
استیضاح رحمانی؛ شاید وقتی دیگر...
صبح امروز موضوع استیضاح وزیر کشور و اختالف نظر مجلس با شورای نگهبان بر سر موضوع مینو خالقی در 
نشست خبری اختتامیه مجلس نهم رئیس مجلس با اصحاب رسانه به مطرح شد، رئیس مجلس اعتقاد دارد 
که قانون درباره انتخابات صراحت دارد و نظر شورای نگهبان به بعد از انتخابات تسری نمی یابد.

صبح امروز الریجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص بحث بررسی صالحیت ها و اتفاق بی سابقه ای که در این 
صفحه ۲مجلس افتاد که رد صالحیت کاندیدای منتخب اصفهان بود، گفت: ما باید به نظام های  ...
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انتقادات بی سابقه نمایندگان 
آمریکایی از آل سعود

گروه طالبان رهبر جدیدش را معرفی کرد

آخوندزاده رهبر طالبان شد
سه روز پس از اعالم رسمی خبر کشته شدن مال اختر منصور، رهبر پیشین طالبان و در شرایطی 
که این گروه تاکنون علنًا از تأیید خبر کشته شدن وی خودداری کرده بود، رهبر جدید این گروه 

معرفی شد. این در حالی است که طی این سه روز، گمانه زنی های فراوانی درباره فردی که پس از 
این هدایت گروه طالبان را در دست می گیرد، مطرح شده بود. بر اساس گزارش »بی بی سی«، گروه 
طالبان با انتشار بیانیه ای ضمن اذعان به کشته شدن مال اختر منصور، رهبر این گروه در جریان حمله 

پهپادهای آمریکایی، »مولوی هیبت اهلل آخوندزاده« را رهبر جدید خود معرفی کرد. 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3مولوی هیبت اهلل تاکنون یکی از معاونین رهبر طالبان شناخته می شد ... صفحه ۴

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در جریان 
جلســه کمیته امــور خارجه ایــن مجلس، 
انتقادات شدیدی از عربستان سعودی مطرح 
و به حمایت این کشور از تروریسم بین المللی 
اشــاره کردند. این موضع گیری ها، در ادامه 
تالش نمایندگان کنگره بــرای به تصویب 

صفحه ۴رساندن طرحی است که  ...

لمســلمین  ا م و سال ال حجت ا
محســنی اژه ای بــا نظر اعضای 

شورا، رئیس  ...

امیر محبیان تحلیلگــر اصولگرا 
گفــت: االن زمانــي اســت که 

اصولگرایی دوباره ...

منتخب مردم ورامین در مجلس 
دهم گفت که فراکســیون فراگیر 

بعد از مراسم  ...

اژه ای رئیس 
شورای نظارت 

بر صداوسیما

مجلس اعالی 
اصولگرایان 
تشکیل شود

جلسه فراکسیون 
برای تعیین 
هیئت رئیسه

هیس!ایثارگرانفریادنمیزنند
صفحه 3

چه کسی نگذاشت گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید قرائت شود؟
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نامزد اصالح طلبان در انتخابات 96 روحانی است
از اوایــل رای آوردن روحانی که با حمایــت اصالح طلبان همراه بود، یکی از رویه های رســانه های اصولگرا بزرگ کردن 
اختالفات اصالح طلبان و روحانی و القای این موضوع بود که اصالح طلبان به روحانی به عنوان ابزار و پلی برای به قدرت 
رسیدن خود استفاده می کنند. رویه ای که به ویژه بعد از انتخابات مجلس و رای آوردن اصالح طلبان و نیز نزدیک شدن به 
انتخابات ریاست جمهوری بیش از قبل شد و اصولگرایان از پروژه گذر اصالح طلبان از روحانی سخن گفتند. با این حال دو 
تن از شخصیت های اصالح طلب اعالم کرده اند که از روحانی و دولتش در زمان باقی مانده از دوره اش حمایت خواهند 

کرد و کاندیدایشان در انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز روحانی خواهد بود.
محمدرضا خاتمی فعال اصالح طلب و نایب رئیس مجلس ششم درخصوص حمایت اصالح طلبان از دولت روحانی گفته است:  در نشست و برخاست هایی 
که با نحله های مختلف اصالحات دارم می بینم همه این افراد از شخص آقای روحانی رضایت دارند و معقتدند ایشان حتی فراتر از حد انتظار ظاهر شده 
است. البته ما انتقاداتی به برخی عملکردهای دولت یازدهم داریم ولی نامزدمان برای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری شخص آقای روحانی است. 
وی افزوده است: نکته دیگر اینکه اصالح طلبان به جد معتقدند باید با تمام قوا پشت سر دولت بایستند تا برنامه های خود را پیش برد. چرا که برنامه های 
دولت را قبول دارند و آن را باعث نجات کشــور می دانند. آقای روحانی و دولتش هم در مجموع نشــان دادند که واقعا به این شعارها تعهد و پایداری دارند. 
خاتمی تاکید کرد: رمز موفقیت دولت و جریان اصالحات از سال 92 به این سو، اجماع و ائتالف با هم بوده است؛ تا اطالع ثانوی که کمتر از 6 سال نیز طول 

نمی کشد چنین اتحادی پابرجا خواهد بود.

انتقاد از ممنوع التصویری، یادآوری فصل الخطاب بودن قانون است
نماینده مردم آبادان در نامه ای خطاب به حمید رسایی نسبت به انتقاد شدید این نماینده عضو جبهه پایداری نسبت به 

آخرین نطق خود که در آن به موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اصالحات پرداخته بود، اعتراض کرد.
سیدحسین دهدشتی در این نامه نوشت: عریضه مبهم جنابعالی نیز دریافت شد؛ متاثرم جنابعالی که ملبس به لباس 
مقدس روحانیت هستید و در محضر اساتید بزرگان اخالق و دین تلمذ کرده اید، چگونه این اتهام های بی پایه و اساس 

و نادرست را به دیگران نسبت دادید؟ 
نماینده آبادان تاکید کرده اســت که در نطق اخیرش، مطالب مســتند فراوانی مطرح شــده بود که رسایی با انگشت 

نهادن بــر روی یکی از بندهای آن و اســتفاده ابزاری از آیات رحمانی قرآن و مایه گذاشــتن از مقام معظم رهبری تالش کــرده مباحث اصلی نطق 
نادیده گرفته شــده و به جای مطالبه گری، او را در معرض پاســخگویی قرار دهد. وی اظهار کرده است: اگر قرار بر پاسخگویی است باید پاسخی به 
مطالب و اتهام های ثابت شده در نطق اینجانب درباره کسانی که امروز بی پروا به جای محاکمه در مقام منتقد قرار گرفته اند و از شهری به شهر دیگر 

ُدرافشانی می کنند، داده شود.
دهدشتی درخصوص انتقاد از ممنوع التصویری رئیس جمهور اصالحات نیز گفته است: انتقاد بنده از ممنوع التصویری جناب آقای خاتمی، نه حمایت 
از یک شخص یا جریان، بلکه یادآوری فصل الخطاب بودن قانون، رعایت تقوای سیاسی، حق کرامت انسانی بود که به کرات در آیات و روایات اسالمی 

به ویژه سیره عملی امیرمومنان علی)ع( به خصوص در برخورد با مخالفان سیاسی آن حضرت بدان پرداخته شده است.

پیام انتخابات این بود که 
مردم آرامش می خواهند

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست خبری خود 
در پاسخ به سوالی درباره ی پیام انتخابات بخصوص 
رای مردم در تهــران گفت: در کل پیــام این دوره از 
انتخابــات را باید این طــور حس کنیم کــه مردم در 
کشور آرامش می خواهند که همه همسو مشکالت 

را حل کنند.
او ادامه داد:  ما در یک فضای تنش آلود نمی توانیم به 
مسائل کشور بپردازیم. در داخل پارلمان تنش داشته 
باشیم نتیجه این می شود که ما نمی توانیم وارد مسائل 
اصلی کشور شویم و در بیرون هم ذهن ها نمی تواند 
به هم برســد. بنابراین من فکر می کنم مســیری که 
طی شد نشــان داد که مردم آرامشی می خواهند که 
هم افزایی در کشور صورت بگیرد و مسایل کشور در 

فضای عاقالنه ای حل و فصل شود.
علی الریجانی در پاسخ به سوالی درخصوص رقابت 
او با عارف درخصوص ریاســت مجلس گفت: هیچ 
گفتگویی بین ما }الریجانی و عارف{ نشده است. ما 

از قدیم رفیق هستیم و سالم علیک داریم.
وی افــزود: در ادوار مختلف مجلس از این مســائل 
نداشــتیم و در داخل مجلس درباره مسائل تصمیم 
گیری می شد. اما این بار مساله به بیرون کشیده شده 
است. من مخالف نیستم که رسانه ها به این موضوع 
ورود کننــد، من تا امروز دراین بــاره صحبت نکردم. 
این یعنی من به این سازوکار مجلس بسنده می کنم.
وی دربــاره تشــکیل کمیتــه ای بــرای رایزنــی بــا 
اصالح طلبان بر ســر بقیه کرسی های هیات رییسه 
مجلس دهم اظهار کرد:  پیامی به من برای تشکیل 
این کمیته داده نشــده اســت. افراد ممکن است به 
اتاق من بیاینــد و بگویند نظری داریم ولی پیام یا باید 

مکتوب باشد یا تلفن بزنند

من تقاضایی نکردم کسی من را در لیست 
قرار دهد

الریجانــی همچنیــن درخصوص ادعــای اصالح 
طلبان مبنی بر اینکه او جزء لیســت امید بوده است 
گفت: من تقاضایی نکردم که کسی من را در لیست 
قرار دهد نه از لیســت امید نه غیر امید. من مستقل 
وارد انتخابات شــدم، آقایان من را به میل خودشان 

در لیست گذاشته بودند، من حسابی با کسی ندارم.
وی همچنین به موضوع احــزاب پرداخت و گفت: 
ما احزاب ریشــه دار بــه معني واقعــي و فراگیر مثل 
حزب جمهوري اســالمي نداریم. معتقدم براي یک 
دموکراسي هدایت شده باید احزاب قوي داشته باشیم 
وگرنه یک موضوع خام است. البته در ایام انتخابات، 
احزاب لیست هایي مي دهند که بیشتر شکار کاندیدا 
اســت که چه کساني راي بیشــتري دارند و آنها را در 
لیست بیاورند. احزاب باید خودشان را تقویت کرده و 

برنامه محور پیش بروند.
رئیس مجلس نهم در پاســخ به سوالی در خصوص 
پرونــده برهــم زدن ســخنرانی او در قم گفــت:  از 
سرنوشــت پرونده حمله به من در قــم خیلي خبري 
ندارم. وی درخصوص حمله به ســخنرانی ها اظهار 
کــرد:  یکي از نــکات تربیتي که رهبــري در دیدار با 
معلمان و فرهنگیان داشتند هم این است که به افراد 
یاد بدهیم تحمل نظرات مخالف را داشــته باشــند. 
لزومي ندارد که حرف هایمــان را به مزایده بگذاریم. 
هر کســي مي تواند نظر خودش را داشــته باشــد اما 
باید به نظرات دیگران هم احترام بگذارد. الریجانی 
افزود: مشــکل ضعف قانون در ایــن زمینه نداریم. 
بلکه مشکل فرهنگي است. باید بپذیریم که همه ما 
هم سرنوشت هســتیم و در یک کشتي نشسته ایم. 

باید با استدالل صحبت کنیم.

استیضاح رحمانی؛ شاید وقتی دیگر...
منتخبان مجلس دهم پیش از آغاز رسمی مجلس بار دیگر از عزم خود برای پیگیری ماجرای مینو خالقی گفتند

صبح امروز موضوع اســتیضاح وزیر کشــور و اختالف نظر مجلس با شــورای 
نگهبان بر ســر موضوع مینو خالقی در نشســت خبری اختتامیه مجلس نهم 
رئیس مجلس با اصحاب رســانه به مطرح شــد، رئیس مجلس اعتقاد دارد که 
قانون درباره انتخابات صراحت دارد و نظر شــورای نگهبان به بعد از انتخابات 

تسری نمی یابد.
صبح امروز الریجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص بحث بررسی صالحیت ها 
و اتفاق بی سابقه ای که در این مجلس افتاد که رد صالحیت کاندیدای منتخب 
اصفهان بود، گفت: ما باید به نظام های قانونی در کشــور پاییند شــویم، البته 
رأی خودم این است که قانون برای اظهار نظر شورای نگهبان زمان گذاشته و 
نمی تواند به بعد از انتخابات تسری بیابد، اما تفسیر شورا از نظارت متفاوت است.
او ادامه داد: بنده این قضیه را یا مقام معظم رهبری هم مطرح کردم و استداللم 
را گفتم و این تفاوت نظر من در مورد مینوخالقی با شورای نگهبان است. از هیأت 
نظارت خواســتیم که اظهار نظر کند اما نطر آنها به شورای نگهبان نزدیک بود 

و ساز و کار این بوده است
الریجانی افزود: اما این مسأله  در مجلس بعدی بررسی می شود. منتها شورای 

نگهبان تفسیر متفاوتی دارد و باید در آینده به آن سامان داد.
از سوی دیگر بجز علی الریجانی علی مطهری نیز امروز به این مساله پرداخته 
اســت، وی در گفت و گو با یکی از خبرگزاری های کشور گفته است: از نظر ما 
مسأله خانم خالقی پایان نیافته است؛ وزیر کشــور در این موضوع تعلل کرده و 
از حقوق ملت دفاع نکرده است. ایشــان اوال زیر بار ظلمی که به منتخب سوم 
اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیا اگر به فرض حذف ایشان را درست بدانیم باید 
نفر ششم اصفهان که بیش از 25 درصد آرا را داشته جایگزین می شد. بنابراین 

آقای وزیر دو جا عقب نشینی کرده و مستحق استیضاح است.
مطهری ادامه داد: اینکه می گویند اعتبارنامه باید توسط هیأت نظارت امضا شود 
تا وزارت کشــور آن را به مجلس ارائه کند قابل قبول نیست، زیرا تائید انتخابات 
حوزه اصفهان به معنی امضای اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزیر 
اعتبارنامه را به مجلس ارســال کند. در مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و 
وزیر کشور وقت چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس 

ارسال کرد و اجازه نداد رای مردم باطل شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر وزیر کشــور اعتبارنامــه مینو خالقی را به 
مجلس ارســال نکند باید اعتبارنامه ســایر منتخبان هم تصویب نشود اظهار 
کرد: البته راه استفســار از مجلس همچنان باز اســت. ما امیدواریم این طرح 
جز اولین طرح ها در مجلس دهم مطرح شــود که آیــا اگر انتخابات یک حوزه 

انتخابیه تائید شد شورای نگهبان می تواند آرای یکی از منتخبان را باطل و بقیه 
را سالم اعالم کند؟

مطهری ادامه داد: به هــر حال ما معتقدیم نقض صریح قانون انجام شــده و 
وضعیت خانم خالقی باید در مجلس مشــخص شود. ما ناامید نیستیم و تالش 

می کنیم، زیرا معتقدیم باید از رویه های استبدادی جلوگیری کرد.
در همین ارتباط عبدالکریم حســین زاده نماینــده اصالح طلب مجلس نهم و 
منتخب مجلس دهم در گفت وگو با تابنــاک در خصوص موضوع مینو خالقی 
اظهار داشــت: هنوز اظهارنظر کــردن درباره این موضوع  خیلی زود اســت و 
نمایندگان منتخب باید مستقر شوند سپس موضوعات موردبررسی قرار گیرد، 
اما این مســئله که قبل از شــروع به کار مجلس اتفاق افتاده اســت جای بحث 

زیادی دارد.
نماینده مردم اشــنویه گفت: مجلس شورای اســالمی نمی تواند در خصوص 
افراد طــرح ارائه دهد، طرح ها بایــد در خصوص موضوعــات خاص و کالن 
کشــوری که فرایندهای قانونی در مورد آن ها تا ســال های متمادی می تواند 
جریان داشته باشــد ارائه گردد، ولی طرح در جاهایی که قانون مسکوت است 

می شود ارائه گردد.
این نماینده گفت: البته نمایندگان مجلس می توانند در خصوص برخی ایرادات 
قانونی ازجمله اختالف نظر بین قوا، یا شــورای نگهبان و یا هر نهاد دیگری که 
قانون سکوت کرده است طرح داده شود و یا دولت راسا الیحه بیاورد و نمایندگان 

موضوع را موردبررسی قرار دهند.
حســین زاده گفت: مجلس نمی تواند در خصوص شخص مینو خالقی طرحی 
ارائه دهد اما در مورد بخشی از قانون که محل اختالف بین قوه مقننه و شورای 

نگهبان شده است می توان به آن پرداخت و طرح تهیه کرد.
این نماینده در پاسخ به این ســؤال که به نظر شما نمایندگان برای روشن شدن 
موضوع خالقی و همچنین شفافیت قانون درباره رد صالحیت بعد از انتخابات 
طرحی خواهد داشت یا نه گفت: همان گونه که گفتن درباره شخص نمی توان 
طرح داد اما درباره موارد می تــوان این کار را انجام داد و به احتمال زیاد این کار 

انجام خواهد شد.
حســین زاده گفت: وقتی موارد این چنینی در مجلس پیش می آید چند فرایند 
ایجاد می شود که به صالح کشور نیســت اول اینکه  به ضرر قوه قانون گزاری 
کشــور تمام می شــود و دوم اینکه در فراینــد مدیریت کشــوری اخالل ایجاد 
می کند و یک نــوع فضای روانی بدی ایجاد می کند که در نهایت به دلســردی 

مردم می انجامد.

وی گفت: زمانی که محل های اختالفی این چنینی برای کشور ایجاد می شود 
تمام جوانب سیستم مدیریتی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد برای همین هم 
باید این موانع رفع گردد و من تصــور می کنم که مجلس دهم در خصوص  این 

موضوع ورود جدی خواهد داشت.
وی گفت: موضوع مینو خالقی تنها یکی از هزاران ایرادی  است که در مدیریت 
کالن ما با آن مواجه شــده ایم، موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که به نحوی 
باید رفع گردد به طور مثال لغو شدن پیاپی کنسرت ها در روزهای اخیر نمونه ای 

از این بی برنامگی ها است.
حســین زاده در ادامه افزود: آقای وزیــر می گویند که جامعه بــه لحاظ روانی 
وضعیت مناســبی ندارد و این کنســرت ها را لغو نکنید، این در حالی است که با 
حرف نمی شــود کشــور را اداره کرد باید برای جلوگیری از این کار دستورالعمل 
اجرایی وجود داشته باشــد، به هرحال نمایندگان برای موارد مختلفی که پیش 
می آید ضمن حفظ شــئونات قوای مختلف مقننه، قضاییه و اجراییه، شــورای 
نگهبان و سایر نهادهای کشوری و لشــکری باید فضا را کامل شفاف کند تا به 
گره های این چنینی نرسد و محل اختالف بین قوا نشود تا این اختالفات در بین 

مردم مطرح گردد و باعث نارضایتی عمومی از مسئوالن گردد.
همچنین این نماینده مجلس شورای اسالمی در خصوص موضوع استیضاح 
وزیر کشور به دلیل فرستاده نشدن اعتبارنامه وی به مجلس نیز گفت: موضوع 

استیضاح وزیر کشور به نظر من منتفی است.
این نماینده گفت: موضوع استیضاح یک سوژه مطبوعاتی است، در حال حاضر 
عمر مجلس دهم پایان یافته اســت و مجلس دهم هم هنوز شروع به کارنکرده 
است، این مجلس تا بخواهد شروع به کار کند و ادله مستقیم داشته باشد و سپس 
موضوع مطرح گردد و نمایندگان آن را بررســی کنند ماه ها از آن گذشته است و 

شاید دیگر اثر آن چنانی نداشته باشد.
نماینده نقده و اشنویه در ادامه گفت: از سوی دیگر وزیر کشور اعالم کرده است 
که اعتبارنامه مینو خالقی باید در مجلس بررسی شود، درجایی که نظر وزیر کشور 

هم در راستای این مسئله مثبت بوده است استیضاح وزیر دیگر معنی ندارد.
وی گفت: وزیر کشور در خصوص این موضوع واقعًا بی تقصیر است، اعتبارنامه 
نماینده مجلس برای صدور دارای ســه ردیف امضا است، یک ردیف مربوط به 
هیئت اجرایی اســت و ردیف دیگر مربوط به بازرســی ها است و درنهایت ردیف 
دیگر مربوط به شورای نگهبان است، درجایی که اعتبارنامه ای وجود ندارد وزیر 
چه چیزی را باید به مجلس ارسال کند؟ اعتبارنامه بی امضا نمی شود در مجلس 

موردبررسی قرار گیرد.

واکنش روزسوژه روز

بایدفقهیداشتهباشیمکهپاسخگوینیازهایروزباشد
سید علی خمینی یادگار امام )ره( گفت: ما اگر قصد ایجاد تمدن اسالمی داریم، باید فقهی داشته باشیم که پاسخگوی نیازهای روز باشد. حجت االسالم و المسلمین سید علی خمینی با اشاره به جایگاه 
فقه در تمدن اسالمی بیان کرد: فقه، قانون زندگی مسلمانی در حیطه شخصی و اجتماعی است و با این تعریف، جایگاه فقه در تمدن اسالمی مشخص خواهد شد و اگر فقه ما متناسب با جامعه امروز 
و تمدن نباشــد، هیچ وقت تمدن اســالمی شکل نخواهد گرفت؛ لذا تأکیدی که علما و امام بر فقه حکومتی دارند، از همین مسئله نشــأت گرفته است. سید علی خمینی با اشاره به اینکه دو تعبیر برای 
فقه حکومتی وجود دارد، گفت: تعبیر اول، مسائل حکومتی فقه و تعبیر دوم، حکم فقهی است که باید به آن توجه شود. وی افزود: امروز برخی آمارها گزارش می دهد که در حوزه قوه قضائیه 20 هزار 
مسئله وجود دارد که فقه برای آن جوابی نداده است و یا در مسئله بانکداری نیز همین سخنان مطرح است که فقه برای عدم بانکداری ربوی چه راهکارهایی دارد. سید علی خمینی با اشاره به وضعیت 
قوه قضائیه در ســالهای پیش از انقالب، اظهار کرد: اگر حکومت اســالمی پدید نمی آمد، احکام متناسب با دادگاه ها نیز شکل نمی گرفت و اسالمی نمی شد. وی ادامه داد: ما اگر قصد ایجاد تمدن 

اسالمی داریم، باید فقهی داشته باشیم که پاسخگوی نیازهای روز باشد تا بتوانیم بر اساس آن تمدن را بر پایه اسالم به پیش ببریم.

سیاسی
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دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی )س( گفت: از نگاه برخی افراد حضور مردم یعنی راهپیمایی و رأی دادن و نهایت اینکه در جاهایی هم حق داشته باشند در امور صنفی خود دخالت کنند. اما مطمئنا روح حضور 
مردم این نیست و تفسیری غیر از تفسیر امام که مردم را ولی نعمت خود می داند نمی تواند درست باشد. اگر امام می گوید دست و بازوی یک بسیجی را می بوسم نه اینکه دست یک جناح خاص را مدنظر داشته باشند، 
بلکه به معنای آحاد مردم است. .وی یکی از مسائل موجود را حمله اخالقی به انقالب دانست و تأکید کرد: تفسیر و تحلیل نا به جا از انقالب اسالمی به اینکه یک انقالب سخت، کوبنده و با عدم تحمل مخالف از برنامه 
های دشمن است. اگر این تحلیل را بپذیریم مجادالت بیهوده در کشور شکل می گیرد. اگر از اخالقی بودن انقالب دفاع نکنیم و جامعه خشن شود و ما اجازه تعدی به حریم خصوصی افراد را بدهیم و به یکدیگر برچسب 

بزنیم، این چیزی است که دشمن به دنبال آن بوده و هست. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی )س( با بیان این که در انقالب و کشور ما هیچ کسی حق ندارد به معتقدات دینی ما و به جایگاه ها و 
ارکان نظام ما توهین کند، گفت: اما کسانی هم نباید با جو سازی بگویند راه امام همان است که ما می گوییم، پس  مجاز هستیم به کسی که به گونه ای دیگر فکر می کند حمله کنیم. چه کسی گفته است 

اگر کسی عقیده خالفی را صرفا بر مبنای اعتقادش عرضه کرد من حق برهم زدن جلسه او  را داشته باشم؟ کجا امام چنین اجازه ای را می داد؟ کجا این انقالب چنین اجازه ای را می دهد؟

اژه ای رئیس شورای نظارت بر صداوسیما
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
با نظر اعضای شورا، رئیس شورای نظارت 
بر سازمان صداوسیما شد. حجت االسالم 
محسنی اژه ای در سخنان خود ضمن تشکر 
از اعضاء به مسئولیت سنگین شورا مطابق 
اصل 175 قانون اساسی و قوانین موضوعه 

کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد با همدلی نمایندگان محترم قوا و ریاست 
محترم سازمان صداوســیما، نظارت مؤثری در همه زمینه هایی که قانون 
اظهار داشــته اعمال کرده و در تعالی ســازمان مفید و موثر باشد. بر اساس 
اصل 175 قانون اساسی شورای نظارت بر ســازمان صدا و سیما مرکب از 
نمایندگان قوای سه گانه ) هر قوه 2 نفر ( ماموریت نظارت بر کلیه فعالیتهای 
سازمان صدا و ســیما را بر عهده دارد که اعضای این شورا از میان خود یک 

نفر را بعنوان رئیس انتخاب می کنند.

مجلس اعالی اصولگرایان تشکیل شود
امیر محبیان تحلیلگر اصولگرا گفت: االن 
زماني اســت که اصولگرایی دوباره بازتعریف 
شــود و دوباره از مرزها و حــدود اصولگرایی 
تعریف مجددی ارائه شود. وی با بیان اینکه 
باید از لحاظ ســاختار مجــددا اصولگرایي را 
تعریف کنیم گفت: ما ساختار مبتنی بر افراد 

با کاریزماي باال را نمی توانیم مالک قرار دهیم؛ باید یک ساختار دموکراتیکی 
که فراگیر باشد تعریف کنیم. من پیشنهاد دادم که کنگره ملی یا مجلس اعالیی 
برای اصولگرایان تشکیل شود که سراسر کشور را در بر بگیرد. محبیان تاکید 
کرد: اصولگرایان، نخبگان فعالی در شهرستانها دارند که زیر سایه تهرانی ها 
باقی ماندند. اگر بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم آن وقت همه ظرفیت ها را 
جمع آوری کردیم، همه احزاب و گروه های اصولگرایی هویت خودشان را دارند 
ولی در عمل در قالب فراکسیون هایی در داخل این مجلس اعال عمل می کنند. 

جلسه فراکسیون برای تعیین هیئت رئیسه
منتخب مردم ورامین در مجلس دهم گفت 
که فراکسیون فراگیر بعد از مراسم افتتاحیه 
مجلــس دهم در جلســه ای در مورد هیات 
رئیسه مجلس دهم تصمیم گیری می کند. 
سید حسین نقوی حسینی در این خصوص 
اظهــار کرد:  فراکســیون فراگیــر جمعه 7 

خرداد در ســاعت 6 بعد از ظهر در محل ســالن مشروطه جلسه ای را برگزار 
خواهد کرد که دراین جلسه از تمامی منتخبان به جز اعضای فراکسیون امید 
دعوت شده است. به گفته ی وی در این جلسه علی الریجانی به ایراد سخن 
می پردازد و از سردار سلیمانی نیز دعوت به عمل آمده است. نقوی حسینی 
همچنین یاد آور شد که دستور کار این جلسه نحوه اداره آینده مجلس دهم 
است و موضوع تصمیم گیری در خصوص گزینه های ریاست و سایر ارکان 
هیات رئیسه به جلسه شنبه بعد ازظهر فراکسیون فراگیر موکول شده است.

 وظیفه دارم 
کاندیدای مجلس شوم

محمدرضا عارف درباره اینکــه رقابتش با الریجانی 
برای ریاســت چقدر جدی خواهد بود یادآور شد: ما 
با یک نگاه درازمدت و راهبرد اصلی که جریان امید 
داشت ایشان را در لیســت امید گذاشتیم. رقابت در 
فضای رفاقت ایرادی نــدارد و حرکت ایجاد می کند 

چون نظام ما نظام تک حزبی نیست. 
وی با بیان اینکه ما از ابتدا به دنبال تعامل بودیم و فکر 
می کنیم می توانیم با تعامل یک مدیریت مشــترک را 
در مجلــس دنبال کنیم گفت: مــا االن هم آمادگی 
داریم غیر از پســت ریاســت که ان شــاءالله صحن 
علنی مجلس حرف آخر را می زند ، برای بقیه پست ها 

بتوانیم به صورت تعاملی جلو برویم.
منتخب تهران دربــاره این که آیا امــکان دارد برای 
جلوگیری از تنش از ریاســت مجلس منصرف شــود 
با اشــاره به کنار کشــیدن خود از انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال 92 تصریح کرد: گاهی رفتاردرست 
در ماندن است و گاهی در کنار کشیدن که انسان باید 
در زمان مناسب تشــخیص صحیح و درست در این 

زمینه داشته باشد. 
وی تصریح کــرد: اگــر شــما در دور دوم انتخابات 
شــعارهای مردم را در حوزه های مختلــف انتخابیه 
پیگیری کنید مطالبه مردم این است که ما به صورت 
جدی حضور داشته باشیم و این مسیر را ادامه دهیم.  
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به 
این ســوال که آیا باز هم مثل گذشته، گذشت خواهد 
کرد گفت: اواًل گذشــت نیســت بلکه وظیفه است. 
وظیفه دکتر عارف در این دوره حضور جدی به عنوان 

کاندیدای ریاست مجلس است. 

همه افراد لیست امید موظف اند طبق 
دستورات فراکسیونی عمل کنند

نفر اول انتخابات مجلس در تهران درباره گالیه ای 
که نســبت به حضور برخی افراد نزدیــک به جریان 
رقیب در لیســت امید می شود گفت: اکثریت قریب 
به اتفاق ائتالف امید یــک میثاق نامه را امضا کردند 
و کســانی که می گویند امضا نکرده ایم اتفاقًا کسانی 
هســتند که ما به آنهــا احتــرام گذاشــته ایم. چون 
شخصیت شــان به گونه ای بود که فکــر می کردیم 

نیازی به امضای میثاق نامه ندارند. 
وی بــا بیان اینکه این یک دســتور تشــکیالتی بود 
گفت: ولی به احتــرام برخی از عزیزان گفتیم نیازی 
نیســت میثاق نامه را امضا کنند و ما متأسفانه امروز 
مطرح می کننــد که ما هیــچ تعهدی نداریــم. آنها 
تعهدی فراتــر از میثاق نامه دارند کــه این یک تعهد 
اخالقــی اســت. وقتی یک شــخصیت برجســته 
در لیســت امید می آید بــه فراکســیون امید متعهد 
می شــود ولی امروز مطرح می کنند کــه ما تعهدی 
نداریــم. ما هم کــه جز اهرم هــای اخالقی اهرمی 
نداریــم. کلیه افــرادی که در لیســت امیــد بودند 
موظف انــد طبــق تصمیمــات فراکســیونی عمل 
 کنند. البته اگــر عمل نکردند خود مردم و منتخبین 

متوجه می شوند.
عارف همچنین در پاســخ بــه این ســوال که چقدر 
احتمــال می دهد اتفاق شــورای شــهر ســال 92 
باز هم بــرای اصــالح طلبــان این بــار در مجلس 
تکرار شــود یادآور شــد: آن زمــان میثاق نامه نبود 
و تجربــه ای کــه ما از شــورای شــهر داشــتیم این 
میثاق نامــه رابه وجــود آورد تا دیگــر آن اتفاق تکرار 
نشــود. اما به هر حــال یک تعهد اخالقی اســت که 
منتخبین مردم باید به مردم پاســخ بدهند و ما کاری 
 جز توصیــه اخالقی نمی توانیم بکنیــم و نمی توانیم 

شالق شان بزنیم. 

عصرایران نوشت:هدف آیت الله هاشمی ریاست خبرگان بود یا حذف آیات مصباح و یزدی؟
مهم ترین سوالی که به ذهن بعد از ریاست آیت الله جنتی در مجلس خبرگان به ذهن می رسد این دو مسئله است که چرا هاشمی نامزد نشد 

و یا نامزد منتسب به او چرا پیروز نشد؟

 ایلنا نوشت: گزارش تفحصی که در مجلس نهم به سرانجام نرسید
درحالی که تنها دو روز کاری تا پایان عمر مجلس نهم باقی مانده، الریجانی همچنان زیرفشارهای سیاسی داخل و خارج مجلس، نتوانسته 

شرایط را برای قرائت گزارش تحقیق وتفحص از بنیاد شهید در دوره مدیریت مسعود زریبافان فراهم کند.

 فارس نوشت: انتخاب رئیس خبرگان؛  پایان توهم پیروزی اصالح طلبان
انتخاب آیت الله جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری، سؤاالت فراوانی درباره ادعای اصالح طلبان مبنی بر پیروزی قطعی در 

انتخابات خبرگان ایجاد کرد؛ بسیاری نیز سواالتی درباره عدم ورود هاشمی به عرصه رقابت برای ریاست خبرگان دارند.

 صراط نیوز نوشت:   رفسنجانی نخواست یا نتوانست؟
رای خبرگان نشان داد هاشمی بر خالف آنچه حامیانش تبلیغ می کردند به دلیل ترکیب نهایی خبرگان، توان رقابت برای کرسی ریاست را 

نداشت نه اینکه به میل خودش کنار کشیده باشد.

عکس روزسایت نگار

اولین حضور رئیس 
جدید صدا و سیما در 
جلسه هیات دولت

خبرنامه

هیس! ایثارگران فریاد نمی زنند
چه کسی نگذاشت گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید قرائت شود؟

نزدیک به ســه ســال از آغاز تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید در زمان 
مدیریت مســعود زریبافان در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می 
گذرد، صدها ساعت کار روی آن شده، گزارشش تهیه شده اما با وجود تالش 
های نماینــدگان پیگیر، این گزارش در نهایت در مجلس نهم قرائت نشــد تا 

روشن شدن تکلیف آن به مجلس دهم سپرده شود. 
در این میان محمدرضا فرهنگی از اعضای هیئت رئیسه عدم قرائت گزارش را 
به دالیل بروکراتیک می خواند و می گوید تا زمانی که مراحل مربوط به تصویب 
گزارش در کمیته تحقیق وتفحص و در ادامه کمیسیون اجتماعی انجام نشود 
که در این مورد هیچ کدام از مراحل طی نشده، امکان ارائه آن به هیات رئیسه 

و در نتیجه قرائت آن در صحن وجود ندارد. 
این در حالیست که امیر خجســته رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص از بنیاد 
شــهید که چند ماه پیش نیــز در نطقی ابعادی از فســاد رخ داده را بیان کرده 
بود، می گویــد: کار تهیه گزارش تحقیــق و تفحص از بنیاد شــهید به پایان 
رســیده و گزارش آن نیز طی نامه ای که شــماره آن نیز موجود است، به دفتر 
رئیس مجلس تحویل داده شده است. خجسته در عین حال از سیاسی شدن 
این پرونده و فشــارهای موجود از بیرون و درون مجلس برای قرائت نشــدن 
این گزارش می گوید و علت عدم قرائت گزارش را همین فشــارها می خوند. 
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس نیز اساسا ســخن گفتن از بخش هایی از 
این پرونده در رسانه ها را ناشدنی می خواند، هرچند از ارائه توضیحات بیشتر 

خودداری می کند. 

فشارهای سیاسی منجر به توقف قرائت گزارش شد
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم که در نطق 
چند ماه پیش خود در مجلــس گفته بود که در این تحقیق و تفحص ۳0 هزار 
برگ ســند با حجم کاری باالی 110 هزار ســاعت به دست آمده و در این راه 
همکارانش به صورت شــبانه روزی کار کردند، گفت: فشــارهای سیاسی از 
بیرون و درون مجلس منجر به توقف قرائت گزارش شد و این بزرگترین ظلمی 

است که در حق ایثارگران صورت گرفته است.
خجســته در واکنش به ادعای یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس مبنی بر 
عدم ارائه گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به مجلس، اعالم کرد: کار 
تهیه گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شــهید به پایان رسیده و گزارش آن نیز 
طی نامه ای که شــماره آن نیز موجود اســت، به دفتر رئیــس مجلس تحویل 

داده شده است.
او در پاســخ به این ســوال که چــرا اقدامی در راســتای قرائــت این گزارش 
انجام نشــده، گفت: به عنوان رئیس کمیته تحقیــق و تفحص کارم را انجام 
داده ام و گــزارش این تحقیــق و تفحــص را در اختیار آقــای الریجانی قرار 
 داده ام امــا قرائت این گزارش در مجلس نهم میســر نشــد و به مجلس دهم 

موکول شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم با بیان این که در جلسات 
آخر مجلس نهم در نطق میان  دســتور به موضوع عدم قرائت گزارش تحقیق 
و تفحص از بنیاد شــهید پرداختم، یادآور شد: فارغ از تخلف های دولت قبل 

در بنیاد شــهید، در دولت فعلی نیز وضعیت معیشت ایثارگران ما خوب نیست 
و متاســفانه دولت در ارائه خدمات به این عزیزان متناسب با تورم پیش نرفته 
و ایثارگران و خانواده های شــهدا در بحث بهداشــت و درمان با مشــکالتی 

روبروست.
او با تاکید بر این که پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به یک فاجعه تبدیل 
شده، خاطرنشان کرد: فشــارهای سیاسی از بیرون و درون مجلس منجر به 
توقف قرائت گزارش شــد و این بزرگترین ظلمی اســت که در حق ایثارگران 

صورت گرفته است.
خجسته در پاســخ به اینکه آیا هیات رئیســه مجلس تحت فشارهای سیاسی 
اجــازه قرائت گزارش را نمی دهــد، اظهار کرد: بله، پــس از نطقی که در این 
خصوص در صحن علنی ایراد کردم، گزارش را در اختیار آقای الریجانی قرار 
دادم تا ایشان در این خصوص تعیین تکلیف کند، شاید هم فشارهای سنگین 

کاری باعث این مسئله شده  باشد.

امکان رسانه ای شدن بخشی از پرونده وجود ندارد
رئیس کمیسیون اصول نود مجلس نهم نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
آیا متخلفان پرونده بنیاد شهید مانع از قرائت گزارش این تحقیق و تفحص در 
صحن علنی می شوند، گفت: به هر حال، تا این لحظه هیچ کدام از متخلفان 
برای جلوگیری از قرائت گزارش،  اقدام علنی و مســتقیمی انجام نداده اند اما 
باتوجه به این که گزارش را مطالعــه کرده ام، باید بگویم که بخش هایی از این 

گزارش قابلیت رسانه ای شدن ندارد.
پورمختار که از پاســخ دادن به این سوال که آیا حضور برخی اشخاص خاص 
یا حجم باالی تخلف ها در این پرونده، مانع از قرائت آن می شــود، خودداری 
کرد در واکنش به این که آیا این که پرونده در اختیار رئیس مجلس قرار بگیرد، 
مشکل را حل خواهد کرد یا خیر، گفت: به هر حال، رئیس مجلس بنابر قانون 
اختیاراتی دارد و تا جایی که اطالع دارم، گزارش در اختیار آقای الریجانی قرار 
گرفته و چندین جلســه نیز با حضور رئیس مجلس، آقای خجســته و برخی از 
مسئوالن بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش 

خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد.

از دست داشتن سلطان شکر تا جعل درصد جانبازی
اما تنها اطالعاتی که ما از این تحقیق و تفحص داریم مربوط اســت به نطق 
آذر ماه خجســته در مجلس. وی در این نطق گفت: در این تحقیق و تفحص 
۴5 کار شناس خبره از دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی و بانک ملی 
با ما همکاری کرده و نتیجه آن ۳0هزار برگ سند بود که در بیش از 110 هزار 

ساعت کاری به دست آمد.
خجسته با اشاره به فشــارهای سیاسی و این اتهام که مستنداتی درخصوص 
فســادها وجود ندارد، بــا باالگرفتن گزارش قطور تحقیــق و تفحص از بنیاد 
شــهید که در دســت داشــت٬ اعالم کرد: چــرا می گویید مســتندات وجود 
ندارد؟ این مســتندات ماســت٬ چرا باید تحمل کنیم؟ چرا باید به نحوی عمل 
کنیــم که همه بگویند نتیجه تحقیق و تفحص چه شــد؟ چرا باید فشــارهای 

 بیرونی بــر ما اثر بگــذارد؟ چــرا می گویند حب و بغض اســت و مســتنداتی 
وجود ندارد؟

خجســته ادامه داد: آیا اتفاق های مربوط به بیمه دی مســتندات ندارد؟ آیا 
اتفاق های مربوط به ســازمان اقتصادی کوثر حب و بغض است؟ آیا صرافی 
بانک دی که صد ها میلیارد تخلف در آن انجام گرفت و بازگردانده شــد٬ حب 
و بغض اســت؟ آیا دست داشتن سلطان شکر در شــرکت اقتصادی سبحان 
مستندات ندارد؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی صورت نگرفته 
است؟ آیا اعتراف های مکتوب  خودشان که در صورت اجازه ریاست مجلس 
به نمایندگان تقدیم خواهد شــد٬ حب و بغض است؟ ببینید االن این افراد در 

دادگاه چه بالیی برسرشان آمده است؟
نماینــده مردم همدان خاطر نشــان کرد: امروز مردم شــریف، خانواده های 
شــهدا، جانبازان و آزادگان وحتی برخی از نمایندگان ســوال می کنند که این 

تحقیق و تفحص به کجا رسید و چرا قرائت نمی شود؟
خجســته با تاکید براینکه تهیه گــزارش تحقیق و تفحص نبایــد تا این اندازه 
به طول بینجامد٬ اظهارداشــت: عوامل و موانع متعــددی منجر به طوالنی 
شــدن روند بررسی ها شد. تهدید، تخریب و فشــارهای سنگین سیاسی مانع 
ما می شــد٬ ولی ما همه این فشار ها را تحمل کردیم و امروز مردم انتظار دارند 
هرچه سریع تر این گزارش قرائت شود. حال سوال اینجاست که چرا این گونه 

نمی شود.
وی افزود: تحقیق و تفحصی که شــش ماه تا یکســال پس از آغاز کار آماده 
قرائت بود٬ به دلیل فشــار ها و عوامل دیگر علیرغم برگزاری جلســات متعدد 
به نتیجه نرســید. با این وجود ما گزارش هایمان را به طور مســتمر به ریاست 

مجلس تقدیم کردیم و ایشان نیز رهنمودهای روشنی داشتند.
خجسته اضافه کرد: درجلســه ای که اعالم کردیم آخرین جلسه خواهد بود 
و از دو هفته پیش از آن اطالع رســانی شــده بود که در 2۴ آبان ماه گذشــته 
برگزار می شــود و ۳0هزار برگ مســتندات به اعضا ارائه شد، گزارش مفصل 
ایــن تحقیق و تفحص در 110 هزار صفحه و گــزارش تکمیلی و مختصر آن 
در حدود 20 الی ۳0 صفحه خدمت دوســتان تقدیم شــد٬ اما متاســفانه این 
جلسه که توسط تمامی رسانه ها اطالع رسانی شــده بود به دلیل عدم حضور 

نمایندگان برگزار نشد.
رئیــس کمیســیون تحقیق و تفحــص از بنیاد شــهید اضافه کــرد: قرار بود 
گــزارش تحقیــق و تفحص در آن جلســه به تصویب برســد و پــس از آن در 
صحن قرائت شــود اما بجای این اتفــاق٬ مصاحبه هایی انجام شــد و برخی 
 مدعی شــدند مستندات وجود ندارد و در تهیه این گزارش حب و بغض در کار 

است.
رئیس کمیســیون شــورا ها و امور داخلی مجلس در پایان از ریاست مجلس 
تقاضا کرد: آقای الریجانی با توجه به اینکه آیین نامه مجلس اجازه نمی دهد 
که همه مسائل را مطرح کنم٬ در شرایط کنونی اجازه می خواهم این مستندات 
را تقدیم هیات رئیســه کنیم تا هر گاه صالح دانســتید عمل شــود. ما بیش از 
دو ســال نمی توانیم جلســه برگزار کنیم اما به دلیل عدم حضور دوســتان به 

نتیجه نرسیم.
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رصدخانه

آخوندزاده رهبر طالبان شد
گروه طالبان رهبر جدیدش را معرفی کرد

سه روز پس از اعالم رسمی خبر کشته شدن مال اختر منصور، رهبر پیشین 
طالبان و در شرایطی که این گروه تاکنون علنًا از تأیید خبر کشته شدن وی 
خودداری کرده بود، رهبر جدید این گروه معرفی شد. این در حالی است که 
طی این سه روز، گمانه زنی های فراوانی درباره فردی که پس از این هدایت 
گروه طالبان را در دست می گیرد، مطرح شده بود. بر اساس گزارش »بی 
بی سی«، گروه طالبان با انتشار بیانیه ای ضمن اذعان به کشته شدن مال 
اختر منصور، رهبر این گروه در جریان حمله پهپادهای آمریکایی، »مولوی 
هیبت الله آخوندزاده« را رهبر جدید خــود معرفی کرد. مولوی هیبت الله 
تاکنــون یکی از معاونین رهبر طالبان شــناخته می شــد. در بیانیه ای که 
طالبان منتشر کرده همچنین آمده که مال محمد یعقوب، پسر بزرگ مال 
محمد عمر، رهبر اسبق این گروه به همراه سراج الدین حقانی، دو معاون 
رهبــر جدید طالبان خواهند بود. این در حالی اســت که پس از اعالم خبر 
کشته شــدن مال اختر منصور، نام این دو فرد به عنوان گزینه هایی جدی 

برای به دست گرفتن رهبری طالبان نیز مطرح بود.
گفتنی است، روز گذشته، روزنامه »اکسپرس تریبیون« پاکستان در مطلبی 
ضمن بررسی گزینه های محتمل برای به دســت گرفتن جانشینی رهبر 
طالبان، به نام مولوی هیبت الله به عنوان یکی از گزینه های جدی اشاره 
کرده و نوشته بود، بسیاری از اعضای طالبان، هیبت الله را یک عالم و معلم 
مذهبی می شناسند. در زمان حکومت طالبان، وی ریاست یک »مدرسه« 
)مدرســه علوم دینی طالبان( را بر عهده داشــت. همچنین بر اساس این 
گزارش، خود هیبت الله بر فرایند انتخاب رهبر جدید در »شورای رهبری« 
طالبان نظارت داشت. در بیانیه امروز طالبان آمده که مال منصور در شرایط 
سختی است و پیشــنهادهای »تحمیلی و تزویری« را از جانب هیچ کسی 
نپذیرفت. احتمااًل اشاره این اعالمیه به پیشنهادهای تحمیلی و تزویری، 
پیشنهاد مذاکره با دولت افغانستان است. طالبان در این بیانیه همچنین 

بار دیگر بر ادامه جنگ در افغانستان تأکید کرده است.
رهبر جدید طالبان افغانستان از علمای این گروه است که به عنوان »شیخ 
الحدیث« نیز شهرت داشــته اســت، وی در دوران حکومتداری طالبان 

در افغانســتان قاضی القضات افغانستان بوده اســت. مولوی هیبت الله 
آخوندزاده که به عنوان »شــیخ الحدیث« نیز شــهرت دارد، پس از کشته 
شــدن مال اختر منصور به عنوان رهبر طالبان افغانســتان انتخاب شد. 
وی یکی از علمای قابل احترام برای گروه طالبان افغانستان است. گفته 
می شود مولوی هیبت الله آخوندزاده، قاضی القضات افغانستان در زمان 
حکومت 5 ساله طالبان در این کشــور بوده است و مال عمر رهبر پیشین 
این گروه نیز به وی اعتماد داشته است. مال عمر، رهبر پیشین طالبان بر 
اســاس فتواهای او نیز دســتورهایی را صادر کرده بود. پس از انتشار خبر 
مرگ مال عمر و زعامت مال اختر منصور بر گروه طالبان، مولوی هیبت الله 
که تا آن زمان نام زیادی از وی برده نشده بود به عنوان معاون وی برگزیده 
شد. منابع نزدیک به طالبان می گویند اقدامات طالبان علیه گروه داعش 

و اقدام نظامی علیه افراد مال رسول نیز به دستور و فتوای مولوی هیبت الله 
صورت پذیرفته است.

بر اســاس اطالعات برخی منابع، مولوی هیبت الله آخوندزاده از منطقه 
»اسپروان« شهرستان »پنجوایی« در والیت قندهار در جنوب افغانستان 
است. هنوز مشخص نیست که وی نفوذ نظامی نیز در طالبان دارد و آیا در 
دهه 80 میالدی از فرماندهان مجاهدین علیه شوروی سابق بوده است 
یا خیر. این در حالی است که برخی از مقامات مهم طالبان، مانند مال عمر 
رهبر اسبق این گروه، از فرماندهان »جهادی« علیه ارتش سرخ شوروی 
بودند. گفته می شود که رهبر جدید طالبان افغانستان صاحب امتیاز یک 

مدرسه بسیار بزرگ در ایالت بلوچستان پاکستان است. 
گفتنی است ســرویس مخفی اطالعاتی افغانستان روز یکشنبه، 22 مه 

اعالم که مال اختــر منصور، رهبر قبلی طالبــان، از مدت ها پیش تحت 
مراقبت های شدید بوده است و این رهبر طالبان افغانستان روز شنبه، 21 
مه در پی حمله پهپادهای آمریکایی کشــته شده است. مال اختر منصور 
در ژوئیه ســال 2015 به عنوان جانشــین مال عمر برگزیده شد و رهبری 
طالبان را بر عهده گرفت. مال منصور که برخی احتمال می دهند ۴5 ساله 
بوده باشــد، در زمان حکومت طالبان در افغانستان در فاصله سال های 
1996 تا 2001 نیز شخصیتی پرنفوذ به شمار می رفت. وی ابتدا ریاست 
فرودگاه قندهار را برعهده داشــت، اما اندکی ســمت وی ارتقا یافته و به 
عنوان وزیر هوانوردی طالبان انتخاب شد. به گفته مقام های آمریکایی، 
مال منصور به هنگام وقوع حمله هوایی همراه با یک نفر دیگر در خودروی 
در حال حرکت بوده است. احتمال می رود که این شخص نیز کشته شده 
باشد. دستور انجام این حمله هوایی شخصًا توسط رئیس جمهور آمریکا، 

صادر شده بود.
پنتاگون مال منصور را مسئول کشته شدن هزاران غیرنظامی و نیروهای 
امنیتی افغان می داند. در بیانیــه پنتاگون آمده بود که وی در برنامه ریزی 
حمله علیه ادارات و نهادها در کابل و دیگر نقاط کشور دست داشته است. 
در این بیانیه تأکید شــده بود: »منصور بر سر راه صلح و آشتی میان دولت 
افغانستان و طالبان قرار داشت«. یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده، 
به خبرگزاری فرانســه گفت کــه مالمنصور هدف اصلی ایــن حمله بوده 
است. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون شامگاه شنبه در نشستی مطبوعاتی 
مالمنصور را تهدیدی علیه ملت افغانستان و نیروهای آمریکایی توصیف 
کرده و گفت که مال منصور شــرکت در مذاکرات صلح با دولت افغانستان 
را برای رهبران بلندپایه طالبان ممنوع کرده بود. طبق آمار ســازمان ملل 
متحد در جریان حمالت طالبان در افغانســتان در سال گذشته، بیش از 
۳500 غیرنظامی کشته شدند. وضعیت امنیتی در افغانستان در چند ماه 
اخیــر به طرز قابل توجهی رو به وخامت گذاشــته اســت. تأمین امنیت در 
این کشــور بر عهده نیروهای افغان اســت و نیروهای خارجی مستقر در 

افغانستان تنها به کار آموزش و مشاوره نظامی مشغول هستند.

انتقاداتبیسابقهنمایندگانآمریکاییازآلسعود
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در جریان جلســه کمیته امور خارجه این مجلس، انتقادات شدیدی از عربستان سعودی مطرح و به حمایت این کشور از تروریسم بین المللی اشاره کردند. این موضع گیری ها، در ادامه تالش نمایندگان 
کنگره برای به تصویب رســاندن طرحی است که راه شکایت از عربســتان به واسطه نقش این کشور در واقعه 11 سپتامبر 2001 را باز می کند. تد پو، نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس که رئیس کمیته تروریسم مجلس نمایندگان و یکی 
از ارائه دهندگان طرح شــکایت از عربســتان بر سر موضوع 11 سپتامبر است، در این جلسه گفت: »اگر ثابت شود که یک کشور خارجی – هر کشوری – نقش مؤثری در حمایت از یک حمله تروریستی علیه ایاالت متحده داشته، قربانیان و 
خانواده های آن ها باید بتوانند این کشور خارجی را، فارغ از اینکه کدام کشور باشد، تحت پیگرد قرار دهند«. وی افزوده: »مانند هر موضوع دیگر، ما باید بگذاریم که هیأت منصفه درباره این موضوع و خسارات احتمالی آن تصمیم گیری کند«.
برد شرمن، نماینده دموکرات کالیفرنیا نیز اظهار داشت: »آنچه اسباب نگرانی ما را فراهم می کند، این است که دولت سعودی نزد ما می آید و می گوید شما دوست ما هستید و باید در مقابل این قانون از ما محافظت کنید. همزمان، آن ها از 
علمای وهابی دفاع می کنند که نه تنها روایت های افراطی از اسالم ارائه می دهند، بلکه مروج خشونت و قتل علیه کسانی هستند که با آن ها مخالفت می کنند«. شرمن افزود: »اکنون زمان آن رسیده که عربستان سعودی مسئولیت پذیر 

شود. آن ها نمی توانند بگویند که از تروریسم حمایت نمی کنند. آنچه آن ها انجام می دهند، این است که هر ساله صدها میلیون دالر برای کاشتن بذرهای تروریسم در سرتاسر جهان هزینه می کنند«.

)AFP( .تیم هاکی روی یخ کانادا قهرمان مسابقات جهانی در روسیه شد

نقاشی دیواری روی دیوار موزه »پانوراما 
)EPA( انگکور« در کامبوج

)GETTY( .کودکی اهل کنیا از کنار آتش تظاهر کنندگان فرار می کند

ساخت پیتزای سبزیجات همزمان با 
)wsj( جشنواره گل و گیاه در انگلیس

 واکنش آمریکا به همکاری 
ایران و هند در چابهار

نمایندگان ســنای آمریکا، روز سه شــنبه درباره اینکه آیا برنامه 
هند برای توسعه بندری در جنوب ایران برای دسترسی تجاری، 
موجب نقض تحریم های بین المللی می شــود یــا خیر، بحث 
کردند. در این جلســه، یک نماینده وزارت خارجه آمریکا وعده 
داد دولت آمریکا به دقت این پروژه را زیر نظر خواهد گرفت. نیشا 
دسائی بیسوال، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا 
و آسیای مرکزی، اظهار داشت: »ما با صراحت با طرف هندی 
درباره تداوم محدودیت ها علیه فعالیت هــای مربوط به ایران 

صحبت کرده ایم«. 

 ادامه حمایت مالی آمریکا 
از »پیشمرگه« های کرد

حکومت منطقه کردستان عراق اعالم کرده تا پایان سال جاری 
میالدی، کمک های مالی آمریکا به نیروهای پیشمرگه را دریافت 
خواهد کرد. سفین دزیی، سخنگوی حکومت منطقه کردستان 
عراق در کنفرانسی مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفت: »قرار 
است تا پایان ســال جاری، کمک های مالی آمریکا به نیروهای 
پیشمرگه تحویل شود و بین آمریکا و وزارتخانه پیشمرگه، در مورد 
نحوه ارسال این مبالغ گفت وگوها همچنان ادامه دارد . بین ایران 
و حکومت منطقه کردستان درباره امضای تفاهم نامه دو طرفه در 

خصوص انرژی، گفت وگوهایی صورت می گیرد«.

دیدگاه نخست وزیر جدید ترکیه 
درباره رابطه با ایران

بن علــی ییلدریم، نخســت وزیر جدیــد ترکیه، روز گذشــته در 
پارلمان این کشور اعالم کرد، دولتش خواهان گسترش روابط 
در زمینه هــای تجاری، گردشــگری، انرژی و حمــل و نقل با 
ایران اســت. وی گفت، دولتش برنامه ها و همکاری ها با ایران 
را پیگیری و برای تقویــت روابط با ایران تالش خواهد کرد. وی 
افزود، گســترش روابــط در زمینه های تجاری، گردشــگری، 
انرژی، و حمل ونقل با ایران یکی از برنامه های دولتش خواهد 
بود. ییلدریــم همچنین گفت که دولتش بــرای بهبود روابط با 

روسیه از طریق مذاکره نیز تالش خواهد کرد. 

 آغاز عملیات 
علیه داعش در »رقه«

گروه موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« که از پشتیبانی 
آمریکا برخوردار اســت، عملیاتی را در حومه شمالی شهر رقه، 
مرکز اصلی داعش در شمال سوریه آغاز کرده است. این نیروها 
که مورد حمایت آمریکا هستند، اعالم کردند که هدف از آغاز این 
عملیات، آزادسازی شــهر »رقه« از اشغال داعش است. حمله 
نیروهای دموکراتیک سوریه، صبح سه شنبه از مناطق کوبانی، 
تل ابیض و الجزیره به سمت حومه شمالی رقه آغاز شده است. 
نیروهای ائتالف دموکراتیک سوریه یک ائتالف متشکل از شبه 

نظامیان کرد، عرب و سریانی، ارمنی و ترکمانی است.

بین الملل


