
گردش به راست، ممنوع!
با اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اتریش، الکساندر ون در بلن، نامزد مستقل، با پیروزی در 
انتخابات اتریش رئیس جمهور این کشور شد. پیروزی او با اختالف بسیار کم بر رقیبش از حزب »آزادی«، 
مانع از آن شد که برای اولین بار در اتحادیه اروپا یک سیاستمدار راستگرای افراطی به ریاست جمهوری 
برسد. نتایج مقدماتی انتخابات در روز یکشنبه، نوربرت هوفر از حزب راست افراطی آزادیرا ۳.۸ درصد جلوتر 

صفحه ۴نشان می داد؛ اما شمارش آرای پُستی در روز دوشنبه به پیروزی بلن منجر شد ...
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 در آخرین جلسه 
مجلس نهم چه گذشت؟

نماینده مردم رشت در خانه ملت:

انتظار مردم از تغییر در مجلس محقق خواهد شد، اما  ...

صفحه 3صفحه 3صفحه 3 صفحه ۲

امروز آخرین جلسه مجلس نهم تشکیل شد تا 
اکثریت نمایندگان با صندلی های سبز بهارستان 
خداحافظی کنند. جلسه ای که مثل بسیاری از 
جلسات این دوره مجلس غایبان بسیاری داشت 
و مثل همیشه و شاید بیشتر از همیشه بی نظم بود. 
این بار اما نمایندگان نه به علت البی کردن که 

صفحه 3برای عکس گرفتن  ...

سخنگوی دولت برخی اخبار مبنی 
بر تغییر در کابینــه از جمله آنچه 
درباره تغییر وزیر کشــور مطرح 

می شود  را ...

آغاز به کار پنجمین دوره مجلس 
خبرگان موجب شد تا احمد خاتمی 

به تمجید از  ...

آذر منصــوری گفــت: باهنر، مرد 
کارکشته اصولگرایان که جزو بانیان 

خطای استراتژیک ...

تغییر در کابینه 
گمانه زنی است

انتخاب 88 
مجتهد در دنیا 
بی سابقه است

عارف و الریجانی 
هر دو در لیست 

امیداند!

 پنجمین رئیس 
 عمامه سفید 
خبرگان

صفحه ۲

آیت اهلل احمد جنتی با 51 رای برای دو سال 
رئیس مجلس خبرگان شد

در انتخابات مجلس در برخی شهر های کشور از جمله تهران، تمایالت خاصی در میان برخی نامزدهای 
انتخاباتی وجود داشت تا بتوانند با استفاده از برند اصالحات، بار دیگر بر کرسی های سبز بهارستان تکیه 
بزنند. در آن دوران یکی از شروط وارد شدن به لیست امید امضای میثاق نامه و پایبندی به برخی اصول 

اصالح طلبی مطرح شد و قرار شد هر کس این میثاق نامه را امضا کرد بعد از ورود به مجلس به آن 
پایبند باشد . البته در تهران شورای عالی اصالح طلبان موافقت کرد، علی مطهری و کاظم جاللی که از 

اصولگرایان شناسنامه دار هستند، میثاق نامه را امضا نکنند. اکنون که زمان تشکیل مجلس 
دهم نزدیک شده و نمایندگان منتخب خود را برای انتخاب رئیس  ...
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دیدبان مجلس

واکنش دفتر دبیر مجمع تشخیص به یک خبر
روابط عمومی دفتر دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره خبر اظهارات محسن رضایی در برنامه پایش در مورد 
اینکه آیا وی برای انتخابات ریاســت جمهوری کاندیدا خواهد شد، توضیحاتی ارائه کرد. در بخشی از توضیحات دفتر 

رضایی به خبرگزاری خبرانالین امده است: 
یکشنبه شب گذشته شبکه اول سیما )برنامه پایش( به مناسبت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر از دکتر محسن رضایی 
، فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، برای حضور در این برنامه دعوت شد. در خالل برنامه ایشان در پاسخ 
به پرسش بیننده ای که از قصد دکتر رضایی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری پرسیده بود، با رد هرگونه 

شایعه در این خصوص بیان داشتند در حال حاضر به دوستانمان کمک می کنیم تا ان شاء الله امنیت کشور و اقتدار را در بیرون منطقه داشته باشیم.
در هر حالتی از متن پاســخ سرلشکر محسن رضایی، این نکته برداشت می شــود که وی قصد کمک به امنیت کشور بر اساس دستورات مقام معظم 
رهبری را دارند. پیش از این هم در مصاحبه های دیگر از لسان ایشان اعالم شده است که رهبر معظم انقالب هر ماموریتی برای امنیتی ملی به ایشان 

دهد ،در اختیار رهبری و آماده شهادت است و خود را سرباز والیت، نظام و انقالب می داند، چنین گزاره ای ارتباطی به انتخابات ندارد.
به هر روی تیتر شیطنت آمیز و جعلی "اگر رهبر انقالب ماموریت دهند کاندیدای ریاست جمهوری می شوم" به هر نحو که انتخاب و بازنشر شده باشد، 
کذب اســت و قرینه ای در متن گفتگوی دکتر رضایی ندارد و البته میلیون ها بیننده و همچنین فیلم موجود این برنامه نادرســتی این تیتر را شــهادت 

می دهد.

بازگرداندن مجلس به رأس امور مهم تر هیئت رئیسه است
مجلس نهم در حالی امروز به کار خود پایان داد که بحث بر ســر ریاســت مجلس دهم همچنــان ادامه دارد. عارف و 
الریجانی دو کاندیدای اصلی این پست هستند و در هفته های اخیر در حال یارکشی میان اصالح طلبان، اصولگرایان، 
میانه روها و مستقل ها بوده اند. یارکشــی که به به نظر می رسد الریجانی در آن موفق تر بوده است. در این میان اما به 
جز اصولگرایان تندرو و میانه رو، بخشــی از اصالح طلبان و اعتدال گرایان نیز تمایلشــان بر ریاست الریجانی است. 
از جمله صادق زیباکالم اســتاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر اصالح طلب. او اما حاال  و با نزدیک شدن به 
شــروع مجلس دهم، دیگر به مصاحبه در این خصوص بسنده نکرده و موضوع را به طور مستقیم در نامه ای به عارف 

با او در میان گذاشته است.
زیباکالم در بخشــی از نامه خود به عارف نوشــته اســت: همه ما می دانیم ریاست مجلس یقینا موضوع مهمی اســت و دراین باره، نظر ما نظر جمعی 
اصالح طلبان است. اما مهم تر از آن انتظار رأی دهندگان اســت که فراکسیون امید بتواند مجلس را به »رأس امور« بازگرداند. وی تاکید کرده است: 
مهم تر از موضوع هیأت رئیسه مجلس و اینکه در دست کدام جریان است، آن است که نمایندگان اصالح طلب بتوانند به  حول و قوه الهی آرزوی صدساله 
»تمکین از قانون« را در کشور تحقق بخشند. تالش در اصالح قانون انتخابات و توجه همه ارکان کشور به اینکه اواًل حسب اختیارات قانونی شان عمل 
نمایند و ثانیًا )که از جهاتی مهم تر هم هست( در قبال تصمیمات و سیاست هایشان پاسخگو باشند، را مجلس دهم و فراکسیون امید می توانند دنبال 

کنند. زیباکالم در ادامه افزوده است: باور بفرمایید اینها بزرگ ترین رسالت اصالح طلبان در مجلس دهم است.

در آخرین جلسه مجلس 
نهم چه گذشت؟

امــروز آخرین جلســه مجلس نهم تشــکیل شــد تا 
اکثریت نمایندگان با صندلی های ســبز بهارستان 
خداحافظــی کنند. جلســه ای که مثل بســیاری از 
جلســات این دوره مجلس غایبان بسیاری داشت و 
مثل همیشه و شاید بیشــتر از همیشه بی نظم بود. 
این بــار اما نمایندگان نه به علــت البی کردن که برا 
عکس گرفتن روی صندلی های خود نمی نشستند، 

از عکس های دسته جمعی تا سلفی.
بساط عکس یادگاری گرفتن در جلسه امروز مجلس 
در حدی بــود که در جریان قرائــت گزارش معاونت 
نظارت بر قوانین مجلــس، تعدادی از نمایندگان در 
حال گرفتن عکس یادگاری با نائب رئیسان مجلس 
ابوترابی فرد و باهنر بودند که الریجانی خطاب به آنها 
تذکر داد و گفت: آقایان نواب رئیس، عکس هایتان 

خوب شد؛ شما مثل اینکه شلوغ تر از بقیه هستید!
در جلســه امروز که بــه نوعی جمع بنــدی مجلس 
نهم بود، همچنیــن منظم ترین نمایندگان این دوره 
از مجلــس بــه این ترتیــب معرفی شــدند: مجتبی 
رحماندوســت، نماینــده تهــران، محمدحســین 
فرهنگی، نماینده تبریز، ضرغــام صادقی، نماینده 
شــیراز، حســن کامــران دســتجردی، نماینــده 
اصفهــان، حســینعلی حاجــی دلیگانــی، نماینده 
شاهین شهر، سیدسعید زمانیان دهکردی، نماینده 
شهرکرد، عبدالرحمن رســتمیان،  نماینده دامغان، 
محمدابراهیــم رضایــی، نماینــده خمیــن، زهــره 
طبیب زاده، نماینــده تهران، بهرام بیرانوند، نماینده 

بروجرد، نادر قاضی پور نماینده ارومیه.
در جلسه امروز چند طرح و الیحه اعاده شده از سوي 
شــوراي نگهبان آخرین به عنوان دســتورکارهاي 
مجلس نهم بررسی شد. همچنین گزارش عملکرد 
نظارتي این مجلس از سوي معاون نظارتي مجلس 
و همچنین گزارش تفریغ بودجه سال 93 نیز قرائت 
شــد. پایان بخش جلسه امروز ســخنراني اختتامیه 

علي الریجاني رئیس مجلس بود.

سازمان اطالعات سپاه جزء مراجع 
استعالم شد

رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب مشاغل 
حساس یکی از دستورکارهای امروز مجلس بود که 
با تصویب آن مجلس شورای اسالمی دستگاههای 
اجرایی را موظف کرد تا در انتصاب افراد به مشاغل 
حســاس از مراجع ســه گانه قــوه قضاییــه، وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم کنند. 
بر اســاس این طــرح کلیــه دســتگاه های اجرایی 
موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری به 
استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، 
قضایی و مشــاغلی که برای انتصاب اشــخاص در 
قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز 
تابعیت جمهوری اســالمی ایران بر شرایط خدمت 
نظــام وظیفه ی عمومی )پایان خدمــت، یا معافیت 
دائم( برای مردان موظف هستند در انتصاب افراد 
به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط 

مقرر در این قانون از این مراجع استعالم کنند.
حجت االسالم مجید انصاری که در جریان رسیدگی 
به این طرح در مجلس حضور داشــت با تاکید بر این 
که این طرح باید در فضای مناســب تر و آرام تر مورد 
بررسی قرار گیرد گفت : ایراداتی که شورای نگهبان 
به این طرح داشته هنوز برطرف نشده است. منتظر 
بودیم تا کمیسیون تشکیل جلسه دهد، اما متاسفانه 
کمیسیون به دلیل مشغله های این ایام به طور رسمی 

تشکیل نشد. از دولت هم دعوت به عمل نیامد.

پنجمین رئیس عمامه سفید خبرگان 
آیت اهلل احمد جنتی با 51 رای برای دو سال رئیس مجلس خبرگان شد

در حالی که در روزهای گذشــته آیت الله هاشــمی اعالم کرده بود که قطعا برای 
ریاست خبرگان کاندیدا نخواهد شد، روز گذشته یکی از اعضای مجلس خبرگان 
پنجم از اجماع اکثریت نمایندگان این مجلس بر سر ریاست آیت الله جنتی خبر 
داده بود. خبری که امروز به واقعیت پیوســت و آیت الله جنتی در اولین روز شروع 
به کار خبرگان پنجم با رای قاطع نمایندگان به ریاســت این مجلس برگزیده شد. 
اتفاقی که بر خالف انتظار بسیاری از ناظران بود، چراکه با توجه به نتایج انتخابات 
هفتم اسفند به نظر می رسید ترکیب این دوره از مجلس خبرگان معتدل تر باشد و 
منتخبان بیشتر گرایششان به سمت هاشمی رفسنجانی و اصالح طلبان باشد. 
چراکه با ائتالف ها و لیســت بندی هایی که صورت گرفت، آیت الله یزدی و آیت 
الله مصباح یزدی نتوانستند به مجلس جدید راه بیایند و آیت الله جنتی نیز نفر آخر 
لیست تهران شد. همچنین از 88 کرســی مجلس خبرگان پنجم، 27 کرسی به 
لیست مورد حمایت اصولگرایان، 20 کرسی به لیست مورد حمایت اصالح طلبان 
و میانه روها و 6 کرسی به مستقلین اختصاص پیدا کرده بود و 35 نفر نیز در هر دو 
لیست مشترک بودند. این در حالیست که احمد جنتی امروز توانست 51 رای کسب 
کند، در حالی که آیت الله امینی، کاندیدای مورد حمایت طیف هاشمی و هاشمی 
شاهرودی، به ترتیب 21 و 13 رای کسب کردند و یک رای نیز ممتنع اعالم شد. 
موضوعی که نشان می دهد افراد مشترک در دو لیست، به جز یک نفر، درواقع به 
هاشمی پشت کرده اند و از کاندیدای طیف مقابل او حمایت کرده اند. اتفاقی که 
در جای خود قابل تامل و تحلیل اســت. در جلسه امروز آیت الله موحدی کرمانی 
با 65 رای به عنوان نایب رییس اول و آیت الله شــاهرودی نیز با 63 رای به عنوان 
نایب رییس دوم مجلس خبرگان انتخاب شدند. همچنین حج اسالم سید احمد 
خاتمی و قربانعلی دری نجف ابادی به عنوان منشــیان هیئت رئیسه برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. گفتنی است در میان مدعوین اولین جلسه خبرگان پنجم 
حضور احمدی نژاد، جلیلی و سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه از سویی و 

عدم حضور سید حسن خمینی از سوی دیگر از نکات درخور توجه بود.

وظیفه خبرگان حراست از هویت نظام است
اولین جلســه خبرگان پنجم امروز با قرائت پیام رهبر انقالب آغاز به کار کرد. آیت 
الله خامنه ای در این پیام با تبریک انتخاب نمایندگان دور جدید مجلس خبرگان، 
اهمیت این مجلس عظیم الشأن، را ناشی از عظمت مسئولیتی خوانده اند که بر 
دوش منتخب آن نهاده شده است. ایشان تاکید کرده اند: این مسئولیت در یک 
جمله حراست دقیق و همه جانبه از هویت اسالمی و انقالبی نظام حاکم بر کشور 
و هدایت دستگاه های درهم تنیده ی این نظام به سمت هدفهای واال و عالیقدر 
آن است. ادای این مسئولیت سنگین نیازمند صالحیت هائی است که در قانون 

اساسی به آن اشاره شده است.
آیت الله خامنه ای در ادامه تشــخیص وجود و بقای ایــن صالحیتها را برعهده  

این مجلس معظم دانسته و افزوده اند: این به نوبه ی خود مسئولیتهای بزرگی را 
متوجه آن میسازد: آشنائی با جایگاه جمهوری اسالمی در دنیای کنونی؛ توجه به 
پدیده ی جذاب مردمساالری دینی در میان انبوه شیوه های گوناگون حکومت که 
در آنها یا معنویت و دین، یا مردم، و یا هر دو قربانی شده اند؛ توجه به نقش بی مانند 
ایمان و باورهای برآمده از معارف اسالمی در نوع گزینشهای مردمی؛ توجه به تأثیر 
تقوای فردی و سیاسی شخص رهبر در حفظ اعتماد مردم و سالمت و صالبت و 
استواری نظام ... اینها بخشی از مسئولیتهای این مجلس معظم را که متشکل از 
فقهای مردمی و اثرگذار است، یادآور می شود و ادای آن را مطالبه می کند. هریک 
از سرفصلهای مذکور متضمن وظائفی است که حسن انجام آن، کشور و نظام را 
به صالح و سداد رهنمون میگردد و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ و بی همتا 

مدد می رساند.

باید کاری کنیم که رهبری از ما راضی باشد
آیت الله جنتی طی ســخنانی در اجالســیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری 
گفت: اعضای خبرگان رهبری باید والیت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته باشند 
تا بتوانند رسالت خود را عمل کنند و اگر امثال خبرگان و حوزه های علمیه، روحیه 
انقالبی گریشان ضعیف باشد، نمی توان از مردم انتظار انقالبی گری داشت. وی 
افزود: اعضای خبرگان باید انقالبی بوده و والیت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته 
باشند تا به رسالت خود عمل کنند. جنتی اظهار داشت: والیت فقیه همان والیت 
رسول الله )ص( اســت و ما عقیده مان این است که والیت فقیه والیت امام علی 
)ع( است و اگر قبول نشود نظام نمی تواند رسالت خود را پیاده کند. وی تأکید کرد: 
بنابراین از شــما خواهش می کنم در دوره ای که ما در خدمت شما هستیم به این 
نکته توجه کنید و ان شاءالله امیدواریم زیر سایه مقام معظم رهبری بتوانیم کاری 
کنیم که هم خدا، هم مقام معظم رهبری و هم مردم از ما راضی باشــند. حجت 
االسالم والمسلمین حســن روحانی نیز در پایان مراسم افتتاحیه پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبــری در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد: مجلس خبرگان، 
مجلســی است که به مردم کشورمان، برای شرایط سختی که چه بسا پیش روی 
تاریخ ملت قرار می گیرد، اطمینان خاطر می دهد. رییس جمهوری با بیان اینکه 
وظیفه مجلس خبرگان آن اســت که در روز مبادا، رهبر را با شرایطی که در قانون 
اساسی آمده اســت انتخاب و به مردم معرفی کند، گفت: امیدواریم سالیان دراز 
عمر بابرکت رهبر معظم انقالب پایدار بماند و مجلس خبرگان نیازی نداشته باشد 
در این زمینه تصمیم بگیرد اما بسیار مهم است که فقهایی در این زمینه تصمیم گیر 
هستند که منتخب مردم هستند. روحانی گفت: مردم ساالری دینی در انتخاب 
رهبری به معنای واقعی کلمه تبلور پیدا می کند چرا که اوال همه نمایندگان مجلس 
خبرگان منتخب مردم هستند و دوم اینکه همه آنها فقهای شایسته ای هستند که 
فقهای شورای نگهبان آنان را تأیید کرده اند. رییس جمهوری خاطرنشان کرد: 

مجلس خبرگان در آزمون گذشته خود بسیار موفق بوده است و در 14 خرداد بعد 
از رحلت حضرت امام )ره( توانست هم با سرعت و هم با دقت، رهبر شایسته ای را 
انتخاب کند به گونه ای که دنیا از سرعت عمل مجلس خبرگان رهبری کشورمان 

دچار شگفتی شد.

انتخاب جنتی، تودهنی به فضاسازی ها بود
اما هاشمی رفســنجانی پس از انتخابات هیئت رئیسه خبرگان گفت: انتخابات 
هیات رییسه خبرگان، در فضایی آرام، سریع و بدون هیچ گونه مشاجره انجام شد. 

وی همچنین افزود: ترکیب هیأت رئیسه این دوره خیلی خوب است.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نیــز در این خصوص گفت: نتیجه انتخابات 
هیات رئیسه خبرگان از قبل قابل پیش بینی بود. چرا که در شرایط کلی این مجلس 
تحول خاصی ایجاد نشــده اســت. دری نجف آبادی در مورد به ریاست رسیدن 
آیت الله جنتی نیز گفت: باید به این مسئله توجه کرد که فضای این مجلس تغییر 
چندانی نکرده است و ایشان نیز از شخصیت هایی هستند که همواره در خدمت امام 
)ره(، مقام معظم رهبری و انقالب بوده  و هستند. این عضو هیات رئیسه مجلس 
خبرگان در مورد چرایی عدم نامزدی آیت الله هاشــمی برای ریاست خبرگان نیز 
اظهار کرد: به نظر من شرایط برای اعالم نامزدی آیت الله هاشمی فراهم نبود و 
خود ایشان نیز طبعا شرایط عمومی مجلس را برای نامزدی مناسب نمی دیدند.  
حجت االسالم حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران نیز با اشاره به 
انتخابات هفتم اسفندماه و میزان رای آیت الله جنتی گفت: در آن مقطع با آقای 
جنتی سیاسی برخورد شد و بر علیه ایشان خیلی فضاسازی کردند. ابراهیمی درباره 
اینکه این فضای سازی مشخصًا از سمت چه کسی بود، تاکید کرد: از ناحیه اصالح 
طلبان بود. اینها علیه آیت الله جنتی، مصباح یزدی و محمد یزدی کودتایی صورت 
دادند و من اصال تعجب می کنم آقای جنتی چطور در هفت اســفند رای آوردند. 
وی ادامه داد: انتخاب امروز ایت الله جنتی یک تو دهنی به این فضا سازی ها بود.
آیت الله علی اسالمی نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره 
به انتخاب آیت الله جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان، در تحلیل این انتخاب 
خبرگان ملت گفت: انصافا نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری، درصدد 
برآمدند که جوابی دندان شــکن به انگلیس خبیث بدهند. وی با اشاره به دخالت 
های انگلیس در امور ایران و به ویژه در زمینه انتخابات خبرگان رهبری و تالش 
برای تاثیرگذاری در این انتخابات، تصریح کرد: انگلســتان با رسانه تفرقه افکن 
خود تالش کرد تــا در انتخابات مجلس خبرگان دخالت کــرده و در این مجلس 
مهم، نفوذ کند. نماینده مردم قزوین در مجلس خبــرگان رهبری، تاکید کرد: با 
وجود تالش های دشمنان، تصمیم تاریخی مجلس خبرگان رهبری در کنار همه 
اختالف نظرها و ســلیقه های گوناگون، بر این شــد که سیلی محکمی به دولت 

خبیث انگلستان زده شود.

سوژه روزواکنش روز

نگاه دشمن به تغییر از داخل نظام است
سردار سیدیحیی رحیم صفوی گفت: جنگ به شیوه گذشته از کشور ما دور شده و نگاه دشمن به داخل کشور ما و تغییر در داخل است. دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه دشمنان اسالم سناریوهایی 
را برای تســلیم ما طرح ریزی کرده اند، گفت: این سناریوها در قالب چهار محور تحریم، قدرت نرم و هوشمند، نفوذ و تغییر اولویت برای کشور هستند. او افزود: بعد از روی کار آمدن اوباما تحریم های کارشناسی شده 
و حقوقی دقیقی بر کشــور ما تحمل شد تحریم سوخت، تحریم بانک مرکزی تحریم، قطعاتی صنعتی که ســبب شد سرمایه عظیم کشور ما در کشورهای مختلف دنیا مسدود بماند و این تحریم ها هنوز هم ادامه 
دارد. فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تشریح دومین محور از طرح دشمن "تحمیل اراده خود" خاطرنشان کرد: قدرت نرم یعنی تاثیرگزاری روی باورها و تفکرات طرف مقابل به طوریکه هرچه 
دشمن می خواهد او انجام دهد یعنی تغییر در تفکر مردم و مسئولین در جهت خواست دشمن. فرمانده پیشین سپاه تأکید کرد: یکی دیگر از ترفندهای دشمن نفوذ است آن ها می خواهند در دستگاه های 
مختلف نفوذ کنند و می خواهند هرچه بیشــتر نفوذ خود را به مراکز تصمیم ساز افزایش دهد. صفوی خاطرنشان کرد: جنگ به شیوه گذشته از کشور ما دور شده و نگاه دشمن به داخل کشور ما و تغییر در 
داخل است و ما باید اقتدار درون زا داشته باشیم و تا می توانیم در داخل قدرت خود را افزایش دهیم چه از لحاظ اقتصاد و چه از لحاظ فرهنگ و ایمان مردم باید از ظرفیت های کشور در داخل استفاده کرد.

سیاسی
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سال گذشته یک نفوذی اعدام شد

امروز در آخرین جلســه علنی مجلس نهم، در جریان بررســی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشــخاص در مشاغل حساس، حجت االســالم مجید انصاری در مخالفت با بخشی از آن سخن گفت و از اعدام 
یک نفوذی در ســال گشــذته خبر داد. معاون پارلمانی رئیس جمهور که درباره استعالم از مراجع سه گانه برای استخدام افراد در مشاغل حســاس سخن می گفت، گفت: نباید از تریبون مجلس طوری سخن 
بگویید که گویی دولت می خواهد فاســدها را اســتخدام کند! از صحبت های برخي نمایندگان چنین برمی آید که عده ای می خواهند افراد جاســوس و قاچاقچی را در مناســب حساس بیاورند. انصاری تاکید 

کرد: در حالی که بعد از انقالب شــرایط برای اســتعالم افراد وجود داشته و چیز جدیدي نیست. ضمن این که وزارت اطالعات هم حضور داشــته. وی افزود: البته ممکن است در موردی کسی نفوذ کرده باشد 
مگر در همان نهادها و ارگان هایی که اکنون از آنها صحبت می شــود، نفوذ نبوده؟ ما فردی داشــتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شــده است. همین سال گذشته هم انجام شد. انصاری یاد 

آور شــد: در طول 37 ســال چنین نظاماتی حاکم بوده و شــما نمایندگان هم با این نظامات به مجلس آمدید و با همین نظامات مدیران منصوب شــدند. امروز که سال اول انقالب و سال 58 نیست 
که ما از نو قانون نویسی کنیم!

تغییر در کابینه گمانه زنی است
سخنگوی دولت برخی اخبار مبنی بر تغییر 
در کابینــه از جمله آنچه دربــاره تغییر وزیر 
کشور مطرح می شود را گمانه زنی دانست. 
محمدباقر نوبخت برخی اخبار مبنی بر تغییر 
در کابینــه از جمله آنچه دربــاره تغییر وزیر 
کشور مطرح می شود را گمانه زنی دانست و 

گفت: این نوع گمانه زنی ها همیشه بعد از یک تحول و یا یک انتخابات اتفاق 
می افتد و عده ای نظراتی دارند که مایل اند تغییراتی رخ دهد یا بعضی ها فکر 
می کنند محصول هر تغییری در مجلــس باعث تغییر در دولت خواهد بود. 
نوبخت افزود: تحول در مجلس نوعی همگرایی با دولت است و ما مجلس 
دهــم را همگراتر با دولت می دانیم. البته زمانــی اتفاقی می افتد که مغایر با 
دولت است و دولت برای هماهنگی باید تغییر آرایش بدهد ولی االن لزومی 

احساس نمی شود و اینها را باید در حد گمانه زنی حساب کنیم. 

انتخاب ۸۸ مجتهد در دنیا بی سابقه است
آغاز بــه کار پنجمیــن دوره مجلس خبرگان 
موجب شــد تا احمد خاتمی به تمجید از این 
مجلــس و ترکــب آن بپــردازد. عضو هیئت 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: فقهایی 
در مجلس خبرگان تصمیم گیر هســتند که 
منتخب مردم اند و در واقع مردم ساالری دینی 

در مجلس خبرگان رهبری تبلور پیدا می کند. آیت الله احمد خاتمی، عضو هیات 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری در حاشیه اجالس افتتاحیه پنجمین دوره این 
مجلس، گفت: فقهایی در مجلس خبرگان تصمیم گیر هســتند که منتخب 
مردم اند و در واقع مردم ســاالری دینی در مجلس خبــرگان رهبری تبلور پیدا 
می کند. وی ادامه داد: بنابراین شاید بتوان گفت که این مسئله در دنیا کم نظیر 
است که در مجلسی 88 نفر مجتهد یا قریب االجتهاد با رأی مردم انتخاب شوند، 

از این رو بیش تر از این می توان از ظرفیت مجلس خبرگان بهره برد.

عارف و الریجانی هر دو در لیست امیداند!
آذر منصــوری گفت: باهنر، مرد کارکشــته 
اصولگرایان که جزو بانیان خطای استراتژیک 
تســلیم بســیاری از اصولگرایــان اصیل به 
تندروهــای این جریان و پایــداری چی ها در 
انتخابات اخیر مجلس اســت، برای جبران 
خطای خود به بازی تبلیغاتی ســطح پایینی 

روی آورده تا روحیه جریان خود را احیا کند. او اوال خواسته تا مالک همیشگی 
رای در تهران و کالنشهرها را به عنوان شاخص ارزیابی سیاسی نتایج انتخابات 
مجلس تغییر دهد و به انتخابات هیات رئیســه و رئیس مجلس محدود کند. 
ثانیا، فرامــوش کرده که با فرض تحقق مصاف عارف و الریجانی، این رقابتی 
درونی بین دو کاندیدای مورد حمایت ائتالف امید است و حتما یادشان نرفته 
که آقای باهنر و دوستان تازه یافته شان در جبهه پایداری چه معامله ای با رفیق 

قدیمی خود، علی الریجانی و نزدیکان او در جریان انتخابات مجلس کردند.

ملت انقالبی صاحبان 
 اندیشه های غربی را 

تحمل نخواهند کرد
فرمانده کل سپاه گفت: سپاه و بسیج اجازه نخواهند 
داد جریان های نفوذی حیات انقالب را آلوده کنند. 
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در مراسم دانش 
آموختگی دانشــجویان افســری و تربیت پاسداری 
دانشگاه امام حســین)ع( که با حضور حضرت آیت 
الله خامنــه ای فرمانــده معظم کل قوا برگزار شــد 
تصریــح کرد: در حالی که عصــر جدیدی در عالم با 
الهام بخشی انقالب اســالمی و بیداری بشریت در 
راستای گســترش باورهای توحیدی و اسالمی در 
منطقه و جهان آغاز شــده است و لجنزار اباحیگری 
تمدن غرب را در مســیر نابودی حتمــی قرار داده، 
صاحبان تفکــری خــاص در داخل کشــور، با نیم 
نگاهی بــه بیگانگان از ارزش های تمدن پوســیده 
غربی در برابــر ارزش های دینــی و فرهنگ اصیل 

ایرانی سخن می گویند.
وی افــزود: این افراد بدانند ملــت مؤمن، انقالبی و 
شهیدپرور ایران اسالمی، این اندیشه ها و صاحبان آن 
را در ساحت سیاسی و فرهنگی کشور تحمل نخواهند 
کرد و بدانند چنانچه در طی مسیر انحرافی خود اصرار 
بورزند، به بالی گذشــتگانی گرفتار می شــوند که از 
خط مستقیم والیت و امامت زاویه گرفتند و بدنامی و 
ســوء عاقبت، تصویر ماندگار آنان در حافظه تاریخی 

ملت ایران شد.

اجازه آلوده کردن انقالب توسط 
جریان های نفوذی را نخواهیم داد

جعفری در ادامه با تاکید بر اینکه همانند سی و هفت 
ســال گذشــته جانانه از انقالب دفاع خواهیم کرد، 
گفت : سپاه و بسیج، همراه با سیره و سلوک ارزشی و 
انقالبی مردم بزرگوارایران، هرگز اجازه نخواهند داد 
برخی از جریان های نفوذی غرب گرا در ارکان نظام، 
با دسیسه های مختلف، جهل نظری خود را بر حیات 
طیبه ی انقالب مبارک اســالمی تحمیل کرده و آن 

را آلوده سازند .
ســردار جعفری بــا بیــان اینکه مــا امــروز در قلب 
بزرگترین رویداد سرنوشــت ساز تاریخ اسالم و ایران 
به ســر می بریم گفــت: این مقطع حســاس از یک 
ســو حاصل مقابله همــه جانبه انقالب اســالمی با 
نظام استکبار و اســتبداد بین المللی و از سوی دیگر 
توطئه های مستمر و دسیسه های پی در پی دشمنان 
در عرصه هــای سیاســی، اطالعاتــی، فرهنگی و 
اقتصادی، برای مقابله با نظام اسالمی است تا از الگو 
شــدن این نظام در پی ریزی تمدن عظیم اســالمی 

جلوگیری شود.
وی افــزود: نظــام ســلطه و در رأس آن آمریــکا با 
پیروان منطقــه ای اش، تمامــی ظرفیت های خود 
را در مقابل پیشــرفت انقالب اسالمی متمرکز کرده 
 اند، امــا به حــول و قوه الهــی، این تمرکــز در حال 

فروپاشی است.
وی بــا برشــماری راهبردهــای ســپاه در خنثــی 
سازی توطئه های دشــمنان اظهار داشت:انتقال 
تدابیــر و ایده های رهبری معظم انقالب اســالمی 
بــه ســطوح عملیاتی،تولیــد قــدرت بــرای تعقیب 
اهــداف متعالی انقالب و پاســداری غیــر محافظه 
بازخوانــی صــورت  و  ،بازشناســی  از آن  کارانــه 
و ســیرت انقــالب اســالمی بــرای جلوگیــری از 
اســتحاله ی آن و ســاخت حقیقــی و اســتحکام 
داخلی نظــام و نیز مقابله با نفــوذ جریان فرهنگی، 
سیاســی و فکــری تمــدن غــرب و مقابلــه بــا 
 زمینه ســازان نفوذ ازمهمترین راهبردهای سپاه در 

سال های اخیر است.

رویداد ۲۴ نوشت: چرخش »پایداری« از پرتاب کفش به الریجانی تا حمایت از ریاست او
در حالی که به نظر می رسد موضوع انتخابات ریاست مجلس از سوی عارف و الریجانی از یک تقابل به یک تعامل تبدیل شده، با نزدیک 

شدن به آغاز به کار مجلس دهم، بار دیگر اقداماتی با هدف ایجاد شکاف در ائتالف امید دیده می شود.

 روز نو نوشت: نقش رییس مجلس چیست؟
مردم رأی و رفتار منتخبان را رصد می کنند، بنابراین در مورد ریاست مجلس و کمیسیون ها منتخبان باید فردی را برگزینند که بتواند 

اکثریت رأی دهندگان را نمایندگی کند.

 الف نوشت: ریاست مجلس و سایه ی تهدید اصالحات بر سر دولت روحانی
به نظر می رسد در روزهای آینده اظهار نظر اصالح طلبان علیه دولتی ها و الریجانی با شدت بیشتری دنبال شود به ویژه که با البی های 

پشت پرده دولتی ها، نظر مستقلین بیشتر به سوی الریجانی سوق پیدا خواهد کر

 تسنیم نوشت: یک ریاست؛ دو پیام
اهمیت مضاعف ریاست آیت الله جنتی آنجاست که تیم آیت الله هاشمی اساسًا اصلی ترین برنامه خود در انتخابات اخیر را حذف کامل 

آیت الله جنتی از مجلس خبرگان قرار داده بود.

عکس روزسایت نگار

افتتاحیه پنجمین دوره 
مجلس خبرگان

خبرنامه

انتظار مردم از تغییر در مجلس محقق خواهد شد، اما ...

در انتخابات مجلس در برخی شهر های کشور از جمله تهران، تمایالت خاصی 
در میان برخی نامزدهای انتخاباتی وجود داشــت تا بتوانند با اســتفاده از برند 

اصالحات، بار دیگر بر کرسی های سبز بهارستان تکیه بزنند.
در آن دوران یکی از شروط وارد شدن به لیست امید امضای میثاق نامه و پایبندی 
به برخی اصول اصالح طلبی مطرح شد و قرار شــد هر کس این میثاق نامه را 
امضا کرد بعد از ورود به مجلس به آن پایبند باشــد . البته در تهران شورای عالی 
اصالح طلبان موافقت کرد، علی مطهری و کاظــم جاللی که از اصولگرایان 
شناسنامه دار هستند، میثاق نامه را امضا نکنند. اکنون که زمان تشکیل مجلس 
دهم نزدیک شده و نمایندگان منتخب خود را برای انتخاب رئیس آماده می کنند، 
بر شمار نمایندگان مجلسی که از لیست امید وارد مجلس شده اند و ادعا می کنند 

میثاق نامه را امضا نکرده اند، افزوده شده است.
برخی از این نمایندگان حتی پا را فراتر گذاشته و در فکر تشکیل فراکسیونی تحت 
عنوان فراکسیون حامیان الریجانی هستند، گاهی نیز این نمایندگان بی توجه 
به خواستگاه رای خود جمالتی را به زبان می آورند که باعث رنجش نمایندگان 
منتخب دیگر می شود.نمونه آن ســخنان یکی از منتخبان تهران در روزهای 
گذشته بود که با واکنش علی مطهری همراه شد و از این نمایندگان خواست تا 

در سخنرانی های خود اخالق را رعایت کنند.
البتــه این رفتارها تنها در منتخبان تهران خالصه نمی شــود، برخی منتخبان 
شهر های دیگر هم که از لیست امید موفق به ورود به مجلس شده اند این روزها 
ساز مخالف دست گرفته اند و رفتار دوگانه از خود نشان می دهند، این نمایندگان 
بی توجه به رای  و اراده مردم از هم اکنون به فکر تغییر جهت هســتند و با پشت 

کردن به آرمان های اصالح طلبی سودای دیگری در سر می پرورانند.
البته برخی از منتخبان روش هــای دیگری را برای خود برگزیده اند و با عوض 
کردن صورت مساله به نوعی سعی در الپوشانی عملکرد خود دارند، غالمعلی 

جعفر زاده ایمن آبادی یکی از نمایندگانی اســت که از لیست امید وارد مجلس 
شده است اما تا کنون در هیچ یک از همایش های اصالح طلبان حضور نداشته 
است. اما این نماینده مجلس ادعا دارد که به فرکسیون امید پایبند است و انتظار 
مردم در تغییــر را در مجلس عملی خواهند کرد و این تغییر به نحوی خواهد بود 

که مردم آن را حس کنند.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در پاســخ به این ســئوال که شما در انتخابات 
مجلس دهم به عنوان کاندیدای لیست امید رای آورده و وارد مجلس شده اید اما 
در جلسات فراکسیون امید حضور نداشته اید، دلیل آن چیست؟ گفت: لیست 
امید از ما حمایت کرد ولی ما چیزی را امضا نکرده ایم، اخالقا هم تا االن پایبند 
بوده ایم واتفاقا هم به دنبال تغییر هستیم، تغییری که مردم مطالبه می کنند اما 

نه تغییر در چهره و اسم بلکه تغییر در محتوا.
ایــن نماینده گفت: برخــی ها در جامعه تــالش تالش دارند تــا مطرح کردن 
موضوعاتی مانند، مطالبه مردم برای ریاســت مجلــس بین منتخبان مجلس 
شکاف ایجاد کنند، اما به نظر من عارف و الریجانی را نمی توان از هم جدا کرد، 
شــاید در گفته یکی اصول گرا و دیگری اصالح طلب باشد اما در عمل هر دو به 

یک چیز فکر می کنند.
وی ادامه داد: ما قول می دهیم در مجلس دهم تغییر ایجاد کنیم و مردم تغییر 
محتوایــی که به دنبال آن بودند از جمله ایجاد اشــتغال، رفع فقر و از بین بردن 
تبعیض را محقق کنیم، این تغییرات تغییرات اساســی اســت کــه امروز مردم 

کشور به آن نیاز دارند.
نماینده مردم رشــت در خانه ملت خاطرنشــان کرد: اهداف فراکسیون امید و 
طرفداران طیف اصالح طلب به زودی تحقق پیدا خواهد کرد اما نه اهداف کمی 
که بعضی ها در حال شانتاژ کردن آن هستند، قطعا اهداف کیفی این فراکسیون 
که نیل به باال بردن سطح معیشت مردم و رضایت مندی عمومی است در روزهای 

آینده با کمک این فرکســیون حاصل خواهد شد.  این عضو فراکسیون رهروان 
والیت مجلس نهم همچنین در پاسخ به این سئوال که یکی از منتخبان مجلس 
دهم عنوان کرده است که فراکســیون رهروان از فراکسیون اصولگرایان جدا 
خواهد شد و دوباره در این فراکسیون انشعاب بوجود خواهد آمد؟ گفت: چنین 

چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
جعفرزاده همچنین در پاســخ به اینکه شما قبال گفته بودید که "آقای الریجانی 
با تندروها سر یک میز نمی نشــیند”، اما درجلسات فراکسیون فراگیر که برای 
ریاست مجلس دهم تشــکیل شده بود دیدیم که ســر یک میز نشستند، دلیل 
آن چــه بود؟ االن هم مــی گویم که آقای الریجانی با این دوســتان ســر یک 
میز نمی نشــیند و نباید هم بنشــیند اما فراکسیون فراگیر شــامل مستقلین، 

اعتدالگراها،اصولگرایان معتدل و اصالح طلبان معتدل است.
وی همچنین در پاســخ به این سئوال که این تقســیم بندی به این معناست که 
اصولگراهای تندرو در این فراکســیون حضور ندارنــد؟ گفت: بله اصولگرایان 
تندرو یک طرف هستند و اصولگرایان معتدل که ما باشیم طرف دیگر هستیم.

جعفرزاده تصریح کرد: جامعه اصولگرایی معتدل با آقایان پایداری و تندروها سر 
یک میز نخواهد نشست و اصال محال است که ما با آن ها سر یک میز بنشینیم، 
چون اصال آب ما با هم به یک جوی نمی رود و حرف یکدیگر را متوجه نمی شویم، 

مثال ما روسی حرف می زنیم آنها انگلیسی حرف می زنند!
وی همچنین درباره تعداد فراکسیون ها مجلس دهم خاطرنشان کرد: مجلس 
سه فراکسیونه خواهد شد و شما شک نکنید. اصولگرایان تندرو، اصالح طلبان 

و مجموعه فراگیر که شامل کسانی است که روحیه اعتدالی دارند.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی در پاســخ به این سوال که رئیس مجلس 
دهم چه کسی خواهد بود گفت: به نظر می رسد که با شرایط موجود الریجانی 

رای بیشتری دارد و الریجانی قریب به یقین رئیس مجلس آینده خواهد شد.



سه شنبه 4 خرداد  ماه 41395

رصدخانه

گردش به راست، ممنوع!
پیامد انتخابات اتریش برای دیگر کشورهای اروپایی چیست؟

با اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاســت جمهوری اتریش، الکساندر ون در 
بلن، نامزد مستقل، با پیروزی در انتخابات اتریش رئیس جمهور این کشور 
شد. پیروزی او با اختالف بسیار کم بر رقیبش از حزب »آزادی«، مانع از آن 
شد که برای اولین بار در اتحادیه اروپا یک سیاستمدار راستگرای افراطی به 
ریاست جمهوری برســد. نتایج مقدماتی انتخابات در روز یکشنبه، نوربرت 
هوفر از حزب راســت افراطــی آزادیرا 3.8 درصد جلوتر نشــان می داد؛ اما 
شمارش آرای ُپستی در روز دوشنبه به پیروزی بلن منجر شد. بلن که به مدت 
یک دهه حزب سبز را رهبری کرده بود، به عنوان نامزد مستقل در مبارزات 
انتخاباتی حضور یافت و طرفداران اتحادیه اروپا را نمایندگی کرد. هوفر، از 
حزب آزادی با شعارهای ضدمهاجرت و مخالف اتحادیه اروپا در این انتخابات 
مبارزه می کرد. در این میان، هرچند خطر حاکم شدن گرایش های راست 
افراطی دستکم برای مدتی از سر اتریش برداشته شده، اما قدرت گیری این 
گرایش در کلیت کشــورهای اروپایی، همچنان به عنوان یک منبع تهدید 

در نظر گرفته می شود
بر اساس گزارش »بی بی ســی«، یکی از مسائل کلیدی در این انتخابات 
بحران مهاجرت به اروپا بود. حدود 90 هزار نفر ســال گذشــته در اتریش 
درخواست پناهندگی داده اند که معادل حدود یک درصد جمعیت اتریش 

است.
بر اساس شمارش وزارت کشور اتریش در روز یکشنبه هوفر 51.9 درصد و 
ون در بلن 48.1 درصد آرا را کسب کرده بودند. اما شمارش 750 هزار رأی 
پستی در روز دوشنبه که تقریبًا 12 درصد از آرای 6.4 میلیونی رأی دهندگان 
ثبت نام شده در اتریش است، نتیجه را تغییر داد. پست ریاست جمهوری در 
اتریش، عمدتًا تشریفاتی اســت، اما رئیس جمهور اختیار انحالل پارلمان 

را دارد که انحالل آن باعث برگزاری انتخابات عمومی زودرس می شود.
به هر حال، این انتخابات نشــان می دهد کــه در جامعه اتریش اختالفات 
شــدیدی وجــود دارد. این اولین بــار از زمان جنگ جهانی دوم اســت که 
کاندیداهــای دو حــزب اصلی اتریــش در انتخابات شکســت می خورند. 
در ســال های اخیر از محبوبیت دو حزب اصلی »سوســیال دموکرات« و 

»مردمی« - راست میانه - کاسته شده است. از 1945 تاکنون رئیس جمهور 
همواره عضو یکی از دو حزب اصلی بوده است. الکساندر ون در بلن، رئیس 
جمهور منتخب اتریش پس از پیروزی قول داده برای ترمیم شــکاف هایی 
که در جریان ایــن انتخابات در جامعه اتریش عیان شــدهتالش کند. در 
مقابل، نوربرت هوفر که بسیاری در اروپا نگران پیروزی او بودند، اعالم کرد 
که شکست را پذیرفته است. هرچند که ون در بلن، 72 ساله، رسمًا مستقل 
است، اما برای یک دهه رهبر سبزهای اتریش بود و بعضی از سیاستمداران 
احزاب ســبز اروپا از او به عنوان اولین رئیس جمهور ســبز جهان ستایش 
کردند. او پس از پیروزی گفت درک می کند که بسیاری از اتریشی ها نظرات 
دیگری دارند و بعضی خیلی عصبانی هســتند اما افزود:  »مردم می توانند 

متفاوت باشند و باز به هم احترام بگذارند«.
اما در واکنش به نتیجه انتخابات اتریش، حزب راســت افراطی جبهه ملی 

فرانسه در اشاره به فاصله خیلی نزدیک حزب راست افراطی آزادی اتریش به 
پیروزی در انتخابات اعالم کرد:  »این عملکرد تاریخی مسلمًا پیش درآمدی 
بــر موفقیت های آینده برای همه جنبش های میهن پرســتانه در اتریش و 
سراسر جهان است«. با این حال، به نظر می رسد شکست هوفر باعث شده 
خیلی از سیاستمداران اروپایی نفس راحتی بکشند. مانول والس، نخست 
وزیر فرانسه در توئیتر نوشت:  »باعث احساس آسودگی است که اتریشی ها 
پوپولیسم و افراط گرایی را رد کردند. همه در اروپا باید از این درس بگیرند«. 
مارتین شولتز و ژان کلود یونکر، روسای کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپا، 
از دیگر سیاســتمدارانی بودند که نسبت به پیروزی هوفر ابراز نگرانی کرده 

بودند.
با این وجود، کســب این نتایج در انتخابات ریاست جمهوری اتریش بدان 
معنا نیست که خطر گرایش های راست افراطی به طور کلی در اروپا از میان 

رفته است. در همین راستا، کمتر از یک ماه پیش، توربیورن یاگلند، دبیرکل 
شورای اروپا، در گزارش ساالنه خود، دموکراسی و حقوق بشر در اروپا را در 
معرض خطرات ناشی از رشد پوپولیسم و ناسیونالیسم دیده و نسبت به تحدید 
حقوق شهروندی هشــدار داده بود. وی 27 آوریل در گزارش سال 2015 
این شــورا نوشت که اروپا در حال حاضر با مشکالتی جدی مواجه است. به 
اعتقاد او حمالت تروریستی اخیر در کشــورهای اروپایی، شوک بزرگی به 
جوامع اروپایی وارد کرده اند و فقدان هماهنگی کافی در سیاست پناهجویی 
نیز به هرج و مرج در مرزها منجر شــده اند. یاگلند هشدار داده بود که این 
وضعیت، بسترهای ایده ال و مطلوب را برای ملی گرایی و خارجی ستیزی 
فراهم می سازد. به زعم او، این گروه ها خواهند کوشید که از شرایط موجود 

برای اهداف و مقاصد پوپولیستی و ناسیونالیستی بهره برداری کنند.
یاگلند در گزارش ســاالنه خود یــادآوری کرده بود که هم زمــان، اعتماد 
شــهروندان به نهادهای ملی و اروپایی و یا احزاب ســنتی از دســت رفته و 
این پیامدی »بس نگران کننده« است. دبیرکل شورای اروپا پیروزی حزب 
دست راستی آزادی در نخســتین دور انتخابات ریاست جمهوری اتریش 
را نمونه ای از گرایش های پوپولیســتی دانسته بود. وی در استراسبورگ به 
خبرنگاران گفت: »این روندی اســت که ما در بسیاری از کشورها مشاهده 
می کنیم«. این سیاستمدار نروژی افزود موفقیت حزب افراطی »آلترناتیو 
برای آلمان«، شاهدی دیگر از چنین مدعایی است. او سخنان رهبران این 
حزب را که می گویند اســالم با قانون اساســی آلمان قابل تجمیع نیست، 
»بســیار افراطی« ارزیابی کرد. گزارش ساالنه رئیس شــورای اروپا بر این 
نکته نیز انگشت می گذارد که در سال 2015، وضعیت رسانه ها در بسیاری 
کشورهای اروپایی بدتر شده است. در این زمینه اشاره شده که تقریبًا در نیمی 
از 47 کشور عضو شورای اروپا، روزنامه نگاران در قبال حمالت مختلف از 
هر نوع، مصونیت کافی ندارند. یاگلند گفته که حتی در »دموکراســی های 
تثبیت شده« نیز نمایندگان رسانه ها پیوسته به خاطر مواردی چون »افترا« 
با خطر تشــکیل پرونده روبرو می شوند. در بخش دیگری از این گزارش، از 

تمایل به تشدید نظارت بر شهروندان ابراز نگرانی شده است. 

گزینه های اصلی جانشینی »مأل اختر منصور«
برخی از رهبران طالبان می گویند که در حال حاضر، مال یعقوب، پســر بزرگ تر مال عمر، رهبر اسبق طالبان، از بیشترین بخت برای رســیدن به رهبری این گروه برخوردار است، زیرا شمار زیادی از اعضا و رهبران از وی حمایت می کنند. 
یعقوب که سنش کمتر از 30 سال است، در حال حاضر مسئولیت هدایت عملیات نظامی این گروه در 14 استان از 34 استان افغانستان را بر عهده دارد. سراج الدین حقانی که در میان اعضای طالبان به »خلیفه« معروف است، یکی دیگر 
از نامزدهای رهبری این گروه اســت. با این حال، رهبران طالبان معتقدند شــاخه این گروه در قندهار، با انتخاب حقانی مخالفت خواهند کرد، زیرا مال عمر این گروه را در اوایل دهه 1990 در قندهار پایه گذاری کرد. تاکنون، اکثر رهبران 
ارشــد این گروه، از جمله مال عمر و مال منصور نیز قندهاری بوده اند.  مال عبدالغنی برادر، یکی از معاونین مال عمر، از جمله دیگر نامزدهای مورد توجه اســت. برادر در جریان یک عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و پاکستانی در سال 
2010 در نزدیکی کراچی دستگیر شد و هنوز هم در پاکستان در زندان به سر می برد. یک هیئت از دفتر طالبان در قطر که اخیرًا به پاکستان سفر کرده بودند، تالش داشتند مقامات پاکستانی را به این بهانه که برادر، »زندانی آمریکایی ها 
در پاکســتان« اســت، به آزادی وی متقاعد کنند. مولوی هیبت الله، دومین قائم مقام طالبان در سلسله مراتب این گروه، فرد دیگری اســت که برای رهبری مورد توجه قرار دارد؛ زیرا بسیاری از اعضای طالبان، وی را به عنوان یک عالم و 

معلم مذهبی می شناسند. در زمان حکومت طالبان، وی ریاست یک »مدرسه« )مدرسه علوم دینی طالبان( را بر عهده داشت.

تلسکوپ رادیویی کروی دیافراگم )FAST( با اندازه 500 متر، در یک دره 
کاسه ای شکل؛ گوانژو، چین

کشتی های روسی 
در آلمان

سوزاندن ببرهای تاکسیدرمی، عاج و ... برای مقابله با قاچاق و کشتار حیوانات

استفاده از گاز اشک آور در تظاهرات 
حامیان اصالحات و دموکراسی

افتتاح دفتر نمایندگی کردهای 
سوریه در فرانسه

ُکردهای ســوریه که در ماه مارس در مناطق تحت سیطره خود 
برقراری نظام فدرال را اعالم کرده بودن،د در پاریس، پایتخت 
فرانسه دفتر نمایندگی افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این دفتر، 
شماری از شخصیت های سرشناس، از جمله وزیر خارجه اسبق 
فرانسه حضور داشــته اند. وزارت امور خارجه فرانسه که اعالم 
کرده گروه موســوم به »ائتالف ملی ســوریه« را به عنوان تنها 
نماینده مشــروع معارضان سوریه به رســمیت می شناسد قباًل 
در بیانیه ای گفته بود که دفتر نمایندگی کردهای ســوریه را در 

پاریس به رسمیت نخواهد شناخت. 

افشای مأموریت ژنرال آمریکایی 
در سوریه

ارتش آمریکا با تأسیس یک پایگاه آموزشی در شمال سوریه، انتظار 
دارد در این پایگاه و دیگر پایگاه های سری خود در سوریه به اندازه 
کافی به نیروهای محلی آموزش بدهد تا بتوانند پایتخت خودخوانده 
داعــش را در رقه بازپس بگیرند. جوزف ووتــل، فرمانده عملیات 
نظامی آمریکا در ائتالف ضد داعش، اهداف ســفرش را دیدار با 
سران نیروهای دموکراتیک سوریه خواند و افزود: »می خواستم با 
گروه مشاوران خود دیدار و گفت و گو داشته باشم«. گفته می شود 
ووتل  با سران نیروهای دموکراتیک دیدار داشته و درباره پیشرفت 

آموزش نیروهای عرب با آنان گفت و گو کرده است.

 طرح موضوع عضویت ایران 
در شانگهای از سوی روسیه

بختیار حکیم اف، نماینده رئیس جمهوری روســیه در سازمان 
همکاری شانگهای امروز به خبرنگاران اعالم کرد که سرگئی 
الوروف، وزیــر خارجه روســیه درصدد اســت در جلســه امروز 
شورای وزرای خارجه، موضوع الحاق احتمالی ایران به سازمان 
همکاری شــانگهای را مطرح کند. وی ادامــه داد: »با در نظر 
گرفتن واقعیت لغو تحریم های تهران، ما هیچ مانعی نمی بینیم. 
من می دانم که الوروف این مسئله را مطرح می کند. وزیر خارجه 
ما، این مســئله را پیشــنهاد می دهد و همکارانمان به صورت 
غیررسمی در حین ناهار کاری در خصوص آن بحث می کنند«.

 افزایش بخت ترامپ 
برای پیروزی بر کلینتون

بر اساس نظرسنجی که واشنگتن پست و ای بی سی نیوز دیروز 
یکشنبه منتشــر کردند، دونالد ترامپ با تقریبًا 46 درصد آرا در 
برابر هیالری کلینتون با تقریبًا 44 درصد رأی، پیروز انتخابات 
پیش رو در کشورشان خواهند بود، در حالی که هنوز 11 درصد، 
نتوانستند بین این دو فردی را برگزینند. در نظرسنجی دیگری 
که ای بی سی نیوز و وال استریت ژورنال دیروز یکشنبه منتشر 
کردنــد، کلینتون صاحب 46 درصــد رأی و ترامپ با 43 درصد 
هســتند، در حالی که این رقم پیشتر 50 در مقابل 39 درصد به 

نفع کلینتون بود.

بین الملل


