
آیا تحقیق و تفحص از طرح تحول سالمت کلید می خورد؟
هم زمان با داغ شدن موضوع فیش های حقوقی کالن برخی پزشکان و انتقادها به وزارت بهداشت و درمان 
درخصوص طرح تحول سالمت، روز گذشته عبدالرضا مصری یکی از نمایندگان مجلس از صرف اعتبارات 
اختصاص داده شده به طرح تحول سالمت در جای دیگر خبر داد و موضوع تحقیق و تفحص از طرح تحول 
سالمت را بار دیگر عنوان کرد. امروز نیز و در جریان حضور وزیر بهداشت و درمان در مجلس، نادر قاضی پور 

صفحه ۳دیگر نماینده مجلس بار دیگر از این طرح سخن گفت. موضوعی که قاضی زاده هاشمی ...
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انتشار فیش های حقوقی 
جرم نیست

سفر بی سابق وزیر دفاع روسیه به سوریه

نقشه جنگ روسی!
پس از اینکه وزیر دفاع روسیه در هفته گذشته به تهران سفر کرد، روز گذشته نیز سفری به سوریه 
داشت و با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. سرگئی شویگو به دستور والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه، در سفر به سوریه وارد پایگاه هوایی »حمیمیم« واقع در شهر الذقیه شد و 
همچنین با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه دیدار و گفت و گو کرد. در این زمینه، ایگور کوناشنکوف، 

سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که شویگو از مرکز فرماندهی یگان نیروی هوایی روسیه و 
سکوهای پرتاب موشک های »اس 400« مستقر در این پایگاه بازدید کرده است. وزیر دفاع روسیه 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳پس از بازدید از نیروهای نظامی کشورش در پایگاهی در شهر الذقیه ... صفحه ۳

سخنگوی قوه قضاییه حجت االسالم و المسلمین 
محسنی  اژه ای در نشســت خبری خود با اهالی 
رسانه به ســواالت آنان درخصوص فیش های 
حقوقی نجومی، پرونده نازنین زاغری، توقیف 
جهان نیوز و... پاسخ داد. حجت االسالم اژه ای 
در این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر 

صفحه 4اینکه ایا انتشار فیش های حقوقی ...

مجید انصاری معــاون پارلمانی 
دولتبــا بیان اینکــه در خصوص 

برجام این نکته  ...

محمدنبی حبیبی  دبیر کل حزب 
موتلفه اسالمی با اشاره به مسایل 

داخلی و موضوع  ...

اردشیر نوریان نماینده شهرکرد در 
نطق میان دســتور خود خطاب به 

جریان های ...

یاس آفرینی در 
راستای اهداف 

آمریکاست

همه چیز را 
به دولت قبل 
نسبت ندهید

مردم از سیاسی 
کاری خسته 

شده اند
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گودرزی و نعمت زاده از کابینه می روند
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تکذیب هزینه اقامت یک و نیم میلیونی نمایندگان مجلس
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس در واکنش به انتشــار خبری مبنی بــر هزینه اقامت روزانه یک و نیم میلیون 
تومانی نمایندگان، ضمن تکذیب آن گفت: اقامت نمایندگان عمدتا در مهمانسرای خانه معلم و فرهنگیان و هتل های 
معمولی شهر بوده که هزینه روزانه آن حدود ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تومان است.  مهدی کیایی در واکنش به انعکاس خبری 
که روز گذشته از برخی رسانه های داخلی و خارجی مبنی بر نحوه اقامت نمایندگان مجلس در تهران منتشر شد، گفت: 
در این خبر آمده بود نمایندگان مجلس در هتل استقالل و سایر هتل های مجلل اقامت دارند که هزینه آن نیز به ازای 
هر شــب یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ذکر شــده بود. مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی در 

ادامه با تکذیب اصل خبر عنوان کرد: هیچ کدام از نمایندگان مجلس تاکنون در این هتل و هیچ هتل مشــابهی اقامت نداشــته اند . وی با بیان اینکه 
از مدتها قبل  ستاد استقبال از نمایندگان و برگزاری مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس به ریاست معاون محترم اجرایی تشکیل شد تصریح کرد: با 
هماهنگی آموزش و پرورش اغلب نمایندگان در مهمانسرای فرهنگیان و خانه معلم اسکان داده شدند و برای برخی دیگر نیز در هتل های متوسط و 
معمولی که عمدتا در نقاط مرکزی شهر قرار دارد ، شرایط اقامت تمهید شدو بر این اساس، هزینه ها تقریبا یک دهم هزینه ای است که در رسانه ها ذکر 
شده و حدود ۱۵۰ تا حداکثر حدود ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر شب است. کیایی با تشکر از اینکه رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی به موضوعات 
این چنینی حســاس و پیگیر مسائل هستند اظهار کرد: اما گالیه ام این است که رسانه ها می توانســتند پیش از انعکاس این خبر نادرست، صحت و 

سقم نحوه اقامت نمایندگان در تهران را از مسئوالن اجرایی مجلس جویا شده و یا حتی به هتل های مذکور مراجعه کرده و خبر دقیق را منتشر کنند.

محکومیت جوانفکر به 91 روز حبس
وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر از محکومیت موکلش به 9۱ روز حبس تعزیری خبر داد. قهرمان شــجاعی در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: قطعًا به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد. شجاعی ۲۲ خرداد ماه گفته بود: 
یکی دو روز آینده حکم پرونده به اینجانب ابالغ رسمی می شود. گفتنی است علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس 
جمهور ســابق و مدیرعامل وقت این موسسه به همراه چند تن از خبرنگاران و دبیران روزنامه فردا با شکایت سرپرست 
دادسرای شهید مقدس پس از گذشت چهار ســال از حمله به موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، محاکمه شدند.  در 
کیفرخواســت صادره ، اتهام منســوب به جوانفکر و همکارانش 'تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی' عنوان شده 

است. بازپرس پرونده، پیشتر جوانفکر و همکارانش را از سه اتهام اخالل درنظم و آسایش عمومی ، حبس غیرقانونی دادستان اوین و توهین به معاون 
دادستان تهران مبرا دانســته و حکم منع تعقیب را در مورد آنان صادر کرده بود. عبدالرضا سلطانی، حسن قاسمی و سعید یوسفی پور، از خبرنگاران و 

دبیران روزنامه ایران در این دادگاه به همراه جوانفکر محاکمه شده اند.
 هفتم دی ماه سال گذشته اولین جلسه دادگاه علی اکبر جوانفکر مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا و سه خبرنگار پیشین روزنامه ایران به صورت غیرعلنی 
در شعبه ۱۰۵7 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.  جلسه بعدی رسیدگی به پرونده »علی اکبر جوانفکر« نهم خردادماه در شعبه 
۱۰۵7 دادگاه ویژه کارکنان دولت برگزار شــد. جوانفکر مشاور رســانه ای رئیس دولت دهم پس از پایان جلسه دادگاه گفت:  امروز آخرین جلسه دادگاه 

تشکیل شد که عالوه بر من سه تن از همکارانم از خود دفاع کرده ایم و امیدوارم تبرئه شویم.

ده اصولگرا بر کرسی ریاست 
کمیسیون های تخصصی

نمایندگان مجلس شورای اســالمی امروز باالخره 
بعد از گذشت حدود یک ماه از تشکیل مجلس دهم 
تکلیف کمیسیون های تخصصی را روشن ردند. ۱3 
کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات، اجتماعی، 
اقتصادی، امنیت ملی و سیاســت خارجی، انرژی، 
برنامــه، بودجه و محاســبات، بهداشــت و درمان، 
شــوراها و امــور داخلی کشــور، صنایــع و معادن، 
عمران، فرهنگی، قضایی و حقوقی و کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی اعضای هیات رئیسه خود را انتخاب 
کردند. در نشست های امروز، اعضای هیات رئیسه 
تمامی کمیسیون ها انتخاب شدند اما در کمیسیون 
حقوقی و قضایی به دلیل حد نصاب نداشتن اعضاء 
انتخاباتی برگزار نشــد. به این ترتیب در کمیســیون 
انرژی فریدون حســن وند به عنوان رئیس انتخاب 
شد و ســایر اعضای هیات رئیســه به ترتیب حسین 
امیــری خامکانی، علــی ادیانی راد، علــی کرم پور، 
عبدالحمید خــدری، اســدالله قره خانــی انتخاب 
شدند. در کمیســیون فرهنگی علیرغم حضور علی 
مطهری این نصرالله پژمانفر بود که به عنوان رئیس 
انتخاب شــد و احمد ســالک نائب رئیس اول شــد. 
سایر اعضای هیات رئیسه این کمیسیون عبارتند از 
جمشید جعفرپور، علی ابراهیمی، فاطمه ذوالقدر، 
احد آزادیخواه. غالمرضا تاجگردون ریاست کیسیون 
تخصصی برنامه و بودجه را بر عهده گرفت و این در 
حالی است که جهانبخش محبی نیا و هادی قوامی را 
به عنوان نایب رئیس اول و دوم در کنار خود می بینید. 
سایر اعضای هیات رئیسه این کمیسیون عبارتند از  
محمدمهدی مفتح، محمد فیضی، محسن بیگلری. 
در کمیســیون امور شوراها ریاســت به محمدجواد 
کولیوند رســید و پروانه مافقی نایب رئیس اول شــد. 
در این کمیسیون حمیدرضا کاظمی به عنوان نایب 
رئیس دوم، حســین مقصودی به عنوان ســخنگو، 
اصغر سلیمی، دبیر اول و سهراب گیالنی به عنوان 
دبیر دوم برگزیده شد. در کمیسیون صنایع و معادن 
این عزیز اکبریان بود که توانست کرسی ریاست را از 
ان خود کند  و در هیات رئسه این کمیسیون در کنار 
خود داریوش اســماعیلی، فریدون احمدی، جواد 
حسینی کیا، ســیده حمیده زرآبادی و سعید باستانی 
را می بینید. انتخابات ریاســت کمیسیون آموزش و 
تحقیقات یکی از پرحاشــیه ترین کمیسیون ها بود. 
پیــش از این بارها عنوان شــده بود کــه محمدرضا 
عارف بر کرســی ریاســت ایــن کمیســیون خواهد 
نشســت و با توجه به جایگاه علمی و دانشــگاهی او 
بحــث و گمانه زنــی در خصوص حضــور قوی او در 
این کمیســیون مطرح بود. اما امروز و در انتخابات 
هیات رئیســه ایــن کمیســیون محمدرضــا عارف 
حتی کاندیدای ریاســت هم نشد تا علی رغم حضور 
او در این کمیســیون ایــن محمدمهــدی زاهدی، 
نماینــده اصولگرای مجلس باشــد که بــر صندلی 
ریاست این کمیســیون تکیه می زند. سایر اعضای 
هیات رئیســه عبارتند از:  داوود محمدی، محمود 
نگهبان ســالمی، میرحمایــت میــرزاده، علیرضــا 
سلیمی، فاطمه سعیدی. عالءالدین بروجردی مانند 
دوره قبلی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی را از ان خود کرد. سایر اعضای هیات رئیسه 
این کمیسیون عبارتد از:کمال دهقان، نایب رئیس 
اول، حســن بیگی، نایب رئیس دوم، سیدحســین 
نقــوی، ســخنگو، محمدجــواد جمالی نوبندگانی، 
دبیر اول وسیدمحســن علوی، دبیر دوم. در ســایر 
کمیســیون ها هم ریاست کمیســون اقتصادی به 
محمدرضا پورابراهیمی رسید. علی محمد شاعری 

رئیس کمیسیون کشاورزی شد. 

فصل خانه تکانی انتخاباتی
گودرزی و نعمت زاده از کابینه می روند

از روزهای پایان سال گذشته و با با روشن شدن نتایج انتخابات مجلس، شایعه 
»ترمیم کابینه« در رسانه ها دست به دســت می شود. شایعه ای که حکایت از 
تصمیم روحانی برای اصالح نقص های کابینه از طریق تغییر وزیرانش دارد و 
البته تاکنون از سوی سخنگوی دولت تکذیب شده است. اما بحث لزوم ترمیم 
کابینه از سوی اصالح طلبان و طرفداران دولت همچنان مطرح است. آن ها 
از کاستی هایی در کابینه دولت روحانی سخن می گویند که اگر رفع نشود، شاید 
در یک ســال باقی مانده از عمر دولت یازدهم، دولت را به زمین بزند و شرایطی 
را فراهم کند که پیروز انتخابات 96 فردی غیر از روحانی باشــد. کاســتی هایی 
که حاال با تشــکیل مجلســی معتدل تر، امکان رفع آن ها با تغییر وزیرها وجود 
دارد و روحانی با تغییر چند وزیر می تواند کابینه ای هم سوتر با مجلس تشکیل 
دهد. همچنین این موضوع مطرح می شــود که درصورت عدم اقدام روحانی 
برای رفع این کاستی ها، شاید مجلس خود دست به کار شود و کار به استیضاح 
وزرا کشیده شــود. اتفاقی که باز هم به ضرر روحانی اســت و قطعا در انتخابات 
96 تاثیرگذار خواهد بود. به ویژه اینکه مخالفان دولت در یک ســال باقی مانده 
از دولت او عزم خود را بر تخریب هرچه بیشــتر روحانی و مانور روی نقص های 

دولتش، مخصوصا در حوزه اقتصادی جزم کرده اند.
گاه از تغییر فوری  در عین حال امروز یکی از سایت های خبری به نقل از منابع آ
دو وزیر صنعت و ورزش، انتقال مجید انصــاری از معاونت پارلمانی به معاونت 
حقوقی و نیز تغییر معاونت سیاســی وزارت کشور خبر داده است. موضوعی که 
هنوز تایید یا رد نشــده است اما به هر حال شــایعه تصمیم روحانی برای ترمیم 

کابینه را قوی تر می کند.

اصالح طلبان از لزوم ترمیم کابینه می گویند
در ماه های گذشته بارها اصالح طلبان و حامیان دولت درخصوص ترمیم کابینه 
سخن گفته اند. موضوعی که جناح روبه رو از آن به عنوان فشار اصالح طلبان 

به دولت برای ترمیم کابینه یاد می کنند. 
محمدرضا خاتمــی نائب رئیس مجلس ششــم با تاکید بر اینکــه انجام برخی 
تغییرات در کابینه الزامی به نظر می رســد، اظهار مــی کند: آقای روحانی باید 
برنامه هایش را به جد اجرا کند. وی به قول معروف باید ســنگهایش را با مدیران 
اجرایی وابکند. به طور مثال به وزیر اقتصاد، صنعت ، ارشاد، بهداشت، آموزش 
عالی، آموزش و پرورش و همه بگوید این موارد برنامه من است آیا می توانید آنها 
را عملی کنید یا خیــر. دیگر مانع مجلس هم وجود نــدارد و موانع بیرونی تا حد 
زیادی برداشته شده اند. اگر اعضای کابینه توان اجرای این برنامه ها را نداشته 

باشند یا اصال برخی شان این برنامه ها را قبول ندارند تغییر حتما باید اجرا شود. 
خاتمی با بیان با توجه در پیش بودن انتخابات ریاســت جمهوری، تغییر برخی 
چهره های کابینه می تواند پیام امید و مثبتی را به جامعه انتقال دهد، می گوید: 
دانشگاهیان، صنایع، کارگران، صنعت آفرینان انتظاراتی دارند و حتی انتقاداتی 
جدی به مسئولین این حوزه دارند که باید حرف آنها را شنید. اگر آنها احساس می 
کنند برای بهبود امور، نیاز به تغییراتی در کابینه و مدیریت هاست باید به سخن 
آنها توجه کرد. محمد جواد حق شناس عضو حزب اعتماد ملی در این خصوص 
با اشاره به اینکه با قرار گرفتن ترمیم و تغییر کابینه در دستور کار دولت، مجلس 
آینده، همراه تر خواهد شد، می گوید: دولت یازدهم باید از این فرصتی که فراهم 
شده و یک مجلس همگام را در اختیار دارد، نهایت استفاده را ببرد و از نیروهای 
توانمند و جوان تر برای ورود به کابینه اســتفاده کند تا مســیر تعامل، پیشرفت و 

توسعه دولت و مجلس تسهیل شود.
سید حســین مرعشی ســخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی از دیگر حامیان 
دولت است که در این خصوص سخن گفته است. وی در کانال تلگرام خود در 
این باره نشوت: هم برجام حاصل شده و هم مجلس همراه دولت دکتر روحانی 
است و ایشان حاال باید حل مشکالت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد 
و باید مدیران جسور و مسئولیت پذیر و با نشاط را جایگزین برخی از مدیران کند.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ســاالری در این خصوص با بیان اینکه 
باید در سال جاری وضعیت مردم از لحاظ اقتصادی دچار تغییراتی شود، چراکه 
مسائل امروز ضروری و اورژانسی شده است،  از عدم خانه تکانی در دولت یازدهم 
انتقاد کرد و گفت: درســت است که یک سال تا عمر دولت یازدهم باقی نمانده 

است، اما حداقل امسال چند وزیر را عوض کنید.
شاید عبدالواحد موسوی الری وزیر کشــور دولت اصالحات از آخرین اصالح 
طلبانی بود که در این خصوص اظهار نظر کرد. وی هفته گذشــته با اشــاره به 
موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: دولت برای این کار باید دست به اصالحاتی در 
کابینه خود بزند. شــبهه ای ندارم که آقای روحانی نتوانسته در انتخاب کابینه 
آنطور که دلش می خواســته اســت رفتار کند. چرا که جو حاکم بر مجلس این 
اجازه را به وی نمی داد. طبعا االن که ترکیب مجلس تغییر کرده باید تغییراتی را 
به خصوص در تیم اقتصادی خود ایجاد کند. هماهنگی الزم در تیم اقتصادی 

دولت دیده نمی شود.
الری گفت: بازخوانی و بازسازی راه طی شده دولت در سه سال گذشته ضروری 
اســت. شناخت آقای روحانی از وزرایش هم بیشــتر شده و بصیرت بهتری پیدا 
کرده است. شاید سه سال پیش به نظر ایشان فالن وزیر برای مسئولیت فعلی 

خوب بوده ولی االن به این نتیجه رسیده باشد که وی در جای دیگر موثرتر می 
تواند باشد. این مساله ای عادی در امر مدیریت است.

وزیر اســبق کشور ادامه داد: همین طور در بخش های سیاسی و فرهنگی نیز 
دولت باید خود را روزآمد کند چرا که این قسمت نیز با توجه به شرایط خاص سال 
9۲ چیده شد. یک ســال وقت زیادی برای یک دولت اســت. می توان در این 
مدت یک برنامه را مطرح و آن را دنبال کرد. برنامه ششم توسعه باید در مجلس 

مطرح شود. آقای روحانی باید متناسب با فضای جدید کار خود را دنبال کند.

خبرهایی از تغییرات فوری در کابینه
گاه از تغییر فــوری وزرای صنعت و  اما امروز ســایت انتخاب به نقل از منابــع آ
ورزش، انتقال مجید انصاری از معاونت پارلمانی به معاونت حقوقی و نیز تغییر 
گاه علی اصغر مونسان  معاونت سیاسی وزارت کشور خبر داد. به گفته این منابع آ
بزودی جایگزین محمود گودرزی در وزارت ورزش و محمود اسالمیان جایگزین 

محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت می شود.
براساس گزارش انتخاب، این تغییرات که قرار بود هفته قبل انجام شود، ظاهرًا 
به دلیل جنجال های اخیر و حمالت سنگین به دولت به تعویق افتاده و به نظر 

می آید پس از شب قدر، وزرای جدید رسما به مجلس معرفی شوند.
مونســان که از چهره ای نزدیک به روحانی اســت، فارغ التحصیل دانشــگاه 
صنعتی شــریف است و در پست هایی نظیر ریاســت منطقه آزاد کیش، معاون 
اجرایی شــرکت مانا )ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران(، عضویت 
هیات مدیره و معاون اجرایی شرکت دی ) بنیاد مستضعفان(، مسئولیت های 
اجرایی در فاز اول منطقه پارس جنوبی ) پاالیشگاه پارس جنوبی( و منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس حضور داشته است. اسالمیان که از نزدیکان و دوست 
نزدیک اســحاق جهانگیری به شــمار می آید و با حمایت معاون اول در دولت 

فعلی حضور دارد، هم اکنون ریاست صندوق بازنشستگی را عهده دار است.
از ســوی دیگر، منابع مطلع به »انتخاب« گفته انــد که دولت به مجید انصاری 
پیشــنهاد داده که از معاونت پارلمانی به معاونت حقوقی رئیس جمهور منتقل 
شود. انصاری نیز 3 نفر را به عنوان جایگزین به رئیس جمهور معرفی کرده است، 

اما به نظر می رسد هنوز جدیتی برای این جا به جایی وجود ندارد.
منابــع مطلع در گفت و گو بــا »انتخاب«، همچنین از تغییــر احتمالی معاونت 
سیاسی وزارت کشور خبر داده اند. گفته می شد، مهمترین گزینه برای معاونت 
سیاسی وزارت کشور، »احمدی« معاون فعلی شــریعتمداری )معاون اجرایی 

رئیس جمهور( باشد.

پیگیری روزواکنش روز

واکنش دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی به دعوت شیخ عبداهلل بن سلیمان: دعوت متکبرانه و غیر مودبانه را نمی پذیریم
دفتــر آیت الله مکارم شــیرازی در اطالعیه ای، درخصوص دعوت مناظره هیات کبار علمای ســعودی با عقالی شــیعه توضیح داد و اعالم کرد: این طرز دعوت کــه متکبرانه و غیر مودبانه 
اســت نشــان می دهد، آنها آماده مناظره صحیح و منطقی نیستند. متن این اطالعیه به شرح زیر است: »اخیرا در برخی از سایت های سعودی آمده اســت که جناب شیخ عبدالله بن سلیمان 
عضو هیات کبار علمای ســعودی اظهار داشــته که این هیات حاضر اســت با عقالی شــیعه در عربســتان ســعودی یا عراق مناظره کند و حق را برای آنها بیان نماید و مبنای ما قرآن و سنت 
اســت و هر کس مخالفت کند گمراه اســت. این طرز دعوت که متکبرانه و غیر مودبانه اســت نشــان می دهد، آنها آماده مناظره صحیح و منطقی نیســتند ولی هرگاه آمادگی داشته باشند که 
در فضایی مودبانه و منطقی گفت وگو برای حل مشــکالت اعتقادی صورت گیرد علمای شــیعه کامال آمادگی دارند که در عراق یا لبنان این جلســه برگزار شود، براساس قرآن و سنت نبوی و 
دلیل عقل قطعی، زیرا قرآن مجید در 7۰ آیه دلیل عقل را حجت شــمرده اســت. امیدواریم چنین جلســه عادالنه و عاقالنه تشکیل شــود و در تخفیف اختالفات شیعه و اهل سنت موثر گردد 

و به وحدت مسلمین کمک کند.«

سیاسی
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با طرح موضوع فیش حقوقی می خواهند اختالس های کالن را بپوشاند

حجت االسالم موسوی الری وزیر کشور دولت اصالحات با اشــاره به سریال به اصطالح افشای فیش های حقوقی اظهار داشت: این چیزی نیست که مربوط به سا ل های اخیر باشد، بلکه این مسئله 
در گذشــته مدیریت کشــور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه های اقتصادی و بانک ها 

به مرحله اجرا گذاشته می شده است. 
الری با بیان اینکه به هر حال رســیدگی به این مســئله امری مبارک اســت که باید زود تر از اینها انجام می گرفت اظهار کرد: اما اینکه یک مرتبه حساســیت ها ده برابر شــده است و در خصوص دزدی ها و 

اختالس های کالن چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساســیتی شکل نمی گیرد، این ســوال را به ذهن متبادر می کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختالس های کالن را بپوشاند و آیا 
این شــیوه جدیدی برای زمین گیر کردن دولت نیســت؟ وی افزود: اگرنه این مسئله غلطی بوده که به امروز هم تعلق نداشته است، بلکه به گذشته بر می گشته است و قواعد و ضوابطی که مدیران در 

ارتباط با برخی دستگاه های اقتصادی و بانکی تدوین کرده بودند، باید زود تر از اینها مورد رسیدگی قرار می گرفت.

یاس آفرینی در راستای اهداف آمریکاست
مجید انصاری معــاون پارلمانی دولتبا بیان 
اینکــه در خصــوص برجــام ایــن نکته که 
متاسفانه رقبا و منتقدان بی انصاف به دولت 
تهمت های ناروایی می زنند که پس از برجام 
در کشور کاری انجام نشــده را عنوان نمود 
و گفت: تحــوالت عظیمی در کشــاورزی، 

کنترل تورم، افزایش صادرات نفت و گاز و پتروشــیمی اتفــاق افتاده و این 
در حالی بوده که محرومیت های مالی دولت ادامه داشــته است. انصاری 
همچنین جریان یاس آفرینی علیه دولت را در راستای اهداف آمریکا و رژیم 
صیهونیستی دانســت و تاکید کرد:کسانی که دلســوز والیت فقیه هستند 
بدانند طبق قانون اساســی قوای ســه گانه زیر نظر والیت فقیه فعالیت می 
کنند و چنانچه ترســیمی ناکارآمد از قوا داشته باشیم فقط به تخریب بنیان 

ها دامن زده ایم و این به صالح نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست.

همه چیز را به دولت قبل نسبت ندهید
محمدنبــی حبیبــی  دبیر کل حــزب موتلفه 
اسالمی با اشــاره به مسایل داخلی و موضوع 
حقوق های نجومی برخی مدیــران دولتی را 
تبعیض و بی عدالتی توصیف کرد و با اشــاره 
به مصاحبه دادســتان دیوان محاسبات که 
پرداخت هــای نجومــی حقوق بــه برخی از 

مدیران دولتی از ســال 93 شروع شده، گفت: نباید مسئوالن دولتی فرافکنی 
کنند و همه چیز را به دولت قبلی نسبت دهند. برفرض هم این نظر درست باشد، 
دولت فعلی 3 سال است سر کار است معنا ندارد رویه دولت گذشته را ادامه دهد. 3 
سال برای اصالح پرداخت ها زمان کمی نیست. او با اشاره به حقوق و دستمزد و 
پاداش ۵7 میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: مگر صندوق 
توسعه ملی به جز دریافت و پرداخت های قانونی چه کار ویژه ای انجام می دهد 

که مدیر اصالح طلب آن باید نزدیک به 6۰ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد.

مردم از سیاسی کاری خسته شده اند
اردشیر نوریان نماینده شهرکرد در نطق میان 
دستور خود خطاب به جریان های سیاسی 
کشور گفت: مردم از سیاسی کاری وسیاست 
زدگی خســته و بیزار هستند و ضمن تکریم 
ارزش های اساسی انقالب خواهان زندگی 
آبرومند هســتند که باید این مهم در کانون 

توجه جریانات سیاسی کشــور قرار گیرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی با بیان اینکه طبق فرموده رهبر نباید در قضیه برجام دچار 
افراط و تفریط باشیم، افزود: برجام نه فاجعه و نه معجزه بود که دلواپسان آن 
را بهانه تاخت و تاز بر جریان رقیب کنند و چشم خود را بر محاسن آن ببندند، 
معجزه هم نبود که طرفداران آن بخواهند آن را حالل همه مشکالت بدانند. 
برجام قدم اول برای حل مسائلی است که بعضا به دلیل سوء مدیریت داخلی 

و کینه توزی های قدرت های خارجی ایجاد شده است.

آیا راه برای ورود خالقی به 
مجلس باز می شود؟

یکی از راه حل هایی که نمایندگان منتقد نظر شورای 
نگهبان در ماجرای مینو خالقــی عنوان می کردند، 
طرح استفســاریه قانون انتخابات مجلس درباره ی 
غیرقانونی بــودن رد صالحیت نامزدهای انتخابات 
بعد از اعالم نتیجه انتخابات بود. موضوعی که حاال 
علی مطهری نایب رئیس مجلس از اعالم وصول آن 
خبر داده و گفته است که این طرح برای جلوگیری از 
تکرار موضوع منتخب اصفهان در آینده نوشته شده 
اما در صورت تصویب نهایی راه برای ورود مینو خالقی 

به مجلس هم باز می شود.
علی مطهری در گفت و گو با ایســنا در این خصوص 
اظهــار کــرد:  دراین طرح استفســاریه کــه در واقع 
استفسار ماده 73 قانون انتخابات مجلس و همینطور 
استفســار از تبصره 3 مــاده ۵۲ این قانون اســت از 
مجلس سوال می شود که آیا منظور از عبارت ابطال 
انتخابات در ماده 73 قانون، ابطــال انتخابات یک 
حوزه ی انتخابیه اســت یا شــامل ابطــال آرای یک 
نامزد هم می شود. به طوری که مثال در یک حوزه ی 
انتخابیه که انتخابات به صورت سالم برگزار شده آراء 
برخی منتخبان تایید شــود و برخی نشود؟ پاسخ این 
است که شــامل ابطال آراء یک نامزد نمی شود یعنی 
اگر انتخابات یک حوزه انتخابیه ابطال شود در واقع 
آراء همه منتخبان باطل شده و نه فقط برخی از آنها.

وی افزود: همچنین در ســوال دوم این استفساریه 
پرسیده شــده که آیا بعد از تایید صالحیت اولیه یک 
نامزد انتخابات و رای ســالم مردم، شورای نگهبان 
می تواند صالحیت یک منتخب را برای بار دوم رد کند 
که پاسخ داده شده، خیر، چنین چیزی قانونی نیست 
و تایید صالحیــت نامزد که در فرصت ۲۰ روزه انجام 
شده اظهار نظر نهایی است و قابل تجدید نظر نیست 
و اگر مدرک جدیدی در باره ی یک نامزد رسیده باشد 
باید در مرحله بررســی اعتبار نامه ها در مجلس مورد 

رسیدگی قرار گیرد.
نایب رئیس مجلس اضافه کرد: این طرح که به شکل 
عادی  و با 4۲ امضاء اعالم وصول شده به کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی ارجاع می شود و در دستور کار 

مجلس قرار می گیرد.
مطهــری در پاســخ به این ســوال که آیــا در صورت 
تصویب این طرح راه برای ورود مینو خالقی به مجلس 
باز می شود، یاد آور شد: این طرح در واقع ناظر به آینده 
اســت تا قضیه خانم خالقی در آینده تکرار نشود و به 
گونه ای نباشد که بعد از انتخاب مردم، آرای منتخبان 
به استناد وجود یک رویه در گذشته باطل شود. البته 
ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را رد کند اما 
در صورت اصرار مجلس بــر رای خود این مصوبه به 
مجمع تشــخیص مصلحت ارجاع خواهد شد و اگر 
مجمــع آن را تایید کنــد قاعدتا راه بــرای ورود خانم 
خالقی به مجلس باز می شود. وی در پایان گفت: این 
وظیفه ای است که ماباید انجام دهیم و امیدواریم به 

نتیجه خوبی هم برسیم.

انتشار فیش های حقوقی 
جرم نیست

آیا تحقیق و تفحص از طرح 
تحول سالمت کلید می خورد؟

سخنگوی قوه قضاییه حجت االسالم و المسلمین محسنی  اژه ای در نشست خبری خود با اهالی رسانه به سواالت آنان 
درخصوص فیش های حقوقی نجومی، پرونده نازنین زاغری، توقیف جهان نیوز و... پاسخ داد. حجت االسالم اژه ای 
در این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ایا انتشار فیش های حقوقی جرم است گفت: انتشار فیش های 

حقوقی جرم نیست، اما اگر به حیثیت افراد و خانواده شان لطمه وارد کند صحیح نیست...
محســنی اژه ای با اشــاره به حقوق های غیرمتعارف و میلیونی گفت: برخی از این ها خالف عدل است؛ چرا که عدل 
به معنای این اســت که در ازای کاری که می کنیم و خدمتی که ارائه می کنیم حق الزحمه داشــته باشیم البته تفاوت 
هایی بیــن فرد متخصص و غیر متخصص باید باشــد امــا نمی توانیم بــدون رعایت عدل و عدالــت اجتماعی عمل 
کنیم. وی افزود: گزارش مقدماتی ســازمان بازرســی در رابطه با فیش های حقوقی آماده شده و در این هفته یا هفته 
آینده ارایه می شــود. وی به دســتور سازمان بازرسی برای رســیدگی به این وضعیت گفت: به ســازمان بازرسی اعالم 
 شــد که بررســی کند چه کســانی و چه مقداری دریافتی داشتند که در این راســتا گزارش مقدماتی ســازمان بازرسی 

آماده شده است.
وی بــه یکی از نمونه های حقوق نامتعارف یکی از مدیران صندوق های ملی اشــاره و تصریح کرد: فردی بوده که ۵7 
میلیون در ماه گرفته اســت، عالوه بر آن برای هر کدام از اعضا 3۰۰ میلیون وام با نرخ 4 درصد ارائه شــده است. نباید  
این موضوعات در آینده ادامه یابد. محسنی اژه ای در رابطه با توقیف سایت جهان نیوز گفت: این توقیف مربوط به قوه 

قضاییه نبوده و هیات نظارت بر مطبوعات آن را توقیف کرده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در مورد بازداشــت نازنین زاغری و اتهام وی گفت: از بیان جزییات آن طبق قانون 
معذورم ولی این پرونده امنیتی است و به تهران ارسال می شود و رسیدگی آن در تهران است. پرونده در مرحله تحقیقات 
مقدماتی قرار دارد. وی یادآور شــد: یکی از مسائل مهم برای قوه قضاییه برخورد با کسانی هست که نفوذ کرده و یا می 
کنند که در این رابطه بحث پیشــگیری و برخورد مهم و مطرح اســت. اژه ای در خصوص حادثه شــهران گفت: قطعا 
پرونده ای در این رابطه تشکیل خواهد شد و قاضی در این خصوص به تنهایی نمی تواند نظر دهد و باید نظر کارشناسان 

مطرح شود. فردی که فوت شده حقوقی دارد و به وی دیه تعلق می گیرد. 

با عالئم اختصاری نام افراد موافق نیستم
سخنگوی دســتگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مردم توقع دارند اسم افراد را به صورت اختصاری نگوییم و عریان آن را 
بگوییم گفت: قانون رسیدگی علنی و اعالم را باید اصالح کرد و من هم موافق اعالم اختصاری نام افراد همچون »م. 

س« و »م. ه« نیستم.
وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: در رابطه با وضعیت بابک زنجانی نیز قانون جدید آیین دادرسی کیفری اجازه 
داده که با تشخیص دادســتان کل دادگاه علنی برگزار شــود و در صورت اجازه رییس قوه قضاییه اسامی اعالم شود. 
پرونده هایی که در حال رسیدگی است به اصطالح عامه، پرونده های آفتابه دزدی نیست و متهمانی داریم که با ثروت 
کالن در انتظار رســیدگی هستند. عالوه بر این افرادی که صاحب رسانه، ثروت و مقام هستند و ثروتشان بیش از هزار 
میلیارد است هم در صورت تخلف برای قوه قضاییه یکی هستند. عزم قوه قضاییه برخورد با دانه درشت ها و یقه سفیدها 

و قاچاقچیان و آنهایی که فساد و فحشا را ترویج می دهند، است.
محســنی اژه ای در خصوص اینکه گفته شــده قوه قضاییه در برخورد با پرونده ها سیاسی عمل می کند،  گفت: برنامه 
ما رســیدگی بر اســاس جناح ها نیســت اما وقتی پرونده ای شروع می شــود برخی استفاده سیاســی می کنند و اگر 
فردی از یک جناح تحت تعقیب قرار بگیرد، بهره برداری های سیاســی می شــود که این از دســت قوه قضاییه خارج 
 اســت. برخی می گویند افرادی حریم امن دارند که این مســاله صحت ندارد و باید توجه داشــت کــه برخی پرونده ها 

شکل پیچیده ای دارند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برگزاری کنسرت ها نیز با اشاره به سخنان هفته پیش خود گفت:  با صدای بلند می گویم 
که اگر کنسرتی با رعایت ضوابط قانونی برگزار شود، مشکلی ندارد اما اگر چنانچه  تحت عنوان کنسرت اقدامات خالف 
امنیت و غیره در آن جا صورت گیرد و گزارشات رسمی بیاید و کسی هم متعهد به برگزاری کنسرت نشود، حتما دادستان 

موظف است که جلوی برگزاری آن را بگیرد.

هم زمان با داغ شدن موضوع فیش های حقوقی کالن برخی پزشکان و انتقادها به وزارت بهداشت و درمان درخصوص 
طرح تحول ســالمت، روز گذشته عبدالرضا مصری یکی از نمایندگان مجلس از صرف اعتبارات اختصاص داده شده 
به طرح تحول سالمت در جای دیگر خبر داد و موضوع تحقیق و تفحص از طرح تحول سالمت را بار دیگر عنوان کرد. 
امروز نیز و در جریان حضور وزیر بهداشت و درمان در مجلس، نادر قاضی پور دیگر نماینده مجلس بار دیگر از این طرح 

سخن گفت. موضوعی که قاضی زاده هاشمی از آن استقبال کرد.

اعتبارات طرح تحول سالمت جای دیگری هزینه می شود
عبدالرضا مصری نماینده مجلس شواری اســالمی روز گذشته گفت: گزارش ها حکایت از آن دارد که اعتبارات طرح 
تحول سالمت در جای دیگری هزینه شده است. مصری در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از طرح 
تحول سالمت اظهار داشت: این تحقیق و  تفحص برای این است که ببینیم؛ آیا منابع طرح تحول به درستی تخصیص 
یافته یا خیر و چقدر به اهداف خود نزدیک شــده یا انحراف از معیار داشته است. وی ادامه داد: ما در قانون اولویت را به 
بهداشــت و درمان داده ایم و گزارشاتی که می رسد؛ حاکی از این است که بیشــتر اعتباراتی که مجلس به طرح تحول 
اختصاص داده، صرف ساخت وساز و خرید تجهیزات شده است، اما ما چون آمار و عددی در اختیار نداریم، این تحقیق 
و تفحص را در دستور کار قرار داده ایم تا ببینیم؛ چقدر از هزینه ها صرف اهداف طرح شده و یا چه اندازه انحراف از معیار 
صورت گرفته است. مصری ادامه داد: در خصوص هزینه کرد منابع طرح تحول پیش داوری نمی کنیم و به دنبال این 
نیستیم که به این برسیم که منابع درست مصرف نشده، چه بسا تحقیق و تفحص مشخص کند، کار خوب انجام گرفته 
اســت، اما چون هیچ گزارش و آماری در این ســه ساله از طرف دولت به ما نرســیده، هیچ راهکاری به غیر از تحقیق و 
تفحص برای مجلس باقی نمانده اســت. این نماینده مجلس شورای اسالمی در خصوص پرداخت   های صد میلیونی 
در وزارت بهداشت گفت: در تحقیق و تفحص به این موضوع رسیدگی و اسناد موجود در این زمینه بررسی خواهد شد.   
او افزود: تحقیق و تفحص اطالعات ما را در حوزه عمل بررســی می کند و با دفاتر وزارتخانه مربوطه تطبیق می دهد و 

اگر درست باشد؛ در صحن مجلس نیر خوانده می شود.  
امروز نیز نماینده مردم ارومیه در مجلس در اخطاری خواســتار به جریان افتادن طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول 
سالمت شد. نادر قاضی پور در اخطاری با استناد به اصل ۲9 قانون اساسی در اخطاری مطرح کرد: ما در مجلس نهم 
تحقیق و تفحص از طرح تحول سالمت را مطرح کردیم که آقای قاضی زاده )وزیر( با بودجه طرح تحول سالمت همان 
کاری را کرده که آقای احمدی نژاد با بودجه سالمت در هدفمندی یارانه ها انجام داد. وی افزود: به همین دلیل خواستار 

به جریان افتادن طرح تحول سالمت هستیم.

ریگی به کفشمان نیست، تحقیق و تفحص کنید
وزیر بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی در مجلس اما در واکنش به طرح بحث تحقیق و تفحص از نظام سالمت گفت: 
ریگی به کفشمان نیست، تحقیق و تفحص کنید. سیدحسن قاضی زاده هاشمی امروز در مجلس ضمن ارائه گزارشی 
از عملکرد وزارت خانه متبوعش به ســواالت نمایندگان در مجلس شــورای اسالمی پاسخ داد. قاضی زاده هاشمی در 
بخشــی از اظهاراتش به وضعیت حقوق ها نیز اشاره کرد و گفت: اولین فیشی که افشا شد در جمهوری اسالمی ایران 
مربوط به سفر اولین وزیر نفت به مشــهد بود که ۱7 هزار تومان خرجش شده بود. االن که خیلی بازار این فیش ها داغ 
اســت بنده نمونه هایی را بیان می کنم. وی افزود: متوسط پرداختی کارکرد خالص در دانشگاه تهران به این نحو است 
که 337 نفر  نیروی غیرتمام وقتی که باالی 6۰ درصد می شوند پرداختی زیر ۵ میلیون تومان دارند و  ۲8 درصد ۵ تا ۱۰ 

میلیون تومان، ۲درصد 6۰ تا 7۰ میلیون تومان و  یک درصد ۵۰ تا 6۰ میلیون دریافتی دارند.
وزیر بهداشــت ادامه داد: پزشــکان عمومی نیز در دانشــگاه تهران 3 میلیون و ۱۱۵ هزار تومــان دریافتی دارند که با 
اضافه کار و کارانه 9 میلیون و 7۰۰ هزار تومان برایشــان در نظر گرفته می شود،  برای سرپرستار ۲ میلیون و ۵7۰ هزار 
تومان که با مجموعه کارانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شــود. برای جانشین سرپرستار نیز ۲ میلیون و 38۰ هزار 
تومان که با مجموع کارانه، پرداختی تعلق می گیرد. وزیر بهداشــت تأکید کرد: بنابراین، ما ریگی به کفشمان نیست، 
الک ها را بیرون گذاشتیم و به وزارت بهداشت آمدیم. آقای قاضی پور گفتند تحقیق و تفحص می کنند، اشکالی ندارد.

خبرآنالین نوشت: نگاهی بر کارنامه تغییر استانداران در دولت ۳ ساله روحانی 
دولت روحانی اما در عمر سه ساله اش با تغییر 8 استاندار روبرو شده است. اولین ایستگاه تغییر در »البرز« رقم خورد آنجا که طاهر طاهری 

بعد از کمتر از یک سال استانداری از سمتش عزل و حمید طهایی در خرداد 94 جایگزین او شد.

 ایلنا نوشت: مصائب و شیرینی ریاست کمیسیون در مجلس دهم
درحالی که تقریبًا ترکیب و آرایش اکثر کمیسیون های تخصصی و دو کمیسیون خاص مجلس دهم، مشخص شده و نمایندگان خود را 
برای انتخاب رئیس و هیات رئیسه این کمیسیون ها آماده می کنند، هنوز فشارهایی در گوشه و کنار مانع از تحقق مسیر منطقی تشکیل 

کمیسیون ها و انتخاب رئیس و هیات رئیسه آن ها است.

 تسنیم نوشت: تجربه و رشد سیاسی
چرا برخی عناصر پر حاشیه دو طیف سیاسی مطرح با اتخاذ مواضعی مبالغه آمیز فرصت کسب تجربه از مذاکرات اخیر را به ویژه از نسل سوم 

می گیرند؟ موافقان و مخالفان دو آتشه برجام با ایجاد فضایی غیر منطقی امکان کسب تجربه را دشوار و تا حدودی نا ممکن می سازند.

 افکار نیوز نوشت: اقای هاشمی، آیا "دانستن" دیگر حق مردم نیست؟
حاال دیگر وزیر بهداشتی که در عیادت از چهره های معروف و روشهای به قول اصالح طلبان "پوپولیستی " گوی سبقت را در کابینه از همه 

ربوده بود نیز معترض شده است. معترض شده است که مردم حق دانستن میزان حقوق دریافتی مدیران دولتی را ندارند!

عکس روزسایت نگار

در حاشیه دیدار جمعی 
از اساتید دانشگاه ها با 
رهبر انقالب.

خبرنامه
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رصدخانه

نقشه جنگ روسی!
سفر بی سابق وزیر دفاع روسیه به سوریه

پــس از اینکه وزیر دفاع روســیه در هفته گذشــته به تهران ســفر کرد، روز 
گذشته نیز سفری به ســوریه داشت و با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور 
دیدار کرد. سرگئی شویگو به دستور والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
در سفر به ســوریه وارد پایگاه هوایی »حمیمیم« واقع در شهر الذقیه شد و 
همچنین با بشار اسد، رئیس جمهور ســوریه دیدار و گفت و گو کرد. در این 
زمینه، ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که شویگو از 
مرکز فرماندهی یگان نیروی هوایی روسیه و سکوهای پرتاب موشک های 
»اس 4۰۰« مســتقر در این پایگاه بازدید کرده است. وزیر دفاع روسیه پس 
از بازدید از نیروهای نظامی کشــورش در پایگاهی در شــهر الذقیه، راهی 
دمشق شد و با رئیس جمهور ســوریه دیدار کرد. به نوشته »النشره« لبنان، 
شویگو مسئله همکاری های نظامی مشترک و مبارزه با تروریسم را با بشار 

اسد بررسی کرده است.
از آنجا که از آغاز بحران سوریه تاکنون، این اولین سفر وزیر دفاع روسیه به 
سوریه است، می توان آن را سفری مهم ارزیابی کرد. از طرف دیگر، سفر وزیر 
دفاع روسیه یک هفته بعد از نشســت وزرای دفاع سه کشور ایران، روسیه 
و سوریه در تهران انجام شــده که از اهمیت زیادی برخوردار بود و می تواند 
حامل پیام های زیادی باشــد. در مورد اهداف این سفر، تحلیل ها و گمانه 
زنی های مختلفی وجود دارد. به نظر می رسد مهم ترین پیغام این سفر برای 
آمریکایی ها باشد. روس ها تالش زیادی برای همراه کردن آمریکا با اهداف 
خود و هماهنگی با واشــنگتن برای عملیات هــای هوایی علیه داعش در 
ســوریه انجام دادند؛ اما وقتی با بی اعتنایی و جــواب رد مقامات آمریکایی 
مواجه شــدند، ابتدا برخالف سخنان چندی پیش سرگئی الوروف مبنی بر 
اینکه »اســد متحد ما نیست« بر حمایت از اســد تأکید کردند و سپس وزیر 
دفاع خود را روانه نشست تهران کردند و هم اکنون نیز وزیر دفاع این کشور 

به سوریه سفر کرده و با بشار اسد دیدار کرده است.
بر این اســاس، روس ها می خواهند به دولت فعلی آمریکا که سعی در حل 
و فصل سیاسی بحران سوریه تا پیش از ترک کاخ سفید را دارد، بگویند که 
در صورتی که با روسیه در سوریه همکاری نکنند و با خواسته های کرملین 

همراه نشوند، همچنان از بشار اسد حمایت خواهند کرد و تغییری در وضعیت 
موجود حاصل نخواهد شد. از طرف دیگر، این سفر بعد از سخنان تهدیدآمیز 
جان کری صورت می گیرد که گفته بود »صبر ما در برابر بشــار اســد تمام 
شده« و نامه ۵۱ دیپلمات آمریکایی و درخواست آن ها از باراک اوباما برای 
حمله به سوریه انجام شده است. روس ها ممکن است قصد داشته باشند 
با فرستادن وزیر دفاع خود به سوریه نشان دهند که از دولت سوریه تا زمانی 
که آمریکایی ها با روسیه همکاری نکنند، حمایت خواهند کرد و با هرگونه 

اقدام واشنگنتن در سوریه بدون هماهنگی با روسیه مقابله خواهند کرد.
حال فارغ از پیام های سیاسی این سفر، در عرصه میدانی تحوالت سوریه 
نیز آن را باید با هدف هماهنگی موثرتر بین نیروی هوایی روسیه، نیروهای 
زمینی ارتش سوریه، مستشــاران نظامی ایران و نیروهای حزب الله برای 

آغاز عملیات هایی بزرگ در نقاط استراتژیکی همچون حلب و رقه دانست. 
بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند رفت و آمدهای اخیر میان مقامات 
نظامی روســیه، ایران و ســوریه را باید در راســتای راه اندازی یک عملیات 
بزرگ، قریــب الوقــوع و غافلگیرکننده در حلــب و به ویژه رقــه )پایتخت 
خودخوانده داعش( ارزیابی کرد. بنابراین باید گفت ســفر وزیر دفاع روسیه 
به ســوریه، عالوه بر اینکه حامل پیام های سیاسی برای آمریکا و آغاز یک 
استراتژی جدید در سوریه بعد از بی اعتنایی آمریکایی ها به درخواست های 
آنان است، می تواند شامل یک هماهنگی گسترده تر با ایران و سوریه برای 
انجام عملیات های بزرگ باشــد. هر چند گام ها و استراتژی آینده روس ها 
در سوریه مشخص نیست و اطمینانی به نیات آن ها وجود ندارد، اما به نظر 
می رســد رویکرد کنونی روس ها در ســوریه می تواند به پیشروی نیروهای 

ارتش سوریه کمک کند.
گفتنی اســت بر خالف موارد عینی مذکور، رسانه های غربی مخالف بشار 
اسد، تالش کردند سفر شویگو را نشانه ای از ضعف ارتش سوریه و متحدانش 
در مقابل معارضین و تروریست ها و تالش برای اندیشیدن تدبیری برای این 
موضوع ارزیابی کنند. به عنوان مثال، »دویچه وله« در این زمینه نوشــت 
دیدار سرگئی شویگو از سوریه تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که 
ارتش سوریه و نیروهای مورد حمایت ایران که از سوی نیروی هوایی روسیه 
حمایت می شوند، در برابر معارضین مجبور به عقب نشینی از چند روستا در 
جنوب شــهر حلب شــدند، در حالی که پیش از آن در حال پیشروی بودند. 
دویچه وله افزود ســازمان دیده بان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن 
است، اعالم کرد که معارضین سه روستای خلصه، زیتان و برنه را از کنترل 
ارتش ســوریه خارج کردند و صدمات جدی به نیروهای نظامی دولت اسد 
و متحدان آن ها وارد آوردند. به گزارش این سازمان، چهار روز حمله مداوم 
گروه های شــبه نظامی مختلف از جمله شــاخه القاعده در سوریه )جبهه 
النصره( باعث کشــته شــدن 86 نیروی نظامی ارتش ســوریه و ۲۵ عضو 

حزب الله لبنان شده است. 
افزون بر این، باید اشــاره کرد که وزیر دفاع روســیه اعالم کــرد با توجه به 
تجربه استقرار سامانه پدافند موشــکی این کشور در حفاظت از پایگاه ها و 
تجهیزات یگان های نظامی روسی در سوریه، این الگو به صورت گسترده 
در نیروهای مســلح روسیه اســتفاده خواهد شــد و آموزش داده می شود. 
سرگئی شــویگو با اعالم این خبر، افزود تجربیات به دست آمده در سوریه 
برای آموزش نظامیان روســی در کاربرد تسلیحات هوایی و مجموعه های 
موشــکی استفاده خواهد شــد. بنا بر اعالم پایگاه وزارت دفاع روسیه، وی 
اظهار داشت: »ارتش روسیه اشــکال جدید آموزش های نظامی در رابطه 
با اقدامات جنگی در سوریه را به کار خواهد برد«. در این میان، وزارت دفاع 
آمریکا »نگرانی عمیق« خود را نسبت به حمالت هوایی اخیر روسیه علیه 
آن گروه از گروه های معارض اعالم کرده که واشنگتن آن ها را »شورشیان 

میانه رو« خوانده و از آن ها حمایت می کند.

تحریکات »بن سلمان« در آمریکا علیه ایران و سوریه
محمد بن سلمان،، جانشین ولیعهد عربستان سعودی در سفر به آمریکا فرصتی برای دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور پیدا کرد، این در حالی بود که پیش از این سفر تردیدهای زیادی در رابطه با امکان برگزاری این دیدار وجود 
داشت. محمد بن سلمان با استفاده از فرصت این سفر، می خواست خود را به عنوان مهم ترین مذاکره کننده سعودی با دولت آمریکا به ویژه در چارچوب تقویت مناسبات تنش آمیز میان دو طرف نشان داده و وارد محافل تصمیم سازی در 
واشنگتن شود.  اوباما با محمد بن سلمان در دفتر کاخ سفید دیدار کرد، این موضوع برای افرادی غیر از سران کشورها اتفاقی نادر است. به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی دو طرف در این دیدار مناسبات تاریخی دوجانبه و ویژه بین 
عربســتان و آمریکا و همچنین طرح سعودی ۲۰3۰ را مورد بررسی قرار دادند و اوباما از طرح شاهزاده جوان سعودی برای کاهش تکیه کشــورش به صادرات نفتی استقبال کرد. جانشین ولیعهد عربستان در طول اقامت خود در آمریکا 
با مقامات ارشــد این کشــور، از جمله رئیس مجلس نمایندگان و تعدادی از رهبران و اعضای کنگره آمریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دیدار کرد. وی همچنین دو روز پیش دیداری را با اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون 
داشــت. این شاهزاده سعودی همچنین در کاخ سفید با تیم اقتصادی رئیس جمهور آمریکا، متشکل از جف زینست مدیر شــورای اقتصاد ملی و جاک لو وزیر خزانه داری و بنی بریتزکر وزیر تجارت و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا دیدار 

کرد. بن سلمان پیشتر گفته بود منطقه شاهد مخاطرات زیادی از جمله تروریسم و مداخله خارجی است و ریاض به همراه متحدان خود به ویژه آمریکا به دنبال تقابل با این خطرات است.

گریه برای پلیس کشته شده توسط داعش؛ فرانسه

 سفره های افطاری 
در مساجد هند

برنده مسابقه اسب سواری در انگلیس

 سربازان عراقی 
در شهر فلوجه

موافقت »مرکل« با دعوت از 
روحانی برای سفر به آلمان

ظاهرًا آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، مخالفت اساســی خود 
با دیدار رئیس جمهور ایران و ســفر وی به آلمان را کنار گذاشته 
است. احتمااًل روحانی در ســال جاری میالدی به آلمان سفر 
می کند، اما جزئیات در این زمینه باید اعالم شود. فرانک والتر 
اشــتاین مایر، وزیر امور خارجــه آلمان و زیگمــار گابریل، وزیر 
اقتصاد این کشور، مدت هاست به صدراعظم آلمان فشار وارد 
می کنند که روحانی را به آلمان دعــوت کند. بخش اقتصادی 
آلمان هم فشار شدیدی در این راســتا بر صدراعظم این کشور 

وارد کرده است. 

تالش جمهوری خواهان برای 
جلوگیری از نامزدی »ترامپ«

با آشــکار شــدن نشــانه های شکســت دونالــد ترامــپ، نامزد 
جمهوری خواه در برابر هیالری کلینتون دموکرات، حزب جمهوری 
خواه به دنبال یافتن راهی بــرای جلوگیری از نامزدی ترامپ برای 
انتخابات اســت. اعضــای کمیته »مقررات کنوانســیون« حزب 
جمهوریخواه درصدد اعمال اصالحاتی در قوانین هستند تا راهی 
برای شانه خالی کردن نمایندگان حزبی )دلیگت( از رأی دادن به 
ترامپ پیدا کنند. بنا بر پیشنهاد مطرح، می توان به نمایندگان حزبی 
وضعیت »معترض وجدانی« اعطا کرد تا آنان بتوانند از تعهد خود به 
رأی دادن به ترامپ مطابق با انتخابات درون حزبی شانه خالی کنند.

ادعای عدم رسیدگی به شکایت 
ایران از آمریکا

به احتمال زیاد، دیوان بین المللی دادگستری صالحیت خود را 
برای رســیدگی به موضوع توقیف ۲ میلیارد دالر از دارایی های 
ایران توسط آمریکا، رد خواهد کرد. دولت ایران به عنوان بخشی 
از تالش های خود بــرای ابطال رأی دیوان عالی آمریکا درباره 
تخصیص ۲ میلیارد دالر از دارایی های ایران به قربانیان حوادث 
تروریستی توســط گروه های مورد حمایت ایران، اقدام به طرح 
دعوی در دیوان بین المللی دادگستری کرده است. این شکایت 
بر این اســاس است که آمریکا پیمان دوســتی دو کشور مورخ 

۱9۵6 یا ۱334 را نقض کرده است.

اظهارات تجزیه طلبانه جدید 
»بارزانی«

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق، از شهروندان این 
اقلیم خواست تا جنگ با داعش و مسأله »استقالل« را در اولویت 
قرار دهند و به اتهاماتی که حزب اپوزیسیون »تغییر« مطرح می کند، 
پاسخ ندهند. وی گفت: »پیرامون کمپین رسانه ای و هتک  حرمت  
علیه شخص من که از سوی جنبش تغییر و طرف های نزدیک به 
آن راه افتاده، من از شهروندان شریف در کردستان می خواهم تا 
برای دفاع از من به این کمپین ها کشــیده نشوند و خود را دور نگه 
دارند. باید مسأله استقالل و حمایت از پیشمرگ ها و بهبود وضعیت 

معیشتی مردمانمان از اولویت های اساسی ما باشد«.

بین الملل


