستند 
و چاره ای هم ندارند و بر همین اساس تالش زیادی کردند که شاید بتوانند مراکز 
تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور را در حیطه قدرت خود درآورند اما نتوانستند 

و به توفیق الهی نخواهند توانست.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: وظیفه اصلی سپاه، »پاسداری از انقالب« 
اســت، بنابراین جهاد کبیر باید ســرلوحه برنامه های سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی باشد. ایشــان با اشاره به هجمه ها و تهمت های فراوانی که علیه سپاه 
مطرح می شود، گفتند: علت اصلی این عصبانیت ها، ایستادگی سپاه در مسیر 

انقالب و حفظ جهت گیری ها و روحیه انقالبی و اسالمی است.
حضرت آیت الله خامنه ای از همین زاویه به تبیین ابعاد مختلف »جهاد کبیر« 
در عرصه های اقتصاد، فرهنگ و اجتماع پرداختند و افزودند: »تأکید بر اجرای 
اقتصاد مقاومتی، بخش اقتصادی این جهاد است«؛ »تأکید بر این موضوع که 
جوانان مؤمن، حزب اللهی و انقالبــی به کارهای فرهنگی خودجوش با قدرت 
ادامه دهند و دســتگاههای فرهنگی نیز در همین جهت حرکت کنند، بخش 
فرهنگی این جهاد است«؛ و »تأکید بر استفاده از همه ظرفیت ها و استعدادهای 

کشور در مسیر پیشرفت، بخش فعال اجتماعی این جهاد کبیر است«.
ایشان با اشاره به اتهام ناروای برخی مخالفان این حرکت و ادعای اینکه استفاده 
از ظرفیتهای درونی به معنای قطع رابطه با دنیا است، افزودند: ما هیچگاه قائل 
به قطع رابطه با دنیا و حصار کشیدن به دور خود نیستیم بلکه می گوییم ارتباطات 
سیاســی و مبادالت اقتصادی داشته باشید، اما هویت و شخصیت اصلی خود 

را از یاد نبرید و هنگامی که می خواهید ســخن بگویید و یا قرار داد امضا کنید، 
همچون نماینده ایران اسالمی و نماینده اسالم سخن بگویید و پشت میز قرارداد 

بنشینید و هوشمندانه اقدام کنید.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جهاد کبیر نیازمند هوشــمندی و اخالص است، 
به تالشها و امیدهای دشــمن برای نفوذ اشاره کردند و گفتند: امروز دشمن از 
وارد کردن ضربه اساسی به نظام اسالمی ناامید است اما با استفاده از ابزارهای 
مختلف و پیچیده در صدد نفوذ اســت تا هویت جوان ایرانی، هویت مورد پسند 
آمریکا و استکبار باشد زیرا در این صورت برای پیاده کردن اهداف و نقشه های 

خود مشکل و هزینه ای نخواهد داشت.
حضرت آیت الله خامنه ای، شناخت ناقص امریکا و جبهه استکبار از ملت ایران 
را منشأ محاســبات غلط آنان خواندند و خاطر نشــان کردند: البته آنها از نفوذ 
ناامید نیستند و در چنین شــرایطی، وظیفه بزرگی بر دوش همه ی غم خواران 
ملت ایران و نظام اسالمی از جمله ســپاه پاسداران قرار دارد. ایشان با تأکید بر 
اینکه سپاه باید همواره آمادگی های نظامی خود را در بهترین و نوآورترین شکل 
حفظ کند، افزودند: اما وظیفه ســپاه فقط جنگ در میدان نظامی نیست بلکه 
در مقطع فعلی، یکی از وظایف مهم همه دلســوزان، دوستداران و وفاداران به 
انقالب از جمله سپاه، تبیین، روشنگری و آشنا کردن ذهنها با اعماق و ژرفای 

حقایق و شعارهای انقالب است.

همواره با برهم زدن جلسه سخنرانی ها مخالف بوده ام
حضرت آیت الله خامنه ای، احساســات و عواطــف را در دنبال کردن حقایق و 
شعارهای انقالب الزم اما غیرکافی دانســتند و تأکید کردند: اگر این مسائل با 
تعمیق و ژرف نگری تبیین شــوند، قطعًا ایمان و باور افراد نسبت به این شعارها، 

از آنها جدا نخواهد شد و ثبات دائمی خواهد داشت.
ایشــان، علت اصلی چرخشهای صد و هشــتاد درجه ای برخی افراد در مقاطع 
مختلف انقالب را، نداشتن عمق، و نگاه سطحی آنان به مسائل دانستند و خاطر 
نشان کردند: باید در مسائل اصلی و شعارهای انقالب به اعماق فکر و اندیشه 

رفت و از راهنمایی های اساتید صالح استفاده کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین ضرورت اقدامات عمیق، از برخی اقدامات 
غیرمنطقی انتقاد و تأکید کردند: گاهی برخی افراد و جوانهایی که ممکن است 
صالح و مؤمن هم باشــند، به دلیل مخالفت با یک فرد یا یک جلسه سخنرانی، 
هیاهو و جنجال به راه می اندازند و آن مجلس را بر هم می زنند، در حالی که من 
از قدیم با این کارها که هیچ فایده ای نیز ندارد، موافق نبوده و نیستم، و معتقدم 

فایده در تبیین و کار درست و هوشمندانه است.
ایشان جوانان مؤمن و انقالبی را به هوشیاری فراخواندند و گفتند: البته گاهی 
برخی افراد از روی اغراض، این کارهای نادرســت را انجام می دهند و ســپس 
به گونه ای وانمود کنند که کار عناصر حزب اللهی و مومن اســت، بنابراین باید 

کاماًل هوشیار بود.

واکنش روزپیگیری روز

تعبیر بی برنامه گی از انقالبی  بودن ناجوانمردانه است 
فرمانده سپاه قدس گفت: در شرایطی که جامعه با هجمه های گسترده روبه رو است تنها تفکر انقالبی می تواند در برابر این هجمه ها ایستادگی کند. سردار قاسم سلیمانی در همایش »حوزه انقالبی، بیم ها و امیدها« 
مهمترین مشخصه مدیریت انقالبی را معنویت عنوان کرد و گفت: امام راحل)ره( مصداق حقیقی عمل و مدیریت انقالبی است و امروز انقالب خود را مدیون مدیریت انقالبی حضرت امام خمینی)ره( می داند. وی با 
اشاره به اینکه حوزه های علمیه شیعه حوزه های انقالبی بوده اند و حوزه علمیه قم نیز در این بین سرآمد بوده است، تصریح کرد: کسانی که در مسیر عمل انقالبی حرکت می کنند منافع ملت و دین را بر منافع شخصی 
ترجیح می دهند. وی با بیان اینکه عملیات بیت المقدس را می توان سرآمد یک عمل انقالبی که به سرانجام رسید و موفقیت آمیز بود دانست، افزود: برخی از انقالبی بودن به معنای بی برنامگی یاد می کنند 
که چنین تعبیری بسیار ناجوانمردانه است. وی اقدام شهدای مدافع حرم را مصداق بارز عمل انقالبی دانست و گفت: شهدای مدافع حرم برای دفاع از اسالم در سوریه حضور یافتند چرا که به درک و 
فهم حقیقی رسیده اند و در مسیر دفاع از اسالم ناب و با تکیه بر بصیرتی که دارند در حلب و خان طومان به درجه رفیع شهادت نائل می شوند. فرمانده سپاه قدس با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه 
و مشکالتی که این کشورها با آن روبه رو هستند، تصریح کرد: سربلندی و امنیت کشور ثمره حکمت،اراده و مراقبت های مقام معظم رهبری است و ایشان مراقب کشور و همه اقشار آن هستند.

سیاسی



3 دوشنبه 3 خرداد  ماه 1395
احمدی نژاد برای سرگرمی طرفدارانش سخنرانی می کند

اکبر ترکان مشــاور رئیس جمهور در خصوص کاندیداتوری احمدی نژاد گفت: شما از مردم کوچه و بازار بپرسید، ببینید شانسی دارند یا نه.  خودشان هم می دانند رقیب روحانی، احمدی نژاد نیست، 
جناحی که میخواهد برای آقای روحانی رقیب بتراشــد، کاندیدایش کسی دیگر است و احمدی نژاد تنها یک سرگرمی است؛ رقیب اصلی را بعدًا رو می کنند. وی افزود: میخواهم بگویم اصولگرایان 
تندرو میخواهند برای آقای روحانی رقیب بتراشــند. آقای احمدی نژاد برای ســرگرم کردن طرفداران خودشان این ســخنرانی ها را می کنند، کاندیدای اصلی ایشان نیست، بعدا رو می شود. ترکان 
همچنین درخصوص نقش هاشــمی در آشــتی اصالح طلبان و اعتدالیون گفت: نقش آقای هاشمی مثل نقش انقالب است، یعنی حضرت امام در آن حادثه ای که برای ایشان پیش آمد، فرمودند 

که " هاشــمی تا زنده است انقالب هم زنده است" این نقش خیلی مهم است. اعتدالیون و اصالح طلبان که قبال به هم نزدیک شــدند، مگر لیست امید نتیجه همکاری اینها نبود، اینها که با هم دارند 
کار میکنند تعارضی با هم ندارند. آقای هاشــمی نقششان بســیار، بسیار ارزشمند است. مقام معظم رهبری و آقای هاشمی با هم نقش بســیار اساسی در بقا و حفظ انقالب دارند و از این به 

بعد هم خواهند داشت.

منتخبان لیست امید اخالق را رعایت کنند
علی مطهری با اشــاره به اظهار نظر یکی از 
منتخبین حاضر در لیســت امید که چند روز 
پیش گفته بود اصالح طلبان بیش از جبهه 
پایداری اذیت مان کردند، گفت: مسلما اگر 
این افراد در لیست امید قرار نمی گرفتند نمی 
توانســتند رای مردم تهران را به دست آورند. 

وی هم چنیــن گفت:  اخالق حکــم می کند که االن علیه این فراکســیون 
صحبــت نکنیم؛ االن اصال مهم نیســت کــه آن ها برای ریاســت مجلس 
می خواهند به چه کسی رای دهند حتی ممکن است نماینده عضو فراکسیون 
امید به شخصی جزء آقای عارف رای دهد. این منتخب مردم تهران ادامه داد: 
مهم آن است کسانی که توسط این لیست رای کسب کرده اند اخالق را رعایت 
کنند و با اخالق مداری در مورد سایر افراد این لیست صحبت کنند، امیدواریم 

که دیگر شاهد نباشیم که علیه فراکسیون چنین صحبت هایی شود.

این بدعت، تعطیلی قانون اساسی است
کمال الدین پیرمــوذن گفت: در تضییعاتی 
که در چند ســال اخیــر، از جانب نهادهای 
مختلــف و مهمتر از همه شــورای نگهبان 
قانون اساســی برای ایفــای وظیفه قانونی 
مجلس فراهم آمده اســت،  بدعت دیگری 
توســط ایــن نهــاد برجــای ماند کــه حتی 

مجلس نتواند اولین وظیفه و حق قانونی خویشتن، یعنی تصویب اعتبارنامه 
نمایندگان مجلس را نیز بررســی و تصویب کنــد. در حالی که عدم تصویب 
اعتبارنامه سرکار خانم مینو خالقی توسط مجلس شورای اسالمی،  مخالفت 
با شرع و قانون اساسی تلقی می شود و شورای نگهبان با دور زدن مجلس، بر 
خالف اراده عمومی حرکت می کند. وی افزود: این بدعت را تعطیلی قانون 
اساسی و به مثابه سلب نظارت ملت و فوق العاده خسران برای منافع ملک 

و ملت و ضربه به جایگاه مجلس محسوب می کنم. 

احتمال کاندیداتوری جنتی
عضو مجلس خبــرگان رهبری گفت: جمع 
زیادی از اعضای خبرگان خواســتار ریاست 
آیت الله جنتی بر مجلس خبرگان هســتند. 
آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی با اشاره 
به انتخابات آتی هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری، گفت: بنده به هیچ عنوان کاندیدای 

ریاست خبرگان نخواهم شد. وی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود شما 
و آیت الله مومن به نفع آیت الله جنتی از کاندیداتوری ریاست خبرگان انصراف 
داده اید؟ تصریح کرد: بحث آیت  الله مومن را باید از خود ایشان بپرسید؛ رای 
من مخفی است و نمی گویم به چه کسی رای خواهم داد، اما بعد از مشخص 
شدن کاندیدا به گزینه انقالبی و والیی رای  خواهم داد. وی افزود: شنیده ام 
که جمع زیادی از اعضای خبرگان از آیت الله جنتی برای کاندیداتوری ریاست 
خبرگان دعوت کرده اند و قصد دارند به صورت یکپارچه به ایشان رای بدهند.

 تکلیف نظارت خبرگان 
بر رهبری مشخص شود

یک عضــو مجلس خبرگان گفــت: درباره چگونگی 
نظارت خبرگان بر رهبــری نظریات متعدد و متفاوتی 
وجود دارد که الزم است در دوره جدید تکلیف محدوده 
نظارت مشــخص شــود. آیت الله هاشــم هاشم زاده 
هریســی با بیان اینکه »در مجلس خبرگان پنجم باید 
تکلیف برخی مسائل روش شود«، اظهار کرد: بعضی 
مسائل و موارد که در مجلس خبرگان مطرح است، باید 
تعیین تکلیف شود و تا این اتفاق رخ ندهد، اختالف نظر 
وجود خواهد داشــت و هر کس به سمت و سوی خود 
حرکت می کند. وی ادامه داد: وظایف خبرگان که در 
قانون اساسی و در آیین نامه داخلی این مجلس طرح 
شــده است باید تفسیر و استنباط شــود تا دیگر درباره 
وظایف خبرگان اختالف نظری وجود نداشته باشد. این 
عضو مجلس خبرگان با اشاره به وظیفه نظارت خبرگان 
بر رهبری، گفت: در زمینه نظارت خبرگان نظریه های 
مختلف و متعددی مطرح است که سواالتی را به ذهن 
جامعه می آورد و کسی هم نمی داند چه جوابی باید به 
آن بدهد. در نتیجه اختالف نظر به وجود می آید و این 
اختالفات به جامعه کشیده می شود و هر کسی هم از 
دید خود به سواالت جامعه پاسخ می دهد اما اگر قانون 
اساسی به درستی تفسیر شود ابهامات نیز رفع خواهد 
شد. وی با اشاره به نظرات متعدد درباره نظارت خبرگان 
بر رهبری، اظهــار کرد: بعضی ها نظارت را از ریشــه 
می زنند و آن را مســاوی با توهین به رهبری می دانند، 
برخی نظارت را در حدود شرعی و قانونی مجاز می دانند، 
عده ای مراقبت را با نظارت مترادف در نظر می گیرند که 
البته بین این دو تفاوت وجود دارد و بخشی هم معتقدند 
که نظارت خبرگان بر حفظ شرایط رهبری و ادامه این 
شرایط در وجود ولی فقیه است. وی ادامه داد: در نهایت 
باید مشخص شــود آیا خبرگان حق نظارت بر رهبری 
دارند و اگر دارند در چه چارچوب و با چه محدودیت هایی 
تا تکلیف همه مشخص شود و اعضای خبرگان نیز از 

گاه شوند. وظایف خود به درستی و شفافیت آ

لزومی ندارد جلسات خبرگان غیرعلنی باشد
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه لزومی 
ندارد در اکثر موارد مذاکرات مجلس خبرگان غیرعلنی 
باشد، اظهار کرد: سخنرانی های نمایندگان مجلس 
خبرگان در موارد بســیاری از آنچه در مجلس شورای 
اسالمی مطرح می شود آرام تر است و بیشتر به تصویب 
قوانین و مــوارد مشــابه محدود می شــود و چنانچه 
سخنرانانی هم به مجلس دعوت شوند، موضوعاتی 
را مطرح می کنند که به درد مردم می خورد و محرمانه 
دانستن آنها لزومی ندارد. هاشم زاده هریسی افزود: 
اگر در برخی موارد هم الزم باشد که مذاکرات مجلس 
خبرگان محرمانه و غیرعلنی باشــد کــه کمتر پیش 
می آید طبق این موضوع رعایت می شود اما در غیر این 
صورت بهتر است مذاکرات خبرگان علنی برگزار شود. 
این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تشکیل 
فراکسیونی از اساتید و کارشناسان حوزه های مختلف 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی را برای ارائه گزارش 
اعضای خبــرگان الزم دانســت و گفــت: بعضی ها 
معتقدند چون موضــوع مجلس خبرگان والیت فقیه 
است، نمایندگان آن نیزباید از فقها و کارشناسان دینی 
باشند اما می توان کمیسیونی از کارشناسان و اساتید 
دانشگاه ها تشــکیل داد که درباره مسائل مربوط به 
اقتصاد،  اجتماع، سیاست و فرهنگ گزارش هایی را به 
مجلس خبرگان ارائه دهند تا هم سایر نخبگان در اداره 
کشور مشارکت داشته باشند و هم اعضای خبرگان با 
اطالع دقیقاز وضعیت کشور به مذاکره با رهبری بروند 
و دیدگاه های خود درباره مســائل مختلف کشور را به 

اطالع ایشان برسانند.

روز نو نوشت: عافیت طلبان کیستند؟
عافیت طلبان همان تماشاگران منفعلی هستند که با آرزو و سودای به بازی گرفته شدن در تئاتر قدرت و سیاست توسط بازیگر-کارگردان 

به هر نقشی تن درمی دهند.

 عصر ایران نوشت: ۴ نکته درباره دلتنگی احمدی نژاد برای سومین ریاست جمهوری!
محمود احمدی نژاد، سفرهای انتخاباتی اش را آغاز کرده است تا نشان دهد برغم تکذیب های قبلی، دلش برای سوم بار، هوای ریاست 

جمهوری کرده است.

 الف نوشت: لطفًا اقتصاد مقاومتی را اجرا نکنید
گویی سرنوشت اقتصادایران این است که توسط دو دولت بی تدبیر و »ندانم کار« بطور اشتباهی و انحرافی اجرا شوند و به هدف نرسند: 

سیاستهای کلی اصل۴۴ را دولت سابق به محاق برد و سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی را این دولت.

 فارس نوشت: سناریوهای ناکام مجلس ششم در راه پارلمان دهم
مطرح کردن دوباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نشان می دهد جریان اصالحات با این توهم که مجلس دهم راه مجلس ششم را 

ادامه خواهد داد، درصدد به اتمام رساندن سناریوهای ناکام مانده خود برای استحاله نظام است.

عکس روزسایت نگار

رهبر معظم انقالب در 
مراسم دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه 
امام حسین )ع(

خبرنامه

صبر در برابر سعودی ها کافی است
دولت و مجلس از طرح انتظار حمایت کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در شب ســالگرد آزادسازی خرمشهر در 
برنامه پایش شبکه اول حاضر شد و دیدگاه های خود را درخصوص روش های 
مبارزه با بیکاری، دالیل تشــدید رکود اقتصادی، شــرایط اقتصاد پســابرجامی 
و چگونگــی به کارگیری تجربــه های موفق دفاع مقــدس در اقتصاد و جنگ 
اقتصادی بیان کرد. محسن رضایی در این برنامه از طرحی اقتصادی با عنوان 
»انتظار« رونمایی کرد که به زودی به دولت تقدیم خواهد شد. رضایی همچنین 
امروز در مراسم گرامیداشت حماسه سوم خرداد که در پادگان امام حسین)ع( 
ســپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرســتان برگزار شــد، از دولت درخواست کرد که 

درمقابل سعودی ها صبر را کنار بگذارند و دست به اقدام بزنند. 

فرهنگ »ما می توانیم« را در اقتصاد پیاده کنیم
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برنامه با بیان اینکه 
مشکل کشور ما نداشــتن مدیران با برنامه اســت گفت: یک سری عواملی در 
مدیریت و اداره جنگ و مسائل دیگر نقش دارد. یعنی تقابل خودباوری در مقابل 
خودمحوری. خودبــاوری از دالیل پیروزی ما بود. بنگاه هایی که از خودباوری و 
اعتماد به نفس برخوردار باشــند موفق تر از بنگاه هایی هستند که این عامل را 
ندارند. در کدام گروه اجتماعی و قوم و شهر ما گنجی پنهان نیست. خودباوری 
ما را به کشف خود می رساند. عامل بعدی باور این شعار است: »ما می توانیم«.

وی عامل سوم را خالقیت دانست و تاکید کرد: در واقع رقابت پذیری محصول 
خالقیت است . در جنگ در میزان پیشروی رقابت می کردیم. خالقیت و نوآوری 
در جنگ محصول خودباوری اســت. جای پای تک روی کردن و بی اعتمادی 
به دیگران در اقتصاد ما دیده می شــود. خودمحوری در زمان تشکیل دولت ها 

به انحراف » من می توانم« کشیده می شود.
رضایی با اشــاره به اینکه »من می توانم« در دوران بنی صدر باعث ناکارآمدی و 
عدم دستاورد شد یادآور شــد: » ما می توانیم« یعنی ملت ایران، جوانان، جناح 
ها و کارشناسان سهیم هســتند. از سال دوم جنگ »ما می توانیم« اعمال شد 
و پیروزی های بزرگ به دســت آمد. این در اقتصاد و در ســطح کالن کشور می 

تواند باشد.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه این فرهنگ »ما می 
توانیم« را نتوانســتیم در اقتصاد پیاده کنیم گفت: در جبهه ها» ما می توانیم« 
ورود کرد. در صنعت دفاعی هســت. اما فرهنگ نادرســت »من می توانم« به 
اقتصاد ضربه زده است. این فرهنگ از قدیم آمده و هنوز پاکسازی نشده است 
. از دوران قاجار و پهلوی مانده اســت. وی تاکید کــرد: اگر از برادری و اخالق 
در مدیریت اســتفاده شــود، ویژگی های»ما می توانیم « می تواند به شکوفایی 

اقتصاد منجر شود.

باتالق های اقتصادی ربطی به برجام ندارد
رضایی در پاسخ به ســوال یکی از بینندگان برنامه گفت: یارانه سال ۸9 که ۴5 
هــزار تومان بوده، هم اکنون معادل آن ۱2۰ هزار تومان اســت. یعنی اگر این 
مبلغ یارانه داده شــود معادل همان ۴5 هزارتومان اســت البته دولت بیشتر از 

صدهزارتومان نمی تواند بپردازد. 

وی با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید و امور اقتصادی در مقابلمان سه باتالق 
داریم گفت: باتالق اول اقتصاد دولتی است طرح های نیمه تمام که رودر روی 
دولت است. ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است . ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی 
دارد . درآمدش ۱۴۰ تا ۱5۰ هزار میلیارد تومان است. هزینه های جاری و طرح 
های نیمه تمام ۸۰ درصد درآمد دولت را به خود اختصاص می دهند. شما مغازه 
ای را در نظــر بگیرید که دو برابر درآمدش بدهــی و دوبرابر درآمدش هم طرح 
های نیمه تمام دارد. این مغازه دار باید تا بیست سال بدهی ها را پرداخت کند و 

طرح های نیمه تمامش را به پایان برساند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باتالق دوم را باتالق بانکی خواند که نمی 
تواند »هزار هزار میلیــارد تومانی« نقدینگی را به جریــان تولید ملی وارد کنند 
. بــه گفته او بانک ها نمــی توانند به دلیل عدم کفایت ســرمایه و معوقات زیاد 
واشــکاالت دیگری که دارند از این پول ها درحریان تولید اســتفاده کنند. وی 
افزود: باتالق سوم باتالقی اســت که بنگاه ها در آن گرفتار هستند مطالبات 
کارآفرینان از دولت و بدهکاری به بانک ها یک باتالق دیگر اســت. بنگاه ها 
بین بانک و دولت گرفتار شده اند .خود بانک ها هم نمی توانند نقدینگی را که 
هزارهزار میلیارد تومان اســت را در بخش تولید جریان بدهد. رضایی در ادامه 
تاکید کرد: این سه مساله به برجام هیچ ارتباطی ندارد. دوستان ما در دولت می 
توانستند از نقطه ای شــروع کنند و طرح های نجات بانکی را عملیاتی کنند و 
تا برجام به نتیجه برسد، می توانســتیم طرح های نجات اقتصادی را به نقطه 

ای مطمئن برسانیم.
وی افزود: طرح هایی که هســت طرح های چند ریشتری است که دولت باید 
اعمــال کند. بانک مرکزی بیایــد بجای پول هایی که از بانــک ها می خواهد، 
دارایی های موجودشــان را بــردارد. از طرف دیگر یک مقدار پــول به بانک ها 
تزریق کند و دارایی های فیزیکی بانک ها را در یک موسســه ای که راه اندازی 
می کند، طی سه تا شش سال واگذار کند و پول های خودش را به دست بیاورد. 
 دوستان ما در دولت جرات کنند و دستشــان را بدهند به دست مردم و با برنامه 

جلو بروند.

طرح انتظار به دولت تقدیم می شود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: انقالب اسالمی ایران با مردمی 
کردن امور از سیاســت تا دفاع پیش رفت. در اقتصاد، دولت باید تمام هم و غم 
خــود را برای این کار بگذارد. دولت بیش از 96 پــروژه در حال اجرا دارد. مگر تا 
به حال در کشور ما کم پروژه داشــته ایم؟ از زمان رضاشاه داریم سد و دانشگاه 
و... می سازیم. اگر پروژه سازی مشکل ما را رفع می کرد که قاعدتا باید تا کنون 

حل می کرد.
رضایی خاطرنشان کرد: باید ریل پروژه سازی را کنار بگذاریم. اگر پول تعدادی 
این پروژه ها را برای توانمندسازی و تقسیم کار ملی بگذاریم مسائل تا حد زیادی 
حل می شود.طرحی با نام انتظار تهیه شده است که به دولت تقدیم خواهیم کرد. 
در این طرح ۳۱۳ نقطه از هزار شهر در ایران مشخص شده، حدود 5۰۰۰ مدیر 
جهادی هم اعالم آمادگی کردند و ۱۱۰ بنگاه کارآفرین و ۳۳دانشگاه مشخص 
شده اند. این ۳۱۳ نقطه توســعه ای در سراسر کشور شامل 2۰ میلیون جمعت 

آن مناطق است. در سال پنجم یک میلیون شغل ایجاد می شود و درآمد ساالنه 
این ۳۱۳ نقطه ۳۰ میلیارد دالر در ســال خواهد بود. این طرح نقاط تمام کشور 
را تحت تاثیر خود قرار خواهد داشــت. این طرح ثابت می کند که با این مدل ها 
می توانیم کار را اجرایی کنیم. شــرطش حمایت مجلس و پذیرش دولت است 

وگر نه یک رویا خواهد بود.
رضایی در پاسخ به پرسش بیننده ای که از قصد او برای کاندیدا شدن در انتخابات 
ریاست جمهوری پرسیده بود گفت: در حال حاضر بنده دراختیار رهبر انقالب 
هســتم که هر ماموریتی بدهند اجرا می کنم، به دوســتانمان کمک می کنیم 
تا ان شــاء الله امنیت کشــور و اقتدار را در بیرون منطقه داشته باشیم. البته در 
همین شرایط تعدادی از دوســتانمان طرحی آماده کرده اند ما همانطور که در 
انقالب و دفاع مقدس توانستیم با طرح های بومی به پیروزی برسیم در اقتصاد 

هم می توانیم.

باید در مقابل سعودی ها اقدام کرد
محســن رضایی امروز و در مراســم گرامیداشــت حماسه ســوم خرداد که در 
پادگان امام حســین)ع( ســپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرســتان برگزار شــد، با 
تاکید بر غیرقابــل اعتماد بودن اســتکبار جهانی و آمریکا، ادامه داد: ما ســه 
نــوع برجام داریم. بــک برجام مصوبه شــورای امنیت ملی اســت، یک برجام 
مصوبه مجلس شــورای اســالمی اســت و یک برجام نیز مصوبه مقام معظم 
 رهبری اســت که از همه کامل تر اســت. زیرا رهبری به طور مشــروط برجام را 

پذیرفته اند.
محســن رضایی همچنین در بدو ورود به فــرودگاه خرم آباد در جمع خبرنگاران 
به اوضاع نامناســب ســوریه و دخالت آمریکایی ها در امور این کشــور اشاره و 
اظهارکرد: این نخستین باری نیست که متاسفانه آمریکایی ها از فریب و نیرنگ 
در روابط بین الملل و مذاکرات صلح استفاده می کنند و باید کلمه فریب را روی 

مجسمه آزادی در آمریکا نصب کنند تا ماهیت این قدرت روشن شود.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با بیــان این که آمریکایی هــا حداکثر 
سوءاستفاده را از مذاکرات برای تقویت تروریست ها و تکفیری ها انجام می دهند 
و در حقیقت آتش بســی که وضع می کنند تنفســی برای تروریست ها است، به 
مواضع عربستان در مقابل ایران در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: مسئوالن 
کشــور باید از حالت صبر و انتظار در قبال عربستان بیرون بیایند و باور کنند که 
عربســتان با این صبر و انتظاری که دولت مردان ما از خود نشان می دهند، به 

صراط مستقیم بر نمی گردد و باید در مقابل سعودی ها اقدام کنند.
رضایی خاطرنشان کرد: همین االن سعودی ها در اربیل عراق کنسول گری باز 
کردند و چند گروه تروریستی را برای انجام انفجار وارد ایران کردند که همه آن ها 
دستگیر شده اند، بنابراین باید وزارت خارجه اسناد و مدارک این گروه ها را در دنیا 
پخش کند تا حداقل کشور های اسالمی بدانند که سعودی ها دیوانه وار در محیط 

آرام و امن منطقه اخالل گری می کنند و به دنبال کارهای تروریستی هستند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشــان کرد: مسئوالن باید در برابر 
تحرکات سعودی ها فعاالنه برخورد کنند ، امروز هدف آمریکا از طرح آتش بس 

تقویت تروریست ها است.
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رصدخانه

»ساعت صفر« آزادی فلوجه
آغاز عملیات نیروهای دولتی و مردمی برای آزادسازی »فلوجه« 

پس از وعده ها و کشمکش های سیاسی- عملیاتی فراوان، سرانجام حیدر 
العبادی، نخست وزیر عراق دستور آغاز عملیات آزادسازی فلوجه را صادر 
کرد تا بدین ترتیب، تکفیری های داعش یکی از مهمترین پایگاه های خود را 
از هم اکنون از دست رفته ببینند. حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل 
نیروهای مسلح عراق، بامداد امروز با ایراد سخنانی اعالم کرد: »ساعت 
آزادسازی فلوجه به صدا درآمده و لحظه پیروزی قاطع نزدیک شده است. 
داعش چاره ای جز فرار ندارد«. العبادی گفت: »پرچم عراق بر فراز فلوجه 
برافراشــته خواهد شد و فلوجه همچون صدها روســتا، شهر و شهرک به 
اهالی آن بازخواهد گشت و از ظلم، ستم و خیانت داعش آزاد خواهد شد«.
شهر فلوجه در استان األنبار و در 69 کیلومتری بغداد واقع شده و جمعیت 
آن به حدود ۴۰۰ هزار نفر می رســد. با وجود اینکه انتظار می رفت مقصد 
بعــدی ارتش عراق پس از آزادســازی ســامراء طی حــدود دو ماه پیش، 
شــهر موصل باشــد، مقامات امنیتی عراق به دلیــل موقعیت جغرافیایی 
استراتژیک شهر فلوجه عملیات آزادسازی این شهر را بر شهر موصل مقدم 
داشتند. ستاد تبلیغات جنگ وابســته به وزارت دفاع عراق عصر یکشنبه 
اعالم کرده بود که نبرد آزادســازی فلوجه موسوم به »شکستن تروریسم« 
اســت و این عملیات با مشارکت یگان مبارزه با تروریسم، ارتش، نیروهای 

ویژه و فوق العاده پلیس االنبار و نیروهای بسیج مردمی آغاز خواهد شد.
در زمینــه گروه های مشــارکت کننده در عملیات، شــیخ اکــرم الکعبی، 
دبیرکل مقاومت اســالمی ُنَجبــاء گروه های مقاومت شــرکت کننده در 
عملیات فلوجه را ۱۳ تشــکل اعالم کرد و گفت: »عالوه بر رزمندگان ما، 
»سرایا عاشوراء«، »شاخه نظامی سازمان بدر«، »کتائبحزب الله«، »سرایا 
الخرسانی«، »عصائب أهل الحق«، »سرایا العقیده«، »تیپ رزمی العباس 
)ع(«، »تیپ علی اکبر )ع(«، »کتائب ســید الشهداء )ع(«، »تیپ رزمی 
امام علی )ع(« »تیپ أنصار المرجعیه« و »ســرایا الجهاد« پشــت دروازه 
ورودی فلوجه حضور دارند«. نکته قابل توجه در عملیات آزادسازی شهر 
فلوجه، حضور قدرتمندانه نیروهای حشــد الشعبی در این عملیات است. 
حیدر العبادی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق که به خوبی دریافته که 

عامل اصلی طوالنی شــدن عملیات آزادسازی شــهر الرمادی در األنبار 
عدم حضور نیروهای حشــد الشــعبی بوده، تصمیم گرفت تا در عملیات 
آزادســازی فلوجه از ظرفیت باالی این نیروها بهره ببرد. فلوجه در استان 
االنبار واقع شده و دروازه تردد تروریســت های تکفیری داعش به بغداد و 
استان های شیعه نشین جنوبی عراق است. این شهر در نزدیکی بغداد از 
غرب این شهر و مشرف به ورودی شمالی کربال است. این منطقه یکی از 
اساسی ترین مناطق داعش در عراق به شمار می رود. داعش با استفاده از 
بستر مناسب این منطقه به صورت گسترده در آن توزیع شده و آن را پایگاه 
اساسی بیشتر عملیات خود در عراق قرار داده است. عملیاتی که در گذشته 
جنبه هجومی داشته و در بیشتر شهرها و مناطق عراق انجام می شد، اما 
در شرایط کنونی جنبه دفاعی دارد و از طریق عملیات تروریستی انتحاری 
و غیر انتحاری در تمامی جبهه هــای تقابل با ارتش و نیروهای مردمی در 

صالح الدین و حاشــیه فرات و حتی در شهر هیت و حدیثة در مرکز االنبار 
انجام می شود. می توان گفت که فلوجه اهمیت و حساسیت بسیار بیشتری 
نســبت به موصل و غرب االنبار دارد، چرا که نقطه فرماندهی و تســلط بر 
مرکز اســتقرار نیروهای این گروه تروریســتی در عراق به شمار می رود، به 
گونه ای که درگیری های دفاعی و هجومی داعش از آنجا مدیریت شــده 
و عملیات انتحاری متناســب با نیازهای داعش در جبهه های مختلف از 
غرب االنبار در کرانه رود فرات گرفته تا صالح الدین و ورودی های جنوبی 
موصل و حاشیه رود دجله از آنجا توزیع می شود. عملیات های تروریستی 
انجام شده اخیر در بغداد از اقداماتی است که نقش مهمی در کاهش فشار 
از یگان های داعش در مناطق مختلف داشت و باعث شد ارتش و نیروهای 
امنیتی مجبور شــوند بخشــی از نیروها و یگان های خود را برای مقابله با 
چنین عملیات هایی اختصاص دهند تا امنیت مناطقی نظیر فرودگاه بغداد 

و اماکن مقدس در کربال را که این گروه تروریســتی همواره از آن به عنوان 
هدف اصلی عملیات تروریستی خود یاد می کند، تأمین کنند.

بنابراین، شــهر فلوجه به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکی که دارد و 
به دلیــل نزدیکی آن به پایتخت عراق، برای نیروهای امنیتی این کشــور 
از اهمیت بسزایی برخوردار اســت. از همین روی، آزادسازی و پاکسازی 
کامل شهر فلوجه می تواند عملیات نظامی برای آزادسازی دیگر شهرهای 
عراق را تسهیل کند. در همین ارتباط »معتز یحیی« از کارشناسان مسائل 
نظامی می گوید: »اهمیت آزادسازی فلوجه در نزدیکی آن به بغداد است، 
چراکه تنها حدود ۷۰ کیلومتر از بغداد فاصله دارد«. این کارشناس نظامی 
همچنین ادامه می دهد: »تروریســت های داعش غالبًا از طریق شــهر 
فلوجه عملیات های تروریســتی خود در بغداد را اجرا می کنند و به همین 
دلیل تســلط بر فلوجه از یک ســو موجب افزایش ثبات در بغداد و از سوی 
دیگر تثبیت امنیت در االنبار می شود«. معتز یحیی در ادامه اظهار داشت: 
»از سوی دیگر، تسلط بر شهر فلوجه موجب دور شدن تهدیدات و خطرات 
تروریستی از برخی مناطق واقع در استان صالح الدین می شود و این بدان 
معناست که آزادســازی فلوجه به یکباره دستاوردهای نظامی مختلفی به 
دنبال خواهد داشــت«. کریم النوری، سخنگوی بسیج مردمی عراق نیز 
فلوجه را یک پایگاه مهم نزد داعش خواند و گفت: »آزادی ســازی فلوجه 
از حیث نزدیکی این منطقه به کمربند بغداد حائز اهمیت است و در نتیجه 
آن با رفع خطر بزرگی از سر بغداد، امنیت حفظ پایتخت تضمین می شود«. 
همانطور که گفته شد، فلوجه پنجاه کیلومتر با بغداد فاصله دارد و از زمان 
اشغال عراق توسط امریکا در کنترل بعثی ها و تندروهای وابسته به القاعده 
بوده و امریکایی ها هرگز نتوانسته یا نخواسته اند بر این شهر مسلط شوند. 
برخــی از فرماندهان نظامی عــراق فلوجه را به مثابه »ســِر مار« توصیف 
می کنند و معتقدند اگرچه موصل شــهر مهمی اســت، اما فلوجه به دلیل 
نزدیکی به بغداد و اهمیت نمادین آن برای تروریست های داعش، باید در 
اولویت آزادسازی قرار گیرد و سخن گفتن از آزادی موصل و فراموش کردن 

فلوجه، بی توجهی به امنیت بغداد و شهرهای مذهبی است.

واکنش ها به اعالم خبر کشته شدن رهبر طالبان افغانستان
گروه طالبان، خبر کشته شدن مال اختر منصور، رهبر خود در افغانستان را تأیید کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، منابع بلندپایه طالبان افغانستان، کشته شدن مال اختر منصور، سرکرده خود را در پی حمله یک فروند هواپیمای بدون سرنشین 
آمریکایی در پاکستان تأیید و اعالم کردند، شورای رهبری طالبان در حال حاضر برای تعیین جانشین وی تشکیل جلسه داده است. یک مقام بلندیه طالبان روز یکشنبه به این خبرگزاری گفته: »می توانم تأیید کنم که مال منصور درگذشته است«. 
مقام های طالبان در حال حاضر در کویته، بزرگترین شهر جنوب غرب پاکستان، برای تعیین جانشین وی تشکیل جلسه داده اند. گفتنی است به دنبال حمالت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در مناطق مرزی پاکستان که به کشته شدن 
مال اختر منصور، سرکرده طالبان منجر شد، اسالم آباد این اقدام ارتش آمریکا را نقض حاکمیت این کشور خواند. پاکستان ضمن اعتراض به حمالت آمریکا درون خاک پاکستان می گوید که واشنگتن، نواز شریف، نخست وزیر این کشور را 
از انجام این عملیات مطلع نکرده است. نواز شریف در لندن به خبرنگاران گفت: »این نقض حاکمیت پاکستان است«. یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، گفت که آمریکا بعد از حمله، انجام این عملیات را به اسالم آباد اطالع 
داده اســت. دولت پاکستان هنوز رسمًا کشته شدن اختر منصور را نیز تأیید نکرده است. گفته می شود قیوم ذاکر، از ارشدترین اعضای طالبان، سراج الدین حقانی، معاون این گروه و رهبر گروه حقانی، مال شیرین ومال محمد یعقوب، فرزند 
ارشد مال محمد عمر، از جانشینان احتمالی اختر منصور هستند. این در حالی است که برخی منابع ازجمله سخنگوی گروه انشعابی طالبان کشته شدن منصور را تائید کرده اند، اما برخی دیگر از اعضای این گروه گفته اند وی کشته نشده است.

امتحان اسلحه در نمایشگاه ساالنه؛ لوئیزویل، آمریکا

تظاهرات در شیلی

تخلیه روستا پس از فوران کوه آتشفشان سینابونگ؛ اندونزی

سوگواری مسیحیان برای قربانیان 
سقوط هواپیما در مصر

نتانیاهو، طرح سازش فرانسه را 
رد کرد

بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم اســرائیل، امروز بار دیگر 
ضمــن مخالفت با طرح فرانســه دربــاره برگــزاری کنفرانس 
بین المللی جهت احیای مذاکرات به بن بســت رسیده صلح با 
فلســطینیان، پیشــنهاد کرد که به جای آن با محمود عباس، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلســطین در پاریس دیدار نماید. 
نتانیاهو در دیدار با مانوئل والس، همتای فرانسوی خود، اظهار 
داشت: »مذاکرات دوجانبه تنها راه پیشرفت در مذاکرات صلح 
اســت و فرانســه به جای برگزاری کنفرانس بین المللی صلح، 

می تواند گفت  گوهای دوجانبه را در پاریس برگزار نماید«. 

 ترویج وهابیت توسط سعودی ها 
در کوزوو

پول هــای عربســتان و افزایش نفوذ این کشــور، کــوزوو را به 
یک جامعه حاصلخیز برای رشد اســالم گرایی افراطی تبدیل 
کرده اســت. جمهوری خودمختار کوزوو اکنــون خود را مانند 
بقیــه اروپا در خطــر اســالم گرایان افراطی می بینــد. طی دو 
ســال گذشــته پلیس ۳۱۴ کوزوویــی، از جملــه دو بمب گذار 
انتحــاری، ۴۴ زن و 2۸ کــودک، را شناســایی کــرده اســت 
کــه برای پیوســتن به داعــش به خــارج رفته اند. ایــن میزان 
 بیشــترین تعداد در میان همه کشــورهای اروپایی محســوب 

می شود.

نارضایتی رأی دهندگان آمریکایی 
از ترامپ و کلینتون

بیشتر رأی دهندگان آمریکایی از هیالری کلینتون، نامزد پیشتاز 
دموکرات ها و همین طور دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، 
دل خوشی ندارند. یک نظرسنجی از ۸29 رأی دهنده آمریکایی 
طی روزهای ۱6 تا ۱9 می، حاکی از آن است که اکثر شهروندان 
آمریکایی دیدگاه نامطلوبی نسبت به هیالری کلینتون و دونالد 
ترامپ دارند. نظرســنجی مشترک نشــان می دهد، 5۳ درصد 
رأی دهندگان آمریکایی دیدگاهی نامطلوب نسبت به کلینتون 
دارند. بیش از ۳۸ درصد مردم آمریکا نیز دیدگاه منفی نسبت به 

برنی ساندرز دیگر نامزد حزب دموکرات داشته اند.

سواحل مدیترانه، هدف جدید 
تروریست های داعش

احتمااًل داعش تصمیم دارد در فصل تابستان امسال، سناریوی 
کشتار سال گذشته خود در تونس را در سواحل کشورهای حوزه 
دریای مدیترانه، از جمله کشــورهای اروپایی تکرار کند. بخش 
رسانه ای داعش در استان حمص سوریه نواری ویدئویی از یک 
واحد وابســته به خود را پخش کرد که نشــان می دهد، عناصر 
مســلح داعش که به سالح کالشــینکف مجهز هستند، سوار 
بر قایق های تندرو ســرگرم انجام رزمایش های نظامی ویژه در 
دریاچه »قطنیه« نزدیک شهر حمص ســوریه هستند. به این 
ترتیب، گردشگران تابستان امسال در معرض خطر قرار دارند.

بین الملل


