
»سِر مار« قطع شد!
در ادامه عملیات نیروهای دولتی و مردمی عراق علیه تروریست ها در فلوجه، ظهر روز گذشته اعالم شد که این 
نیروها موفق به آزادسازی مرکز شهر و ساختمان فرمانداری شده اند؛ اقدامی که مهمترین تحول در عملیات 
آزادسازی این شهر تاکنون محسوب می شود و انتظار می رود کنترل کامل شهر طی دو سه روز آینده به دست 
دولت عراق بیفتد. عملیات دیروز نیروهای عراقی در شهر فلوجه به آزادسازی مرکز این شهر از دست داعش 

صفحه ۴منجر شد؛ بنابراین، پس از آزادی منطقه »النزال« در مرکز فلوجه در صبح جمعه ...
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 سقف حقوق ها 
10 میلیون خواهد شد؟

هاشمی رفسنجانی:

هیاهو درمورد رهبری شورایی، مغالطه های اخالقی است
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درخصوص موضوع رهبری شورایی، به اتفاقاتی که در جلسه روز 14 

خرداد افتاد اشاره کرد و گفت: در جلسه صبح 14 خرداد، اولین بحث این بود که »فرد باشد 
یا شورا؟« قانون اساسی می گفت شورا باشد. ما هم براساس قانون اساسی می گفتیم شورا 

باشد. خیلی بحث شد و خوب است بدانید در آن بحث بهترین دفاع از شورایی شدن را آیت ا... 
خامنه ای داشتند و نوبت به من نرسید که صحبت کنم. وی با اشاره به اینکه رهبری شورایی 
رای نیاورد افزود: در این مرحله، آیت ا... خامنه ای را پیشنهاد کردیم که من نظر امام )س( را 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3گفتم. در این لحظه آیت اهلل خامنه ای وقت خواستند و  ... صفحه 3

درحالی که موضوع فیش های حقوقی با مبالغ 
کالن بــه یکی از بحث هــای داغ این روزها 
تبدیل شده و دستورات رئیسان سه قوه برای 
پیگیری این پرداخت ها را در پی داشته است، 
برخی از نماینــدگان مجلس را نیز برای تهیه 
طرحی در این خصوص به تکاپو انداخته است. 

صفحه 2طرحی که قرار است ...

نماینده مردم خمینی شهر و عضو 
جبهه پایــداری در مجلس با بیان 
اینکه در جامعه احتیاج به آرامش 

داریم، گفت ...

طیبه سیاوشــی نماینده تهران با 
بیان اینکه حریم خانواده در جامعه 

در معرض ...

علی مطهری با اشاره به اظهار نظر 
روحانی درخصوص اینکه  شــهید 

مطهری  ...

افراطی گری را 
قبول نداریم

تالش می کنیم 
فراجنسیتی 

عمل کنیم

اسالم انقالبی، 
تقلیل اسالم به 

مبارزه است

ایستاده  در غبار
صفحه 2

تا نابودی داعش، لطفا نفس نکشید



شنبه 29 خرداد  ماه 21395

شکایت صداوسیما از کیاسری منتفی شد
نماینده مجلس نهم درباره شکایت سازمان صداوسیما از او در دوران نمایندگی اش در مجلس گفت: هیات نظارت بر 

رفتار نمایندگان به این نتیجه رسید که آن چه من گفتم، در راستای وظیفه نمایندگی  ام بود.
سیدرمضان شجاعی کیاسری درباره شکایت سازمان صداوسیما از او در دوران نمایندگی اش در مجلس، اعالم کرد: 
گویا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس، این شــکایت و دالئل مطرح شده را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده 
که آن چه بنده بیان کرده بودم، در راستای وظیفه نمایندگی  و عضویتم در شورای نظات بر عملکرد سازمان صداوسیما 
در مجلس بوده است و بنابر این، ماجرای این شکایت منتفی شد. شجاعی کیاسری در واکنش به این که آیا قصد ندارد 

راســًا به دلیل اتهام هایی که ازسوی صداوسیما به او وارد شده، از این سازمان شــکایت کند، خاطرنشان کرد: مسئله مربوط به گذشته است و درحال 
حاضر، دلیلی برای پیگیری مجدد آن احســاس نمی کنم و درواقع این پرونده به طور کامل منتفی شده اســت. گفتنی است چندی پیش سیدرمضان 
شــجاعی کیاسری نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی از شکایت صداوســیما از او و حضورش در دادگاه برای بررسی این شکایت خبر داده و 

گفته بود: برای ادای توضیحات به دادگاه فرهنگ و رسانه رفتم.
 به گفته شجاعی کیاسری عنوان شکایت صداوسیما از این نماینده مجلس نشر اکاذیب بوده و پس از استماع توضیحات وی قرار بر این شده تا دادگاه 
از مجلس استعالم کند تا مشخص شــود اظهارنظرات او بر اساس وظایف نمایندگی اش بوده یا خیر. شجاعی کیاسری گفت که وکیل صداوسیما در 

دادگاه حاضر نبوده و شکایت رسانه ملی تنها از این نماینده مجلس پیگیری شده است.

رسانه ها در رابطه به جوسازی ها هوشیار باشند
معاون کل نهاد ریاست جمهوری با بیان این که متاسفانه در مورد فیش های حقوقی مدیران دولتی  اطالع رسانی دقیقی 

از سوی رسانه ها صورت نگرفت، گفت: رسانه ها باید در رابطه با  این جو سازی ها هوشیار باشند. 
مرتضی بانک، در خصوص رسانه ای شدن فیش های حقوقی برخی از مدیران شرکت های دولتی اظهار کرد: موضوع 
فیش های حقوقی موارد اســتثنایی است که پیش آمده و همان گونه که می دانید جناب رئیس جمهور دستور اکید برای 
پیگیری این موضوع صادر کرده اند. وی ادامه داد: بعید می دانم این موضوع یک جریان عمومی باشد. هر از گاهی چنین 
استثناهایی پیش می آید. که برای تبدیل نشدن به جریان عمومی باید با آن برخورد شود. بانک در ادامه با اشاره به این که 

این موضوع از قبل و در دولت های قبل نیز به همین شکل و بدتر از این نیز وجود داشته است، اظهار کرد: این که رئیس جمهور به شخص معاون اول دستور 
رسیدگی به این مسئله را داده است، نشانگر حساسیت دولت در رسیدگی به این امور و عدم مماشات آن با چنین مواردی است.

وی همچنین به طور خاص راجع به اخبار منتشره در مورد فیش 234 ملیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه اظهار کرد: ظاهرًا این حقوق جمع معوقات نزدیک 
به 10 ماه این مدیر بوده است که به صورت یک جا پرداخت شده است. اما با این حال باید رسیدگی های الزم صورت بگیرد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، 
دولت قطعًا به موضوع رسیدگی می کند. معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین در مورد حقوق  مدیر عامالن شرکت های بیمه دولتی گفت: در مورد بیمه 
نیز موضوع به همین شکل بود است. اشتباه در این است که این حقوق ها  و معوقات را نگاه می دارند و  همه را یک جا پرداخت می کنند. وی افزود: متاسفانه 

در این موارد اطالع رسانی دقیقی از سوی رسانه ها صورت نگرفت. رسانه ها باید در رابطه با این جو سازی ها هوشیار باشند.

منافات موشک با 
دیپلماسی، طنز است

معاون ســتاد کل نیروهای مســلح گفــت: اکنون 
دکترین مــا یک گام رو بــه جلو حرکت کرده اســت 
و در مرز متوقف نمی شــویم. ســردار سیدمســعود 
نیروهــای مســلح  جزایــری معــاون ســتاد کل 
دربــاره تــوان نظامــی و ارتبــاط پایــه موشــکی با 
تــوان فضایی گفت: خوشــبختانه امروز نــه تنها از 
بازدارندگی مناســبی برخــوردار هســتیم بلکه باید 
 گفــت از یک بازدارندگی پشــیمان کننــده برخودار 

هستیم.
ســردار جزایری با بیان اینکه  دیــدگاه عده ای مبنی 
براینکــه "افزایــش تــوان موشــکی مخل پیشــبرد 
مناســبات دیپلماتیک اســت" را یک طنز دانســت، 
تاکید می کند: اگر فاقد توانمندی دفاعی - موشکی 
باشیم، زیر دســت و پای سیستم ناعادالنه جهان له 

می شویم.
وی افــزود:  اگــر بخشــی از توانمندی هــا بــه 
عرصــه و میــدان بیایــد و به عقیــده بنــده اگر آن 
اتفــاق بیافتــد، بســیار باعــث تعجب خواهد شــد 
کــه جمهــوری اســالمی تا چــه میــزان بــه طور 
پیشــرفت  دفاعــی  عرصه هــای  در  گهانــی   نا

داشته است.

از یک بازدارندگی پشیمان کننده 
برخورداریم

معاون ســتاد کل نیروهــای مســلح تصریح کرد: 
موضوع موشــک و آنچه که به صــورت پروپاگاندا 
توســط رســانه های امپریالیســتی و صهیونیستی 
تبلیغ می شــود، یکی از مســائل فرعی دفاعی هر 
کشــوری از جمله جمهوری اســالمی ایران است. 
صراحتا عرض می کنم که مســئله موشــکی ایران 
یک مســئله متعارف اســت و هیــچ ویژگی خاصی 
نسبت به سایر عرصه های دفاعی در سایر کشورها 

ندارد.
وی اظهار کرد: اکنون که جمهوری اسالمی ایران 
به اعتراف دوست و دشــمن از توانمندی خوبی در 
ایــن زمینه برخوردار اســت، رفتــار حکومت هایی 
چون آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی کشورهای 
اروپایی، ارتجاع عرب و ارتجاع منطقه با کشــور ما 
چگونه اســت و تا چه حد در معرض تهدید در همه 
زمینه ها هستیم؟ آنها به دفعات اعالم کرده اند که 
می خواهند علیه ایران دست به اقدام نظامی بزنند 

اما هرگز نتوانسته اند.
جزایــری بــا تاکید بــر اینکه  تــوان دفاعــی و از 
جملــه توان موشــکی ایران یک عامــل بازدارنده 
اســت گفــت: خوشــبختانه امــروز نــه تنهــا از 
بازدارندگــی مناســبی برخــوردار هســتیم بلکــه 
باید گفــت از یــک بازدارندگــی پشــیمان کننده 
برخودار هســتیم. به ایــن معنا که هــم می توانیم 
بــه خوبی از خود دفاع کنیم و هــم می توانیم آفند 
موثر داشــته باشــیم. مجموعه ایــن توانمندی ها 
قدرتــی بــه ملت مــا داده اســت کــه می تواند به 
 پشــتوانه آن مســتقل بایســتد و پیــام خــود را 

ارائه کند.
وی با اشــاره به اینکه اکنون دکترین ما یک گام رو 
به جلو حرکت کرده اســت تصریح کــرد: ما در مرز 
متوقف نمی شــویم و همانطور که گفته شد در واقع 
یک نظام بازدارنده پشیمان کننده را طراحی و پیاده 
ســازی کرده ایم، بر روی آن رزمایش انجام داده و 
به لطف خداوند بــه موفقیت های خوبی نیز در این 
زمینه رســیده و مردم ما در ســایه خداوند متعال و 
توانی که برای ما ایجاد شــده ایــن نوع گرفتاری ها 

را نخواهند داشت.

ایستاده در غبار
تا نابودی داعش، لطفا نفس نکشید

با شروع فصل گرما، ریزگردها امسال نیز همچون سال های گذشته و به مراتب 
بدتر از همیشه میهمان مناطق مختلف کشور به ویژه شهرهای غربی و جنوبی 
شده و نفس از مردمان گرفته است. میزان آلودگی ناشی از گرد و غبار در برخی 
از مناطق به اعداد عجیبی همچون 30 برابر حد مجاز رسیده است. وضعیتی که 
عنوان »هشدار« نیز برای آن ناچیز به نظر می رسد. الاقل 14 استان کشور در این 
وضعیت »هشدار« اعالم شده اند و با این حال بیشترین چیزی که درمورد این 
مناطق می شنویم تنها همین »هشدار«ها در سطح رسانه ها هستند: هشدار 
درمورد استفاده از ماسک، هشــدار به بیماران تنفسی و قلبی، هشدار درمورد 
ورزش های سنگین، هشدار درمورد انتقال بیماری از طریق این ریزگردها و... . 
در کنــار این هشــدارها، تــالش برای یافتــن مقصــر در رده دوم قــرار دارند. 
مقصریابــی ای که نام هایی از احمدی نژاد تا داعش را در خود دارد. هرچند این 
روزها ردپای احمدی نژاد در همه خراب کاری ها به چشم می خورد و دیگر خیلی 
معلوم نیست چقدر از این موضوع، نزدیک به واقعیت است و چقدر از آن فرافکنی 

مسئوالن دولت فعلی است. 
از سوی دیگر مخالفان سیاسی دولت این موضوع را هم طبق معمول دست مایه 
حمالت خود به دولت قرار داده اند و آن را در سطح دعوایی سیاسی تقلیل داده 
اند. لذا آنچه می بینیم تنها طرح مســئله است و در کنار آن اتهام زنی ها و حمله 
های سیاسی به این و آن و فرافکنی و آنچه هیچ نشانی از آن نیست اقدام عملی 
برای حل معضل یا الاقل عزمی جدی برای آن اســت. شاید چون در این مورد 
خاص و برخالف معضل هایی مثل کم آبی و آلودگی هوای شهرها، نمی توانند 
مسئولیت حل و فصل اوضاع را بر دوش مردم بگذارند و بگویند »آب کم مصرف 
کنید« یا »از مترو و اتوبوس استفاده کنید«. چراکه برای پیاده کردن استراتژی 

»حل مسئله به دست مردم« در اینجا تنها می توانند بگویند »نفس نکشید!«.
بله، اصل معضل پدیده گردوغبار و ریزگردها زیر گردوغبار دعواهای سیاسی 
و فرافکنی های مســئوالن مدفون شده اســت، همان طور که مردم مناطق 
غربی و جنوبی، بی صدا در حال مدفون شــدن زیر گرد و غبار هستند. مردمی 
که چون در »تهران« نیســتند، دستشــان به جایی بند نیست و فریادشان هر 
چقدر هم که تالش کنند بلند باشد، از دیوارهای ضخیم سازمان های دولتی 
رد نمی شــود و به گوش مســئوالن نمی رســد. شاید هم مســئوالن منتظرند 
گردوغبارها به تهران برســد تا فکری به حالش بکنند. هرچند تجربه برخورد با 
آلودگی هوای تهران نشان داده، اگر ریزگردها به تهران هم برسند به ریه های 

مسئوالن نخواهند رسید. 

مهار ریزگردها، مشروط به نابودی داعش است
اما رئیس ســازمان محیط زیســت بعد از چند هفته از اوج گیــری گردوغبار در 
مناطق غربی و جنوبی کشــور و افزایش انتقادها از او و دســتگاه حاکم در این 
خصوص اظهار نظر کرد و بار دیگر اوضاع منطقه ای را مانع مقابله با این پدیده 
خواند. او که پیش تر هم چندین بار از ارتباط داعش با ریزگردها گفته بود، امروز نیز 
گفت: با وجود انعقاد تفاهم نامه های بین المللی زیست محیطی،  شرایط حاکم بر 
کشور عراق هرگونه اقدام عملیاتی را برای مهار گردو غبار ناممکن ساخته است.
معصومه ابتکار در گفت وگو با سیمای مرکز ایالم درباره هجوم کم سابقه  گردو 

غبار به اســتان های غربی و از جمله ایالم، اظهار کــرد: این ریزگردها که وارد 
کشور شــده غیر از ایالم ، استان های کرمانشاه، خوزســتان، لرستان و برخی 
دیگر از نقاط کشور را تحت تأثیر قرار داده و منشأ آن غرب و جنوب عراق است.

وی بابیان اینکه متأســفانه گردوغبــار صدمات زیادی به ســالمت مردم وارد 
می کند، افزود: از ســال ها قبل دولت تالش های زیــادی با دولت عراق برای 
مهار ریز گردها کــرده و این تالش ادامه دارد و تاکنون نیــز چندین تفاهم نامه 
همکاری و عملیاتی با کشــور عراق برای مالچ پاشــی و کاشــت درخت  در این 

زمینه انجام شده است.
ابتکار ادامه داد: در سال 1392  با وجود شرایط بدامنیتی به همراه هیئتی برای 
مهار ریز گردها به عراق سفر کرده ایم و به جدیت تمام پیگیر بوده ایم اما در حال 
حاضر شرایط ناامنی زیادی در کشور عراق و محل کانون های وقوع ریز گردها 
حاکم اســت و تاکنون تفاهم نامه های که با کشور عراق صورت گرفته به دالیل 
شرایط بد امنیتی امکان عملیاتی شدن نداشته است و برخی مکان های کانون 
ریز گرد در اختیار گروه تکفیری داعش است و دولت عراق توان عملیاتی کردن 

طرح ها برای مهار گردو غبار را ندارد.
به گفته رئیس ســازمان محیط زیســت، تمام گزارش های وقوع ریزگردها را به 
وزارت خارجه و مقامــات بین المللی برای چاره اندیشــی منعکس می کنیم و با 
پیگیری های انجام شده توسط محیط زیست، ایران سال گذشته یک قطع نامه 
بین المللی برای مقابله با ریز گردها مرحله به تصویب رساند زیرا این کانون فقط 
متوجه ایران نیست بلکه بسیاری از دیگر کشورها هم درگیر این پدیده هستند.

وی بــا اشــاره به اینکــه تغییــر اقلیم، کمبــود منابــع آب و مدیریت نادرســت 
در محل هــای وقــوع ریزگردهــا باعــث ایــن پدیــده شــده اســت، تصریح 
 کــرد: بــا پیشــنهاد ایــران تاکنــون چندیــن قطعنامــه بین المللــی بــرای 

مهار ریزگردها گرفته ایم.
ابتکار با بیان اینکه یک بحث ناامنی و بحث دیگر خشکســالی های پی درپی و 
فرسایش خاک در کشور عراق باعث شده کانون های وقوع گرد و غبار افزایش 
پیدا کند، افزود: از طرف دیگر ســدهای ایجادشده بر روی دجله وفرات باعث 
خشکسالی اراضی مناطق پایین دست شده که ریزگردها از آن نشأت می گیرد.

رئیس ســازمان محیط زیســت گفت: در حال حاضر ناامن بــودن عراق عماًل 
اقدامات و طرح ها را برای مهار ریز گردها ناکام گذاشته است و فعاًل دولت عراق 

نمی تواند کاری انجام بدهد و کسی هم نمی تواند دخالت کند.
وی با تأکید بر اینکه در راستای کانون های داخلی کشور تاکنون 15 کانون در 
اســتان ها شناســایی و برنامه ها و طرح های در آن ها نهایی شده و یا در مرحله 
نهایی شــدن یا در آینده نزدیک نهایی خواهد شد، افزود: کاشت نهال و  تثبیت 

خاک از اقدامات بوده است.
ابتکار بابیــان اینکه دولت با تمام تــوان پیگیر موضوع ریــز گردها خواهد بود، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه شــدت وقوع حوادث با کانون های خارجی عراق و 

عربستان در حال افزایش است.

کارشناسان چه می گویند؟
ریزگرد یکی از پیامدهای فرســایش خاک محســوب می شود که درمورد علل 

بحرانی شدن آن موارد متعددی مطرح شده است. دکتر سید فخرالدین افضلی، 
عضو هیئت علمی بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز 
در یادداشتی که چندی پیش برای روزنامه شرق نوشت، این موارد را مطرح کرد: 
1. ایجاد سدهای متعدد در ترکیه و طرحهای انحراف آب در سوریه: این دو به کم 
شدن آب زیر دست این سدها و عدم اختصاص حقابه و در نتیجه کم شدن منابع 
آبی جهت کشاورزی و عرصه های مرتعی آنها انجامیده است. 2. خشک شدن یا 
خشکانیدن تاالب های مهم در عراق و نواحی از ایران. 3. بی توجهی به کارهای 

احیای مناطق حساس به فرسایش بادی به دالیل سوء مدیریتی در عراق و ...
او راه حــل کنترل و مبارزه با ریزگردهــا را نیز به دو بخــش اقدامات تهاجمی و 

اقدامات تدافعی تقسیم کرده است. 
اقدامــات تهاجمی از قبیل رجوع به کنوانســیونهای بین المللــی که ایران نیز 
سالهاست عضو آنها بوده و حق عضویت سالیانه می پردازد، ایجاد یک کارگروه 
یا کنسرســیوم منطقه ای تحت نظارت و رهبری نهادهای بین المللی یاد شده 
در بند قبلی با مشــارکت کشــورهای تحت تاثیر و عامل ایجاد ریزگرد،  شخص 
شدن ســهم عاملیت، مالی، کاری و وظیفه هر کشــورعضو، استفاده از جدید 
ترین روشها و بومی سازی روشهای مقابله با توجه به پژوهشهای نوین و استفاده 
حداکثری از قابلیتهای علمــی و تحقیقاتی موجود و... و اقدامات تدافعی مثل 
برنامه ریزی مشخص همه جانبه جهت کاهش اثرات ریزگردهای متهاجم به 
مناطق داخل کشــور، اقدامات فیزیکی محافظتی ساختمانها و تاسیسات در 
برابر ریزگرد، آموزش و فرهنگ سازی روشهای کاهش اثرات بر سالمت مردم 

همانند استفاده از ماسک یا نوشیدن شیر و ... .
در مقابله با این پدیده یکی از تصورات بسیار مطرح در میان افکار عمومی، جنگل 
کاری است. موضوعی که پرویز کردوانی پدرعلم کویرشناسی ایران آن را تصور 
اشتباهی می خواند و رمان ریزگردها را پاشیدن ریگ بر روی کانون های ریزگرد 
و بیابان ها عنوان می کند. کردوانی با تاکید بر اینکه پایین رفتن سطح آب های 
زیر زمینی از علل بروز پدیده ریزگردهاست، گفت: دیگر برای مبارزه با ریزگردها 
جنگل کاری جواب نمی دهد، چون سطح آب زیرزمینی پایین رفته است و فقط 

خوزستان می تواند برای مبارزه با ریزگردها جنگل کاری کند. 
کردوانی با اشــاره به اینکه در ایران سال هاســت بیابان زایی پیشــرفتی ندارد و 
اما بیابان های جدید در حال شکل گیریســت، خاطرنشــان کــرد: ریزگردها، 
آســیب های زیادی به محیط  زیســت وارد کرده اند و جنــگل کاری دیگر برای 
مبــارزه با ریزگــرد جــواب نمی دهد و نبایــد فراموش کــرد که پاشــیدن مالچ 
نفتی نیــز 11 عیب دارد. وی با بیــان اینکه شن پاشــی بیابان های عراق برای 
جلوگیری از شــکل گیری زیرگــرد تاثیرگذار اســت، گفت: دریاچــه ارومیه به 
 هیچ  وجه احیا نمی شــود و دلیل آن  هم حفر چاه های بســیار زیــاد اطراف آن 
بوده اســت. کردوانــی درمان ریزگردها را پاشــیدن ریگ بــر روی کانون های 
ریزگرد و بیابان ها دانســت و گفت: ریگ پاشــی درمان اصلی ریزگرد بشــمار 
می آید، با پاشــیدن ریگ می توان درخت هم کاشــت و یک بار برای همیشــه 
درد ریزگرد را درمان کرد اما پاشــیدن مالچ عالوه بر داشتن معایبی، چند سال 
 یک بار هــم باید صورت گیرد، اما برای تثبیت شــن های روان باید مالچ رســی 

ریخته شود. 

واکنش روزپیگیری روز

هیاهو درمورد رهبری شورایی، مغالطه های اخالقی است
آیت الله هاشمی رفسنجانی درخصوص موضوع رهبری شورایی، به اتفاقاتی که در جلسه روز 14 خرداد افتاد اشاره کرد و گفت: در جلسه صبح 14 خرداد، اولین بحث این بود که »فرد باشد یا شورا؟« قانون اساسی می گفت 
شورا باشد. ما هم براساس قانون اساسی می گفتیم شورا باشد. خیلی بحث شد و خوب است بدانید در آن بحث بهترین دفاع از شورایی شدن را آیت ا... خامنه ای داشتند و نوبت به من نرسید که صحبت کنم. وی با اشاره 
به اینکه رهبری شــورایی رای نیاورد افزود: در این مرحله، آیت ا... خامنه ای را پیشــنهاد کردیم که من نظر امام )س( را گفتم. در این لحظه آیت الله خامنه ای وقت خواســتند و در جایگاه قرار گرفتند و 
گفتند: من به رهبری شــورایی رأی دادم، پس نمی توانم نامزد فردی شوم.« من گفتم: »آن موقع که شما بحث کردید و رأی دادید، در قانون شورا بود و االن اکثریت خبرگان رهبری فردی را انتخاب 
کردند و اگر شما نباشید، باید یکی دیگر بیاید«. هاشمی در ادامه گفت: اسناد تمام این مسائل و سخنرانی ها در مشروح مذاکرات خبرگان موجود است و بعضی از آقایانی که از من به عنوان مطرح کننده 
رهبری شورایی، حتی در این سال ها نام می برند، به طور کامل خبر دارند که واقعیت تاریخی چیست، ولی چه کار می توان کرد؟ بنا بر قانون اساسی که بعد از آن جلسه اصالح شد، رهبری، فرد شده 

است. هنوز هم بعضی ها که مباحث این گونه را مطرح می کنند، درباره هر دو حالت می گویند. 

سیاسی
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عقالی قوم احمدی نژاد را از نامزدی منصرف می کنند

نماینده مجلس ششم بااشاره به احتمال کاندیداتوری احمدی نژاد و جریان حامی او در انتخابات سال آینده گفت: با وجود لطماتی که او به کشور وارد کرده تایید صالحیت او امری بعید است، اما ممکن است برای 
رقابت با روحانی او را وارد میدان رقابت کنند. داوود ســلیمانی تصریح کرد: چندان بعید نیســت احمدی نژاد مجددًا هوس برگشت به قدرت داشته باشد چون به هرحال او نماینده یک نوع تفکری است که خود را 
انقالبی، مِصر و پایدار بر مواضع گذشــته یعنی مواضع دو دولتی که او ســکان اجرایی آن را بدست داشت، می داند. نماینده مجلس ششم تاکید کرد: متاسفانه این تفکر در برخی شهر ها و روستا ها طرفدارانی دارد 

که نباید به راحتی آن را نادیده گرفت. این اســتاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه به نظر نمی رسید هیچ یک از طیف های جریان عاقل اصولگرایی از حضور احمدی نژاد در انتخابات آینده استقبال کند، تصریح 
کرد: معتقدم عقالی قوم تالش خواهند کرد که او را از کاندیداتوری منصرف ســازند. او اضافه کرد: اما همیشــه یک اقلیت تند و به تعبیری افراطی که فقر ایدیولوژیک وتحلیل سیاسی دارد، هست که از 

این تفکر حمایت خواهند کرد؛ اقلیت جبهٔه پایداری نیز از این قاعده مســتثنا نیست. سلیمانی با تاکید بر اینکه اصولگرایان اگر در این دوره عاقالنه عمل می کنند و کاندیداهای خود را متکثر نخواهند 
کرد؛ گفت: البته در مواردی برخی افراد ممکن است حضور تکلیفی داشته باشند که سعید جلیلی از آن جمله افراد است.

افراطی گری را قبول نداریم
نماینده مــردم خمینی شــهر و عضو جبهه 
پایداری در مجلس با بیــان اینکه در جامعه 
احتیاج به آرامش داریم، گفت: آنچه جامعه 
را بهم می زند بی ادبی هاســت و ما افراطی 
گری بــه معنای بدون منطــق حرف زدن و 
خشک ســری را قبول نداریم. محمدجواد 

ابطحی در گفت وگو با خبرنگار ایســنا با اشــاره به بیانــات اخیر مقام معظم 
رهبری اظهار کرد: انقالبی گری به معنای افراط نیست و ما افراطی گری را به 
معنای خشک سری و بدون منطق حرف زدن و تعصبات قبیله ای و ... قبول 
نداریم زیرا اینها کار دســت ما می دهد. وی با بیان اینکه بارزترین شاخص 
انقالب امام )ره( اســت و امام یک فرد انقالبی بود، گفت: آنچه جامعه را به 
هم می زند بی ادبی ها و بدون منطق صحبت کردن هاست زیرا باعث تنش 
و شکاف در جامعه می شود و دشمن هم از این طریق سوء استفاده می کند.

تالش می کنیم فراجنسیتی عمل کنیم
طیبه سیاوشــی نماینده تهران با بیان اینکه 
حریم خانــواده در جامعه در معرض آســیب 
قرار گرفته، تصریح کرد: نبود قوانین حمایتی 
از زنان و وجود قوانین مشــکل زا از علل مهم 
این آسیب است. من فکر می کنم ما باید موانع 
قانونی قــرار دهیم تا بتوانیــم حریم خانواده 

را از آسیب ها مصون بداریم. سیاوشــی ادامه داد: متاسفانه برخی قوانین در 
دوره های قبل به تصویب رسیده که آزادی بیشتری برای مردان قائل شده در 
حالیکه ما باید نســبت به اصالح این قوانین اقدام کنیم. این نماینده مجلس 
با بیان اینکه زنان نماینده روی مســائل فمینیستی تاکیدی ندارند، به دعوت 
فراکسیون زنان مجلس از آقایان نماینده برای عضویت در این فراکسیون اشاره 
کرد و خاطرنشان کرد قطعا سعی نخواهیم کرد وارد یکسری مسائل حساسیت 

برانگیز شویم بلکه تالش مان بر این خواهد بود که فراجنسیتی عمل کنیم.

اسالم انقالبی، تقلیل اسالم به مبارزه است
علی مطهری با اشاره به اظهار نظر روحانی 
درخصوص اینکه »شهید مطهری »اسالم 
انقالبی« را خطری بزرگ در برابر »انقالب 
اسالمی« می دانست ... و قائالن به اسالم 
انقالبی مطهری را به شــهادت رســاندند« 
گفت: این جمله جناب آقای روحانی درست 

و مطابق با واقع است،  با این توضیح که تعبیر »اسالم انقالبی« که در نهضت 
اسالمی و پس از پیروزی آن توســط گروه های به ظاهر اسالمی متمایل به 
مارکسیســم مانند »مجاهدین خلق« و »فرقان« به کار می رفت، با »اسالم 
انقالبی« که امروز به کار می رود متفاوت است. وی با بیان اینکه دسته اول 
مبارزه را اصل می دانســتند و اســالم را وســیله ای برای مبارزه اظهار کرد: 
بنابراین در واقع اختالفی میان نظر جناب آقای روحانی رئیس جمهور و نظر 

منتقدان این سخن ایشان وجود ندارد.

داستانی تکراری اما 
شکست خورده

روایت »عبور از رئیس جمهور« در ماه های واپســین 
سال اول دولت ، داستانی تکراری در فضای سیاسی 
کشور است. نقطه مشترک روسای دولت اصالحات، 
مهــرورز و حاال هم دولت اعتدال.ســازهای ناکوک 
برای خاتمی، احمدی نــژاد و روحانی، در همان دور 
اولی که مهمان »پاستور« شدند، نواخته شد؛ تا از این 
راه عــالوه بر مخالفت با رئیــس جمهور وقت، ادامه 
حضور او را بر کرســی ریاست، امری بعید نشان داده 
شود. این داســتان در هر دوره با استراتژی جدید و از 
سوی طیف خاصی پیگیری می شود، چه آنکه بودند 
مخالفانی که از بدنه دولت اصالحات عبور از خاتمی 
را طرح کردند و چند سال بعد هم قرعه به نام احمدی 
نژاد زده شــد، تا طبق روال گذشــته،در سال 87 نیز 
عالوه بر مخالفان احمدی نژاد، صدای عبور از رئیس 

دولت نهم، در بدنه اصولگرایی نیز به گوش برسد.
اکنون نیز نوبت به شــیخ دیپلمات رســیده است، تا 
در برابر زمزمه های عبــور از روحانی، صبوری کرده 
و ادامه مســیرش را تنها وابســته به رأی مردم بداند، 
نه حاشیه سازی مخالفان. رئیس دولت اصالحات، 
اولین رئیــس جمهــوری بود کــه در روزهــای آخر 
ریاســتش بر راس دولت هفتم، بــا طرح جدیدی در 
تاریخ سیاسی کشــورمان، به نام »عبور« مواجه شد. 
»عبور از خاتمی« واژه جدیــدی بود که نقش تابلوی 
»ایست« سیاسی را برای خاتمی ایفاء می کرد. تابلویی 
که نشــان از تالش مخالفــان بــرای توقف حضور 
سیاســی او پس از یک دوره ریاســت دولت داشت. 
مخالفان او می خواستند تا با بررسی گزینه های دیگر 
و به روی صحنه آوردن آنها، مانع حضور خاتمی برای 
دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری یعنی انتخابات 

سال 80 شوند.
پس از دولت اصالحات، ریاست قوه مجریه به چهره  
نه چندان آشــنای عرصه سیاســت، یعنی»محمود 
احمدی نژاد« واگذار شد. این مرد برخواسته از طیف 
اصولگرایی که با حمایت طیفی از راســت گرایان وارد 
گود شــده بود، همچــون رئیس دولــت اصالحات 
در ســال 87 یعنی ســال پایانــی دوره اول ریاســت 
جمهوریــش، در مقابل واگویه هایــی مبنی بر»عبور 
از احمدی نــژاد« قرار گرفت. برخــالف رئیس دولت 
هفتم و هشــتم که در دوره اول ریاستش با مخالفانی 
سرسخت و ملزم به »عبور از خاتمی« از بدنه اصالحات 
مواجه شــد، احمدی نژاد از اقبال بیشتری برخوردار 
بود. تا جایی که اصولگرایان جرقه های شــعار »عبور 
از احمدی نــژاد« را در نطفه خامــوش کردند، تا آینده 
سرمایه سیاسی شان از هر گونه گزندی در امان بماند.
اولین روزها ســال 95، آغازی برای مخالفان دولت 
یازدهم بود تا داســتان تکــراری »عبــور« را این بار 
بازیگرانی جدید به روی صحنه سیاسی کشور بیاورند.
روحانــی نه همچــون رئیــس دولت اصالحــات با 
زمزمه های رفتنش از زبان نیروهای »خودی« مواجه 
شد، نه اینکه همچون احمدی نژاد، شعار»عبور« را 
از حامیان اصولگرایش شنید. شیخ دیپلمات در این 
میدان، با اصولگرایان تنــدرو و همچنین طرفداران 
احمدی نژاد روبرو است، افرادی که فریاد زدن شعار 
»عبــور از روحانی« را فصل مشــترک جدیدي برای 

همکاری در تخریب دولت اعتدال یافته اند.
از یــک ســو تندروهــا پــس از آنکــه دستشــان از 
تریبون های رســمی همچون مجلس کوتاه شد، در 
بــوق یک دوره ای شــدن روحانی مــی دمند و حتی 
براساس آنچه غالمرضا تاجگردون نماینده مجلس 
دهم گفته اســت، برای دســتیابی به خواسته خود، 
دست به دامان تریبون های نماز جمعه شهرستان ها 

برای القای »تک دوره ای بودن روحانی« شده اند. 

 سقف حقوق ها 
10 میلیون خواهد شد؟

 برخورد با معتمد آریا 
در شان مردم مسلمان نبود 

درحالی که موضوع فیش های حقوقی با مبالغ کالن به یکی از بحث های داغ این روزها تبدیل شده و دستورات رئیسان 
ســه قوه برای پیگیری این پرداخت ها را در پی داشته است، برخی از نمایندگان مجلس را نیز برای تهیه طرحی در این 
خصوص به تکاپو انداخته است. طرحی که قرار است فردا با قید یک فوریت به هیئت رئیسه تقدیم شود و اگر در نهایت 
به قانون تبدیل و اجرایی شود، سدی قانونی برای پرداخت های نامتعارف خواهد بود. چه اینکه علت وجودی بروز چنین 

مسائلی فقدان قانون در این خصوص است. 
طرح »ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا« 3 محور کلی دارد: »تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق ها«، 
»اســترداد حقوق های بیش از سقف تعیین شده« و »اختصاص سهم مازاد حقوق های باالی 10 میلیون به افرادی با 

حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته های با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون«.
عزت الله یوســفیان مال که از طراحان طرح اســت، در گفت و گو با فارس می گوید: نمایندگان در طول دوره نمایندگی 
بارها و بارها درباره پایین بودن حقوق از مردم گالیه هایی می شــنوند؛ باید فکری برای این موضوع کرد. نماینده آمل در 

مجلس دهم تهیه چنین طرحی را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصیف می کند.
وی که پیش بینی می کند طرح یک فوریتی »ســاماندهی نظام پرداخت حقــوق و مزایا« بیش از 100 امضای وکالی 
ملت را بگیرد، جزئیات طرح را اینگونه بیان می کند: باید برای تمام موارد پرداختی قانون مشخصی باشد و نباید شاهد 

اجرای قوانین خاص برای برخی مدیران باشیم.
نمایند آمل در مجلس در همین زمینه تاکید می کند: با این طرح دنبال آن هســتیم که قانونی را به تصویب برسانیم که 
طی آن موارد قانونی شــامل همه افراد اعم از مدیر و کارمند بشــود، چه آنهایی که با قانونی مدیریت خدمات کشــوری 

حقوق می گیرند، چه کسانی که با قوانین خاص حقوقشان را دریافت می کنند.
وی به 3 محور اصلی طرح اشــاره می کند و جزئیات محور اول را اینگونه تشــریح می کنــد: طبق این طرح هیچ مقام 
یا فردی نمی تواند در یک مــاه بیش از 10 میلیون حقوق دریافت کند، چه قانون خــاص و چه قانون مدیریت خدمات 
کشوری؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائیه شامل این طرح می شوند.
یوسفیان مال محور دوم طرح را هم اینگونه بیان می کند: در این طرح بعد از تعیین سقف برای حقوق  و مزایا، بازگرداندن 
حقوق های باالی سقف تعیین شده آمده است. نماینده مردم آمل در مجلس اضافه می کند: در طرح، تاریخ 92.1.1 
تعیین شده تا پس از تصویب قانون تمام افرادی که باالتر از سقف مصوب حقوق گرفته اند باید وجوه مازاد را بازگردانند؛ 

وجوه بازگرداننده شده باید به خزانه واریز شود.
طبق گفته یوسفیان مال محور سوم طرح هم در صورت تصویب مقرر خواهد کرد که وجوه حاصله از مازاد حقوق باالی 
سقف تعیین شده به حســاب افرادی واریز خواهد شــد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است. وی 
می افزاید که ســقف پرداختی به افراد با کمتر از حقوق یک و نیم میلیون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در 

طرح پیش بینی شده که این پرداخت ها به بازنشستگان هم تعلق گیرد.
محمدرضــا رضایی کوچــی نماینده مردم جهرم در مجلس نیز در گفت و گو با ایســنا با اشــاره بــه تالش جمعی از 
نمایندگان جهت تدوین طرح ســاماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، گفت: در شــرایطی که طبقات حقوق بگیر 
اعــم از کارمندان، کارگران و کشــاورزان به دلیــل چالش های اقتصــادی و حقوق های پاییــن در مضیقه زندگی 
می کننــد فیش های ده ها و صدهــا میلیون تومانی مدیران بانکی، بیمه ای و شــرکت های دولتــی موجب بدبینی 

مردم شده است. 
وی با بیان اینکــه این طرح تالش دارد زین پس همه کارگــزاران نظام به ویژه مدیران دولتــی، نمایندگان مجلس 
و مدیران قوه قضائیــه بیش از 10 میلیون تومان در مــاه دریافت نکنند، طرح مذکور را پیــش مقدمه تدوین الیحه 
اصالحیه قانون مدیریت خدمات کشــوری در دولــت ارزیابی کرد و افزود: تا قبل از شناســایی و جمع بندی خالء و 
نقایص قانون مدیریت خدمات کشــوری و ارائه الیحه اصالحی به مجلس، طرح تعیین ســقف دریافتی کارگزاران 
نظام کمک خوبی به ســامان یافتن نظام پرداخت ها می کند البته باید مراقب بود که در حین بررسی جزییات با فشار 
مدیرانی که در صورت تصویب طرح منافع شــان به خطر می افتد،  تبصره هایی به آن اضافه نشــود که اهداف اولیه 

طراحان  بی اثر شود.

مســئول حوزه علمیه کاشــان در ســخنانی هزینه کردن بودجه های فرهنگی کشــور توسط »بخشــی از روحانیت« 
را در راســتای رســالتی متفاوت از رســالت اصلی ایــن نهاد دینی  دانســت. آیت اللــه یثربی همچنیــن از تندروی ها 
 در مســائل اجتماعــی انتقاد کــرد و برخوردی کــه چندی پیش در کاشــان با فاطمه معتمدآریا شــد را خارج از شــان 

مردم مسلمان خواند.
مســئول حوزه علمیه کاشان در ســخنان خود از تندروی هایی که صورت می گیرد انتقاد کرد و گفت:  شما مطمئن 
باشــید که ما با هر نوع تندروی در مســائل اجتماعی به جد مخالفیم.   یثربی با اشــاره به اینکه در زمان  مرحوم ابوی 
)آیت الله ســید مهدی یثربــی( هم حرکتهای افراطی، در این بیت امضاء نمی شــد اظهار کرد: پارســال که درباره 
حجاب سخن گفتم خیلی ها هیاهو کردند اما ما از موضع خود دست برنداشتیم، چرا که موضع ما برآمده از دین بود. 
وی نوع برخورد با خانم فاطمه معتمدآریا را خارج از شــان »مردم مســلمان« خواند و تاکید کرد: این رفتارها، دور از 
خرد اســت. اگر ما با ورود مهمانی موافق نباشــیم می توانیم از حضورش جلوگیری کنیم، نه اینکه او بیاید و بعد این 

برخورد را داشته باشیم. 

بخشی از روحانیت رسالتی متفاوت از رسالت اصلی این نهاد برای خود قائل اند
آیــت اللــه یثربــی در بخشــی از ایــن ســخنان خــود اظهــار کــرد: حــوزه علمیــه وظیفــه دارد کــه معــارف ناب 
دیــن را بــرای مــردم بازگــو کنــد. مــا بازگــو کننده ایــم؛ امــا خودمــان هــم عمل مــی کنیــم؟ حق مردم اســت 
 کــه به مــا اشــکال کنند کــه اگر مــی گوییــد دروغ حــرام اســت و تهمــت حــرام اســت خودتان چــرا ایــن کار را 
مــی کنیــد؟  وی هزینــه کــردن بودجــه هــای فرهنگــی کشــور توســط »بخشــی از روحانیــت« را در راســتای 
رســالتی متفــاوت از رســالت اصلــی ایــن نهــاد دینــی  دانســت و گفــت: ایــن ها کــه بودجــه هــای فرهنگی را 
 مــی گیرنــد، یــک بخشــی از روحانیــت انــد که رســالت خاصــی برای خــود قائلنــد؛ رســالتی که مــا بــه آن قائل 

نیستیم. 
آیت الله یثربی  در ادامه با اشــاره به حضور مردم در انتخابات ها گفت: آن چیزی که می تواند همه دردهای ما را درمان 
کند حضور مردم است. در تهران 48% مردم آمدند، سیالبی درست شد؛ اگر این حضور  100%می شد سونامی درست 

می کرد. 
وی بــا بیــان اینکــه قهر کــردن بــا صنــدوق راه حل نیســت اظهــار کرد: بــرای درمــان مســائل اجتماعــی نیاز 
بــه انقــالب و دگرگونــی نداریــم و کامال شــرایط بــا زمــان انقــالب متفاوت اســت. امــروز تغییــر فقــط و فقط با 
صنــدوق رای ممکــن اســت؛ ولــی امــروز متاســفانه 50 درصــد مــردم بــا صنــدوق رای قهرنــد. در درون نظام 
 بایــد مشــکالت را حــل کــرد. اگــر مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری هــم شــرکت نمــی کردنــد نتیجــه 

غیر از این بود. 
یثربــی در بخــش دیگــری از ســخنانش با بیــان اینکــه ازریابــی از کار یــک دولت یــا یک مدیــر هیچ وقــت نمی 
توانــد مطلــق و بــه دور از امکانــات و موانــع باشــد اظهار کــرد: با توجــه بــه امکاناتی که رئیــس جمهــور در نظام 
دارد و موانعــی کــه وجــود دارد دولــت آقــای روحانــی دولــت موفقــی بــوده و ما هرشــب بــرای موفقیت ایشــان 
 دعــا می کنیــم. وی افــزود: مشــکالت بــه جامانــده از دولــت گذشــته فــرآوان و موانع پیــش راه آقــای روحانی 

زیاد است. 
روحانی وقتی دولت را پذیرفت که آشــفتگی در همه شئون وجود داشــت؛ از مشکالت اقتصاد تا ولنگاری اخالقی که 
جامعه به سوی آن سوق داده شده بود. کسی که می خواهد همه این حلقه ها را از نو بسازد سنگین است. امیدواریم این 

کاستی ها که وجود دارد در دوره بعدی دولت ایشان حل شود. 
 آیت الله یثربی در نقد کسانی که با استناد به سخنان آیت الله جوادی آملی سیاست خارجی دولت روحانی را مورد هجمه 
قرار می دهند، اظهار کرد: چه کســی گفته است خرید و فروش و داد و ســتد با دیگران سلطه پذیری است؟ در همین 
بازار کاشان ما یک زمانی یهودی و مســلمان با هم کار می کردند. آیا کسانی که از یهودیان خرید می کردند سلطه آنها 

را پذیرفته بودند؟ 

ایلنا نوشت: صدای سوت حمله به دولت بلند شده است
تقریبا هر هفته سخنگوی دولت و سخنگوی قوه قضائیه وقت زیادی از زمان جلسات خود را به تکذیب اعاهای رسانه های تندور اختصاص 

می دهند اما همزمان با همین جلسات، دروغ دیگری در رسانه ها منتشر شده است تا به دولت ضربه بزند.

 عصر ایران نوشت: چرا هاشمی در دهه 90 رای خود به ناطق نوری را فاش می کند؟
ناطق نوری هم همچون هاشمی طرفدار توسعه اقتصادی بود اما خاتمی بر اساس شعارهایی که در جریان رقابت های انتخاباتی می داد 

قائل به اولویت توسعه سیاسی بود.

 پارس نیوز نوشت: استمرار خط دو قطبی سیاسی
آنان با تجربه سیاسی و اطالع از فرایند انتخاباتی و امنیتی داخل کشور چنین خطای مهلکی انجام دادند تا نشان دهند می توانند خط دهه 

هفتاد را بیش از گذشته دنبال کنند.

 راه دانا نوشت: یک بام و دو هوای رسانه های اصالح طلب در قبال دولت یازدهم
هرگاه عملکرد دولت به زعم آنان مثبت باشد، مثل برجام دولت را متعلق به خود می دانند و هرگاه عملکرد دولت یازدهم در نزد مردم منفی 

تلقی می شود، اصالح طلبان از دولت یازدهم برائت می جویند.

عکس روزسایت نگار

ریزگردها در آسمان 
کرمانشاه. )مهر/ میثم 
منیعی(

خبرنامه
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رصدخانه

»سِر مار« قطع شد!
موفقیت نیروهای عراقی در آزادسازی فلوجه از تصرف داعش

در ادامه عملیات نیروهــای دولتی و مردمی عراق علیه تروریســت ها در 
فلوجه، ظهر روز گذشــته اعالم شــد که این نیروها موفق به آزادســازی 
مرکز شــهر و ساختمان فرمانداری شــده اند؛ اقدامی که مهمترین تحول 
در عملیات آزادسازی این شهر تاکنون محسوب می شود و انتظار می رود 
کنترل کامل شهر طی دو سه روز آینده به دست دولت عراق بیفتد. عملیات 
دیروز نیروهای عراقی در شهر فلوجه به آزادسازی مرکز این شهر از دست 
داعش منجر شد؛ بنابراین، پس از آزادی منطقه »النزال« در مرکز فلوجه 
در صبح جمعه، آزادسازی ساختمان فرمانداری فلوجه و منطقه العرسان 
و پاکســازی کرانه غربی رود فــرات نیز انجام گرفت. اخبــار منابع خبری 
بین المللی حکایت از آن داشــت که فرمانداری پلیس فدرال عراقـ  که از 
اصلی ترین نیروهای حاضر در شهر فلوجه استـ  از آزادسازی ساختمان 
فرمانداری و اهتــزاز پرچم عراق بر باالی آن خبر داده اســت. همچنین 
اعالم شــد که پرچم عراق بر فراز مســجد جامع فلوجه به اهتزار درآمده و 

اذان شیعی از این مسجد پخش شده است.
بنا بــر گزارش ها، تروریســت های داعش پیــش از آن که مجبور شــوند 
ساختمان فرمانداری را تخلیه کرده و فرار کنند، اقدام به بمب گذاری در آن 
کرده بودند که البته در انفجار حاصله، هیچ یک از نیروهای عراقی کشته یا 
زخمی نشده اند. از سوی دیگر، گردان هفدهم ارتش عراق توانست منطقه 
»العرسان« در جنوب شــرق فلوجه را آزاد و بخش غربی ساحل رود فرات 
را کامل پاکسازی کند. در پی این موفقیت ها، فرمانده عملیات آزادسازی 
»فلوجه« با اشاره به رو به پایان بودن این عملیات تأکید کرد عناصر داعش 
اکنون در منطقه »الجوالن« واقع در شــمال این شــهر متمرکز هستند. 
عبدالوهاب الســاعدی، فرمانده عملیات آزادسازی »فلوجه« اعالم کرد 
که تنها شمار کمی از افراد غیر نظامی در این شهر حضور دارند. این مقام 
عراقی همچنین گفت، عملیات آزادســازی فلوجه تا دو یا سه روز دیگر به 

پایان می رسد.
گفتنی است شهر فلوجه در استان االنبار و در 50 کیلومتری شمال پایتخت 
عراق بغداد واقع اســت. جمعیت این شــهر بالغ بر 320 هزار نفر اســت و 

برآوردها حاکی از حضور 150 هزار نفر در حال حاضر در این شــهر است. 
غالب ساکنان شهر فلوجه از عشایر بزرگ عراقی از جمله الدلیم، الجمیله، 
الجبور، الکبیســات، البو عیســی و غیره تشــکیل می شــوند. نیروهای 
آمریکایی در 28 آوریل ســال 2003 وارد این شهر شدند و در سال 2004 
این شهر شــاهد دو نبرد بزرگ میان هواداران صدام و نیروهای آمریکایی 
بود. در 8 می 2008 نیز نیروهای آمریکایی به طور کامل از این شهر خارج 
شدند. در ژانویه سال 2014 شهر فلوجه اولین شهر عراق بود که به دست 

گروه تروریستی داعش سقوط کرد.
اهمیت این شــهر در نزدیکی اش به بغداد پایتخت عراق است به گونه ای 
که از زمان اشغال آن توســط داعش، منبع و مصدر اصلی تهدیدات علیه 
پایتخت بوده و تمامی اقدامات انفجاری علیه بغداد از همین منطقه منشاء 
گرفته است. فلوجه در واقع دروازه تردد تروریست های تکفیری داعش به 

بغداد و استان های شیعه نشین جنوبی عراق، به ویژه کربال بود. این شهر را 
النه داعش و تروریست های وابسته به آن نامگذاری کرده بودند؛ به گونه ای 
که طی ســال ها کنترل بر آن و اخراج شهروندان عادی، به مرکز عملیات 
داعش تبدیل شــده بود و تمام فعالیت های تروریستی که طی سال های 
گذشــته در بغداد و کربــال رخ داده، در فلوجه طراحــی و تأمین امکانات 
شده است. برخی از فرماندهان نظامی عراق، فلوجه را به مثابه »سِر مار« 
توصیف کرده و معتقدند اگرچه موصل شــهر مهمی اســت، اما فلوجه به 
دلیل نزدیکی به بغداد و اهمیت نمادین آن برای تروریســت های داعش، 
باید در اولویت آزادسازی قرار می گرفت. 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 بود.
ازاین رو، آزادســازی و پاکسازی کامل شــهر فلوجه عملیات نظامی برای 

آزادســازی دیگر شــهرهای عراق از دست داعش را تســهیل و به ویژه به 
نیروهــای عراقی کمــک می کند تا برای آغاز عملیات آزادســازی شــهر 
موصل، مقر اصلی داعــش در عراق، خود را آماده تــر کنند. حفظ فلوجه 
برای تروریست های داعشــی مهم تلقی می شد و از دست دادن این شهر 
برای آن ها به مثابه شکست قطعی در عراق است و تروریست ها را مجبور 
می کند در تنها پایــگاه خود، یعنی موصل، در مقابــل محاصره نیروهای 
عراقی در حالت کاماًل دفاعی قرار گیرند. به این ترتیب، ملت عراق توانست 
بدون کمک خارجی، النه تروریست ها را به آشیانه عقاب ها برای آزادسازی 
شهر موصل تبدیل کند. آزاد ســازی موصل نیز به نابودی این پدیده شوم 
در ســوریه کمک خواهد کرد. در عملیات آزاد سازی فلوجه نیروی زمینی 
و هوایی ارتش عراق، الحشــد الشــعبی )نیروهای بســیج( پلیس فدرال 
)نهادی در عراق با 200000 نیرو و زیر نظر وزارت کشــور(  نیروهای ویژه 
مبارزه با تروریسم و نیروهای مسلح عشایر االنبار مشارکت داشتند. ائتالف 
بین المللی مبارزه با داعش وعده پشــتیبانی هوایی از عملیات آزادســازی 
فلوجــه داده بود، اما اظهارات مقامات ارشــد عراقی حاکــی از آن بود که 
حتی یک سورتی پرواز علیه مواضع داعش در این شهر انجام نشده است و 

جنگنده های ائتالف تنها به مراقبت از فضای منطقه پرداختند.
گفتنی اســت در پی اعالم آزادسازی فلوجه، صبح امروز وزیر دفاع عراق 
از آغاز عملیات آزادسازی منطقه القیاره در جنوب موصل خبر داد. شبکه 
خبری »المیادین« گزارش داد خالد العبیــدی، وزیر دفاع عراق، اعالم 
کرده عملیات آزاد سازی منطقه »القیاره« در جنوب موصل )مرکز استان 
نینوا در شــمال غرب عراق( آغاز شده است. پیشتر بعد از آزادسازی قلب 
شهر فلوجه در استان االنبار که یکی از پایگاه های اصلی تروریست های 
داعش در عراق به شمار می رفت، العبیدی گفته بود دلیل شکست داعش 
در ایــن منطقه وجود امکانات الزم نظامــی و هماهنگی نیروهای ارتش 
عراق بوده است. وی بعد از این پیروزی تأکید کرده بود اکنون آزادسازی 
اســتان نینوا، از جمله مرکز آن شــهر موصل از چنگال داعش، دســت 

یافتنی خواهد بود.

ترس بانک های اروپایی، مانع تعامل با ایران
بسیاری از بانک های اروپایی حاضر به همکاری با ایران نیستند که علت اصلی آن نگرانی و ترس از نقض دیگر تحریم های آمریکا است که ارتباطی با توافقنامه هسته ای ندارد. روزنامه »ایندیپندنت« در مطلبی ضمن اشاره به موانع موجود 
برای اجرای توافق هســته ای بین ایران و قدرت های جهانی نوشت: خاورمیانه با فرصت های از دست رفته و شانس های شکســت خورده و رویاهایی زیادی روبرو بوده که به واقعیت تبدیل نشده است. توافق هسته ای ایران نیز اکنون در 
همین مسیر پیش می رود. ظاهرًا به نظر می رسد تحریم ها لغو شده، ولی در واقع لغو نشده است. سرمایه گذاران غربی با وجود همه قول و قرارها هنوز حاضر به بازگشت به ایران نیستند و علت اصلی آن نیز این است که بانک ها به خصوص 
بانک های اروپایی از نقض قوانین تحریم های آمریکا در ارتباط با همکاری با ایران، واهمه دارند. ایران هنوز به سیســتم مالی جهان بازنگشــته است و به نظر نمی رســد که در حال همگرایی مجدد با سیستم مالی جهانی باشد. بسیاری از 
بانک های بزرگ اروپایی به این دلیل حاضر به همکاری با ایران نیســتند که از نقض دیگر تحریم های آمریکا که ارتباطی با توافق هســته ای ندارد، ترس و نگرانی دارند. بانک »بی ان پی پاریباس« فرانســه به خاطر همکاری با ایران طی 
سال های گذشته، بیش از 6.3 میلیارد پوند از سوی آمریکا جریمه شد و بانک استاندارد چارترد نیز به همین اتهام مجبور به پرداخت 10.7 میلیارد پوند جریمه به آمریکا شده است. بنابراین چه دلیلی دارد که بانک های استاندارد چارترد، 

سوسایت جنرال، کردیت سوییس یا دویچه بانک تنها به خاطر اینکه دولت های آن ها می خواهند با تهران همکاری تجاری و اقتصادی داشته باشند، جریمه بیشتری به آمریکا بپردازند؟

زخمی شدن معترض به خشونت طالبان پس از درگیری با پلیس افغانستان

وزاری خارجه آمریکا و دانمارک در تور بازی؛ 
برنامه ترویج ورزش جوانان؛ کپنهاگ

جشنواره موسیقی راک در فرانسه

تالش جوانان فلسطینی برای ورود به 
بیت المقدس و رفتن به مسجداالقصی

 پاسخ روس ها 
به پیام تبریک اردوغان

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته: »روسیه 
هیچ پیشرفتی برای عادی سازی روابط با ترکیه نمی بیند«. زاخارووا 
در خصــوص پیام تبریــک مقامات ترکیه بــرای رئیس جمهور، 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه روسیه به مناسبت روز ملی این کشور 
افزود: »ترکیه تاکنون هیچ پاسخ مناسبی به شروط روسیه برای 
بهبود روابط نداده اســت و ما مقدمات اولیه عادی سازی روابط با 
ترکیه را نمی بینیم«. وی اظهار داشت: »اظهارات مقامات ترک 
مبنی بر این که اجازه نمی دهند دریای ســیاه به دریاچه روس ها 
تبدیل شود، هیچ کمکی به بهبود روابط مسکو - آنکارا نمی کند«. 

 اقداماتی که اوباما باید 
در قبال ایران انجام دهد

اوباما پیش از آنکه پست خود را ترک کند، باید گام هایی را برای 
ارتقای روابط میان دو کشــور بردارد. آشکارترین اقدام می تواند 
برقراری دوباره روابط دیپلماتیک باشد؛ هرچند هنوز مشخص 
نیست که ایران تا چه اندازه برای چنین گامی آماده باشد، این گام 
در آمریکا جنجال زیادی بر پا خواهد کرد. از آن کوتاه تر، دولت 
اوباما و دولت ایران می توانند دیپلمات های میان رتبه خود را برای 
ارتباط با یکدیگر قرار دهند. در اقدامی دیگر، آمریکا می تواند به 
راحتی به دیپلمات های ایرانی در نیویورک در مقر سازمان ملل، 

اجازه دهد به واشنگتن سفر کنند.

 ادعاهای جدید 
وزیر خارجه سعودی علیه ایران

عــادل الجبیر، وزیــر خارجــه عربســتان در یــک کنفرانس 
مطبوعاتی در واشــنگتن اظهار داشــته، ایران بایــد از دخالت 
در امور کشــورهای دیگر دســت برداشــته و بــه قوانین آن ها 
احترام بگذارد. این مقام ســعودی همچنین ایران را به حمایت 
از تروریســم متهم کرد و گفت، ایران از زمان انقالب اسالمی 
پیوســته از تروریســم حمایــت کرده اســت. وی دربــاره دیگر 
موضوعات هــم اظهارنظر کرده و گفته گزارش ســازمان ملل 
در خصوص کشــتار کودکان یمن توسط عربستان سعودی بر 

مبنای مغالطه بوده است. 

 »محمد مرسی« 
به حبس ابد محکوم شد

دادگاه جنایی قاهره امروز )شنبه( حکم محمد مرسی در پرونده 
»جاسوسی برای قطر« را اعالم و او را به حبس ابد محکوم کرد. 
محمد مرســی، رئیس جمهور برکنار شــده مصر در این پرونده 
به عرضه اســرار دولتی و نظامی به ســفارت قطر، گرفتن اسناد 
طبقه بندی شده از مسئوالن دولتی و تالش برای رساندن آن ها 
به قطر و همکاری امنیتی با دوحه که امکان آســیب رساندن به 
حاکمیت ملی و امنیت مصر در آن وجود داشت متهم شده بود. 
قاضی دادگاه قاهره گفت در این پرونده 6 تن از متهمان پرونده را 
مستحق مرگ دانسته و برای آن ها حکم اعدام صادر کرده است.

بین الملل


