
فیش های حقوقی و استراتژی دفاع منفعالنه دولت
همه چیز از انتشار تصاویر چند فیش حقوقی شروع شد. ارقام نجومی بود و توجه ها را به خود جلب کرد. 
انتقادها که باال گرفت، یک مسئول استعفا داد. بعد هم رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد که موارد را 
بررسی کند. یک استعفا و یک دستور پیگیری همه اقدامات فعاالنه دولت در مقابل انبوه هجمه علیه خود را 
تشکیل می دهد. به جز این ها آنچه می بینیم تکذیب و فرافکنی است. »بزرگنمایی نکنید«، این تنها حرف 

صفحه ۲تمامی دولت است، از رئیس جمهور تا وزیرها و سخنگوی دولت. آن ها می گویند  ...
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فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی:جبران غفلت ۴۰ ساله

خانواده ها سربازان خط مقدم جنگ نرم هستند
امیردریادار حبیب اهلل سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی  با تاکید بر اینکه 

تغییر سبک زندگی آسیب جدی است که قشر جوان ما را تهدید می کند، تصریح کرد: آسیب تغییر 
سبک زندگی که بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری است، شامل تغییراتی است که در زندگی 

ما بوجود آمده و می آید. دریادار سیاری بیان کرد: در عرصه جنگ نرم فرهنگ غربی مانند موریانه 
در فرهنگ ما رسوخ می کند زیرا هدف دشمن این است که کم کم بر فکر و ذهن جوانان تسلط یابد تا 

باورهای آنان نظیر محرم و نامحرم، احترام به والدین، حجاب، توسل به ائمه و... را کم رنگ کند لذا وقتی 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3باورها تغییر کند، اعمال نیز تغییر می کند و به این صورت جوانان در ... صفحه 3

از ســال ۱۳۵۴ که مطالعات برای ساخت یک 
آزاد راه که مســتقیما پایتخت را به استان های 
شــمالی کشــور وصل می کرد آغاز شد، تا دهه 
۱۳۹۰ هرچند قدم هایی در راستای تکمیل این 
پروژه بزرگ برداشته شــد، اما در نهایت هرگز 
گره کور یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی 
کشور باز نشد. در طول تمام این سال ها هرچند 
پیمانکارهایی به این پــروژه ورود کردند و حتی 

صفحه ۲سرمایه گذاران خارجی سهمی  ...

وزارت اطالعــات در اطالعیه ای 
از خنثی ســازی یکی از بزرگترین 

توطئه های ...

ســید رضا اکرمی عضــو جامعه 
روحانیــت مبارز گفــت: عده ای 

وقتی بیکار ...

آیت اهلل مرتضــی مقتدایی گفت: 
مجلــس گذشــته در کار دولــت 

کارشکنی می کرد ...

خنثی سازی 
عملیات تروریستی 

در تهران

اتاق فکر علیه 
دولت از روی 

بیکاری است

مجلس گذشته 
کارشکنی 

می کرد

همچنان »پارچین«!
صفحه ۴

ادعای جدید رسانه های آمریکایی درباره فعالیت های هسته ای ایران
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تکذیب خبر تغییر وزرای صنعت و ورزش
در حالی که روز گذشته برخی رسانه ها از تغییر قریب الوقوع دو وزیر صنعت و ورزش خبر دادند، این خبر امروز از سوی روابط 
عمومی این وزارتخانه ها تکذیب شد.  بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان در آستانه کمتر 
از 45 روز تا بازی های المپیک و متعاقب آن رقابت های پارالمپیک ریو و هم زمان با دیدار و ضیافت افطار ریاست جمهوری 

با ورزشکاران، اخبار کذب برخی رسانه ها مبنی بر تغییر وزیر ورزش و جوانان، جای سوال و تعجب فراوان دارد.
این بیانیه می افزاید: ریاســت محترم جمهور هم در مراسم افطار با دکتر گودرزی و ورزشکاران و قهرمانان حاضر در بازی 
های المپیک و پارالمپیک با قدردانی از مجموعه تالش های وزیر ورزش و جوانان، مدیران و روسای فدراسیون ها، بر عزم 

و جدیت دولت بر حمایت همه جانبه از کاروان های ایران در آستانه این دو رویداد مهم برای موفقیت و شادی دل مردم تاکید کرد.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان با تشکر از تمامی دلسوزان و عالقه مندان ورزش که برای سربلندی نام ایران در عرصه مهم بازی 
های المپیک و پارالمپیک تالش می کنند اعالم می کند: وزیر محترم ورزش و جوانان، معاونان، مدیران ستادی و استانی و روسای فدراسیون ها، کمیته 
ملی المپیک به همراه ورزشکاران و فرزندان مردم ایران برای موفقیت در بازی های ریو همدل هستند تا ان شاءالله ثمره این همراهی، موفقیت و شادی و 
سرور مردم کشور و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد. همچنین وزیر ورزش و جوانان با تکذیب شایعات مبنی بر جابجایی وزیر ورزش و 
جوانان گفت: خبری در خصوص جابجایی من نیست و اگر هم چنین مساله ای باشد من از آن بی اطالع هستم، اما از روزی که در فضاهای مجازی اخباری 

در این زمینه منتشر می شود؛ ما سعی می کنیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

فراکسیون سوم مجلس به زودی آغاز به کار می کند
پس از انتخاب علی الریجانی به ریاست مجلس با حمایت فراکسیون والیت، زمزمه ها درخصوص جداشدن میانه روها از 
این فراکسیون و تشکیل فراکسیون سومی در مجلس شنیده می شد. حاال نماینده مردم رشت از نهایی شدن پیش نویس 
فراکسیون سوم مجلس خبر داد و گفت که این فراکســیون در روزهای آینده با ریاست احتمالی کاظم جاللی آغاز به کار 

می کند. 
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت با اشاره به تشکیل فراکسیون سوم در مجلس گفت: برخی از تشکیل 
فراکسیون سوم در مجلس مضطرب شده اند. وی با بیان اینکه باید از تشکیل فراکسیون سوم در مجلس دهم استقبال 

کرد، افزود: باید از تضارب افکار و اندیشه ها در مجلس حمایت شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه فراکسیون سوم مشی مستقل و 
اعتدالی دارد، تأکید کرد: در حال حاضر شاهد کم لطفی دو فراکسیون اصلی مجلس درباره تشکیل فراکسیون سوم هستیم، این در صورتی است که این 
فراکسیون اهدافی در جهت کمک به دولت و مجلس دارد. ایمن آبادی در ادامه تصریح کرد: طبق مذاکرات انجام شده، فراکسیون سوم پس از تشکیل 
کمیســیون  های مجلس به صورت رسمی کار خود را آغاز می کند. وی تاکید کرد: در حال حاضر پیش نویس فراکسیون سوم به اتمام رسیده است و پس 
از ابالغ به تصویب اعضای فراکسیون می رسد. نماینده مردم رشت در ادامه درباره اسامی پیش بینی شده برای فراکسیون سوم گفت: چندین اسم برای 
این فراکســیون در نظر گرفته شده است که نهایتا یکی از این اسامی با تصمیم اعضا انتخاب خواهد شد. وی افزود: بنده به شخصه تمایل داشتم نام این 

فراکسیون »رهروان والیت« باشد ولی خوب این اتفاق نیفتاد.

اعضای جامعه مدرسین 
نسبت به دولت نظرات 

متفاوتی دارند
ارسال نامه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
به رئیس جمهوری خبری بود که در روزهای گذشته 
با تایید و تکذیب های متعددی همراه بود. موضوعی 
که ســیدمحمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه درخصوص آن می گوید کــه اصال نباید این 

موضوع مطرح می شد.
سید محمد غروی در مصاحبه با خبرگزاری آنا درباره 
تأیید و تکذیب هایی که نسبت به خبر ارسال این نامه 
مطرح شده است، اظهار کرد:  مسأله ارسال یا عدم 
ارسال این نامه از سوی جامعه مدرسین حوزه علیمه 
قم نیســت. مســأله این اســت که اگر بنا باشد یک 
موضوع محرمانه بماند، دیگر لزومی ندارد به عرض 
خبرنگاران برسد و آن ها نیز این مسأله را دنبال کنند.
این عضو جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم اضافه 
کرد: بهتر بود از ابتدا یکســری مســائل رســانه ای 
نمی شــد. حرف من و منظــورم این نیســت که این 
نامه بوده اســت یا نه؛ امــا اگر قرار باشــد حضرات 
یــک نامــه ای را به صــورت محرمانه بــه رهبری یا 
رئیس جمهوری بنویسند و مســائل را مطرح کنند، 
اوال وجهی ندارد که کســی درباره آن صحبت کند و 
نباید آن را دنبال کنیم که چه بوده اســت یا محتوای 
آن شامل چه مســائلی بوده اســت. این کار درست 
نیســت. آن را دنبال نکنید چون یکســری کارها را 

ضایع می کند.
وی دربــاره اینکه »اگر جامعه مدرســین ســخنگو 
داشــت این حواشــی و اخبار ضــد و نقیض مطرح 
نمی شــد«، گفت: جامعه چندین ســال اســت که 
سخنگو ندارد. بر فرض هم ســخنگو داشته باشیم 

مگر شماها می توانید با کسی مصاحبه نکنید.
غروی درباره وجود دودستگی میان اعضای جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم در گفت وگــو با آنا تصریح 
کرد: ما دو دســتگی نداریم. معنای دودستگی این 
است که دو جریان فکری وجود داشته باشند. وقتی 
دو فرد با هــم صددرصد همکار هســتند، این گونه 
نیست که سالیقشان مثل هم باشد ولی این اختالف 
ســلیقه به معنای دودستگی نیســت. بلکه همه در 
جامعه مدرسین نسبت به چارچوب ها و مسائل کلی 

نظام مشترک هستند.
این عضو جامعه مدرسین در پاســخ به سؤال مبنی 
بر اینکه »از موضع گیری اعضای جامعه مدرســین 
این گونه برداشت می شود که نسبت به دولت نظرات 
متفاوتی دارند، آیا این صحیح است؟«، اظهار کرد: 
این را قبول دارم که اعضای جامعه مدرسین نسبت 
به دولت نظرات متفاوتی دارنــد. ولی این به معنای 
دودستگی نیست. البته دو مسأله هست. یک وقت 
مبنای این اختالف سلیقه، متفاوت است و یک وقت 
مبنا متفاوت نیســت. االن هم مبنا متفاوت نیست. 
بلکه تلقی یک عده این اســت که مســائل فرهنگی 
و برخــی اظهارنظرها با نقطه نظرهــای مقام معظم 
رهبری زاویه دارد. یا مســائل مربوط بــه برخی وزرا 
که مطرح می شــود خیلی دلچسب برخی حضرات 

نیست. این اختالف سلیقه همه جا هست.
غروی درباره اینکه »آیا بهتر نیست در سال پایانی کار 
روحانی، بیشتر به دولت کمک شود؟«، ادامه داد:  
اگر واقعا قرار باشد نســبت به دولتی که موفقیتش، 
موفقیت نظام اســت، ناصح باشیم، الزم است بهتر 
برخورد کنیم و همه دســت به دســت هــم بدهیم و 
کمک کنیــم. وی اضافه کرد:  اما اگــر ته دلمان به 
طور کلی با دولت خوب نیست، در این یک سال باقی 

مانده وقت آن است که دولت را بیشتر اذیت کنیم!

فیش های حقوقی و استراتژی دفاع منفعالنه دولت
مروری بر ماجرای ارقام نجومی در فیش های حقوقی دردسرساز

همه چیز از انتشــار تصاویر چند فیش حقوقی شــروع شــد. ارقام نجومی بود و 
توجه ها را به خود جلب کرد. انتقادها که باال گرفت، یک مسئول استعفا داد. بعد 
هم رئیس جمهور به وزیر کشــور دستور داد که موارد را بررسی کند. یک استعفا 
و یک دســتور پیگیری همه اقدامات فعاالنه دولت در مقابل انبوه هجمه علیه 

خود را تشکیل می دهد. به جز این ها آنچه می بینیم تکذیب و فرافکنی است.

سیاسی کاری است، بزرگش نکنید
»بزرگنمایی نکنید«، این تنها حرف تمامی دولت است، از رئیس جمهور تا وزیرها 
و سخنگوی دولت. آن ها می گویند با چند فیش حقوقی نباید کل مجموعه دولت 
را زیر سوال برد، اینکه این ها »فضاسازی« است و کار مخالفان دولت برای زمین 
زدن دولت در سال پایانی اش است، اینکه این فیش ها اساسا تجمیع حقوق های 

یک سال بوده است و نه حقوق یک ماه و شایعه سازی کرده اند. 
مجموعه دولت همچنین مثل همیشه تقصیر را بر گردن دولت قبل می اندازند 
و می گویند اصل قانونی کــه امکان چنین پرداخت هایی را فراهم کرد در زمان 
احمدی نژاد تصویب شــد، اینکه انحالل ســازمان برنامه و بودجه هم بی تاثیر 
نبود و اینکه در زمان احمدی نژاد حقوق های کالن تر از این پرداخت می شد. 
آن ها در نهایت این موضوع را مطرح می کنند که علم کردن چند فیش حقوقی 
و مانور روی آن برای سرپوش گذاشتن روی اختالس های کالن است و اینکه 
کســانی امروز بحث فیــش های حقوقــی را مطرح می کنند کــه در مقابل آن 
اختالس ها سکوت کرده بودند. خالصه آنچه دولتی ها و طرفداران دولت می 
گویند این اســت که موضوع افشــای فیش های حقوقی »سیاسی« است و  نه 

اقتصادی و مردم نباید تحت تاثیر این سیاسی کاری ها قرار بگیرند.

دولت روحانی و یک تیم رسانه ای فشل
استدالل های دولتی ها درست است. احتماال کسی نیست که منکر این باشد که 
موضوع فیش های حقوقی کالن در حال حاضر دستاویزی سیاسی برای حمله 
علیه دولت است. یا اینکه هیچ کس نیست که فسادهای دولت قبل را انکار کند. 
اما موضوع این اســت که به هر ترتیب تاریخ صــدور فیش های حقوقی ای که 
این روزها تصاویرشــان در شــبکه های اجتماعی بین مردم دست به دست می 
چرخد، مربوط به دوره زمامداری حسن روحانی است.  اینکه حاال این موضوع 
چه باب میل دولت باشــد چه نباشد، به دغدغه مردم تبدیل شده است. مردمی 
که روحانی کمتر از یک ســال دیگر به رای آن ها نیاز خواهد داشت تا بتواند بار 

دیگر به قدرت دست یابد. 

بنابرایــن روحانی درواقع چاره ای ندارد جز اینکه خــود و مجموعه اش را از این 
طوفان به وجود آمده به سالمت بگذراند و این تنها در صورتی ممکن است که او 
بتواند مردم را اقناع کند. چیزی که با رویه ای که در حال حاضر او و دولتمردانش 
در پیش گرفته اند، اتفاق نخواهد افتاد. چراکه در عرصه ســخن، اظهارات آن 
ها در این مــدت چیزی نبوده که مردم را راضی کند. در عرصه عمل نیز یا اقدام 
خاصی انجام نشده یا اگر مثل ماجرای استعفای رئیس کل بیمه مرکزی اقدامی 
صورت گرفته، دیده نشده اســت. موضوعی که بار دیگر انتقادها را متوجه تیم 
رســانه ای دولت می کند. اینکه از طرفی اقدامات مثبت دولت را خوب پوشش 
نمی دهند و از طرف دیگر مثل همیشــه به جای در دست گرفتن بازی، گوی و 
میدان را به رقیبان ســپرده اند و گاه دفاع هایی ناقص دارند، بازی ای که نادیده 

نتیجه آن روشن است. 
لذا به نظر می رســد روحانی در وهله اول باید شفاف سازی را در دستور کار خود 
قــرار دهد و از قبول کردن اینکه چنین اتفاقــی در مجموعه تحت زمامداری او 
افتاده است، نهراسد. در وهله دوم دست به اقدامی عملی بزند و مدیران خطاکار 
را برکنار کند. اما در وهله سوم و مهم تر از دو اقدام پیشین، روحانی باید این موارد 
را به گوش مردم برساند و آن ها را اقناع کند و این کار جز با قوی کردن تیم رسانه 

ای دولت امکان پذیر نیست.

قاضی زاده و سیمرغ بلورین بدترین دفاع
شاید جایزه بدترین دفاع دولتمردان از دولت درخصوص فیش های حقوقی را 
بتوانیم به اظهارات حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان بدهیم. 
قاضی زاده چند روز پیش و از تریبون مجلس با ســیئه خواندن ســنت افشای 
فیش های حقوقی گفت: اولین باری که فیش در کشــور افشا شد مربوط به 
همین ســفر بود که هزینه ســه روز اقامت هیئت همراه وزیر ۱۷ هزار تومان 
شــده بود؛ هواداران حزب توده کپی فیش مربوطه را بــر در و دیوار خیابانها و 
دانشگاهها چسبانده بودند و بلوایی در کشور بپا کردند. البته بعدها این سنت 
سیئه که ضد ارزشــهای اخالقی و اسالمی است تا امروز ادامه یافت و هر روز 

دریغ از دیروز... .
وزیر بهداشت در ادامه تالش کرد موضوع را به روحانیت و نظام پیوند بزند و اضافه 
کرد: برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقالب اسالمی وارد 
می کنند، دولبه دارد؛ درست اســت که از یك طرف آن روحانی و دولت او را می 

زنید، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را نشانه رفته اید.
قاضی زاده تاکید کرد: اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته 

که نا متعارف اســت، راه حل این مشــکل بجای آبرو بردن از او و »افشاگری 
های توده وار«، اصــالح آن ضوابط از مجاری قانونی اســت. اگر هم فردی 
خــارج از ضوابط و مقررات وجهی از بیت المال دریافت داشــته، حتما باید به 
قوه قضاییه معرفی شود و احدی حق ندارد قبل از قطعیت تخلف او در دستگاه 
قضایی، آبروی کسی را ببرد. به عبارتی در هر دو صورت فرد افشاگر مستوجب 

پیگرد قضایی است.
اما بهترین قسمت سخنان او آنجایی بود که پای دین را هم وسط کشید و گفت: 
فراموش نکنیم که دین حنیف آیین پوشیدگی است نه افشا گری؛ در این ماه که 
ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را 
بیش از گذشته به کارآمدی دین در اداره کشور سلب نکنیم و از گزند نفس اماره 
به خدا پناه بریم. شمشــیرها را در غالف نگه داریم و به هوش باشیم که ممکن 
است حرکت ما به اراده دیگرانی آغاز شده باشد که در کمین نابودی این انقالب 
)که موهبت الهی اســت( نشســته اند. کفران نعمت نکنیم و از خشم و غضب 

خدا و خلق خدا بترسیم.
قاضی زاده هاشــمی امروز نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: نباید این 
گاه بوده و این موضوعات را مسایل  موضوع درکشــور دامن زده شود زیرا مردم آ
سیاسی می دانند، متاسفانه هر از گاهی این مباحث مطرح شده که البته در چند 

روز اخیر به زشت ترین شکل ممکن اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اینکه فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها منتشر 
می کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررســی شده باشد اقدامی غیر اخالقی، 
غیر انسانی و غیراسالمی است، اگر اعتراضی وجود دارد باید از طریق دستگاه 
قضایی وارد عمل شوند در غیر این صورت این اقدامات پسندیده نظام نیست و 

اعتماد و باور مردم را کاهش می دهد.
قاضی زاده درخصــوص فیش حقوقی پزشــکان با تاکید بر اینکــه هیچ مورد 
غیرقانونی در این زمینه وجود ندارد یادآور شد: چرا حقیقت را نمی گویید درنقاط 
مرزی چه کسی حاضر است خدمات ارایه دهد؛ آیا فرزندان برخی ها حاضرند به 
این مناطق بروند؟ حال این یکجانبه سخن گفتن بدون اطالع درست است؟باید 

دل جامعه پزشکی به چه چیزی خوش باشد.
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشــکی به خانه ملت گفت: این پزشکان اگر 
نباشند کشور را چه کسی می خواهد جمع کند اگر روزی این افراد کار نکنند فکر 
کردید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید نگاه کرد که دنیا با این گروه از جامعه چگونه 
برخورد کرده است؛ در طول 20 سال گذشته این رویه ایجاد شده که از هر تریبونی 

در مورد پزشکان صحبت می کنند.

واکنش روز

سوژه روز

پیگیری روز

خانواده ها سربازان خط مقدم جنگ نرم هستند
امیردریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی  با تاکید بر اینکه تغییر سبک زندگی آسیب جدی است که قشر جوان ما را تهدید می کند، تصریح کرد: آسیب 
تغییر سبک زندگی که بســیار مورد تاکید مقام معظم رهبری است، شامل تغییراتی است که در زندگی ما بوجود آمده و می آید. دریادار سیاری بیان کرد: در عرصه جنگ نرم فرهنگ غربی 
مانند موریانه در فرهنگ ما رســوخ می کند زیرا هدف دشمن این است که کم کم بر فکر و ذهن جوانان تســلط یابد تا باورهای آنان نظیر محرم و نامحرم، احترام به والدین، حجاب، توسل به 
ائمه و... را کم رنگ کند لذا وقتی باورها تغییر کند، اعمال نیز تغییر می کند و به این صورت جوانان در خط دشمن حرکت می کنند .وی با بیان اینکه دشمن با استراتژی قورباغه ای سعی دارد به 
صورت کم کم سبک زندگی اسالمی را تغییر دهد، تاکید کرد: جوانان؛ در زندگی کردن دقت کنید و ضمن دفاع از سبک زندگی اسالمی، بصیرت دینی داشته باشید تا فرهنگ خود را به دنیا ارائه 
دهید؛ ما باید خود الگو باشیم زیرا دنیا تشنه فراگرفتن فرهنگ ماست.  فرمانده نداجا با تاکید بر اینکه خانواده ها سربازان خط مقدم جنگ نرم هستند، خاطرنشان کرد: راه حل دفاع و حمله در 

بحث فرهنگ این است که ابتدا در آموزه های قرآن تدبر و سپس به آنها عمل کنیم و خانواده ها با هوشیاری جوانان را به این مسیر هدایت کنند.

سیاسی
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طرح ها و لوایح مسکوت را بررسی می کنیم

فریده اوالد قباد نماینده دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی در مورد برنامه های فراکســیون زنان گفت: قصد داریم طرحها و لوایح مســکوت را بررســی کنیم. اوالدقبا در نشســت چالش ها و 
فرصت های پیش روی زنان ایران در مجلس دهم گفت: گفتمان اصالح طلبان براســاس منافع ملی و عمومی اســت نه منافع جناحی. فراکســیون زنان با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشــور را 
زنان تشــکیل می دهند در سالهای گذشته نتوانسته بود به مطالبات آنان دست یابد. این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: فراکسیون زنان مجلس دهم می خواهد طرح ها و لوایح مسکوت را بررسی 
کند و به مواردی همچون خشــونت علیه زنان تبعیض جنســیتی و غیره بپردازد. اوالد قباد افزود: زنان ما نتوانســتند به جایگاهی که مستحق آن هستند برســند و شاهدیم که بسیاری از امکانات 

برای آن ها فراهم نیســت. او با اشــاره به اهمیت حضورزنان در صحن علنی مجلس گفت: ما در این مدت هر روز برای تذکر وقت خواســتیم اما متاســفانه از آنجا که وقت دادن برای تذکر قرعه 
کشــی مشخص می شود و تعداد زنان بســیار کمتراز مردان است، نتوانســتیم این فرصت را به دســت آوریم. این نماینده مجلس توضیح داد: البته ما به هیات رییســه پیشنهاد دادیم که برای 

خانم ها قرعه کشی به صورت جداگانه انجام شود.

خنثی سازی عملیات تروریستی در تهران
وزارت اطالعــات در اطالعیــه ای از خنثی 
ســازی یکــی از بزرگتریــن توطئــه هــای 
تروریســتی گروه های تکفیــری وهابی در 
تهران خبر داد. در این اطالعیه آمده است: 
در طرح جنایتکارانه ی گروهك ضد اسالمی 
تروریســتی تکفیری، سلســله بمب گذاری 

هایی در نقاط متعددی در عمق کشور و مشخصًا برای مناسبت های پیش رو 
تدارك دیده شده بود که با توکل و توسل و فداکاری های سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در تهران و چند اســتان دیگر، اقدامات شیطانی تروریست های 
تکفیری خنثی سازی شد، تروریست ها بازداشت شدند و تعداد بمب های آماده 
ی انفجار و مقادیر انبوهی مواد اولیه ی انفجاری کشف و ضبط گردید. با توجه 
به ادامه داشتن تحقیقات میدانی در داخل و خارج از کشور، اطالعات تکمیلی 
به محض فراهم شدن شرایط حفاظتی، به استحضار ملت ایران خواهد رسید.

اتاق فکر علیه دولت از روی بیکاری است
سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز 
گفت: عده ای وقتی بیکار می شوند،دورهم 
جمــع می شــوند تا علیــه دولت اتــاق فکر 
تشــکیل دهند در حالی که همه باید به فکر 
حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور 
باشند. حجت االسالم و المسلمین سید رضا 

اکرمی با اشاره به سخنان محمد باقر نوبخت مبنی بر تشکیل اتاق فکر علیه 
دولت اظهار کرد: در جامعه امروز ما  حتما چنین مواردی وجود دارد  و تا زمانی 
که مساله تخرب و تشکل در کشورمان قانون مند و زمینه های رشد احزاب 
فراهم نشود، تشکیل چنین اتاق فکرهایی هم طبیعی خواهد بود. وی ادامه 
داد: تشکیل اتاق فکر به خودی خود، نادرست نیست و اگر در جهت مثبت 
از آن استفاده شود باید تقویت گردد اما مشکل زمانی به وجود می آید که این 

گروه ها به سمت اقدامات منفی علیه دولت میل پیدا کند.

مجلس گذشته کارشکنی می کرد
آیت اللــه مرتضی مقتدایــی گفت: مجلس 
گذشــته در کار دولت کارشــکنی می کرد. 
امیــدوارم مجلــس فعلــی چنین نباشــد و 
ان شاءالله مجلس و دولت بتوانند با همدیگر 
تعامل داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند. 
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

گفت: امیدوارم مجلس بتواند در این دوره تالش خوبی داشته باشد و به نفع 
نظام و کشور کار کند. امید زیادی نسبت به این مجلس وجود دارد و انتخاب 
آقای الریجانی امیدبخش بود. مطالبی که نمایندگان و روسای قوای سه گانه 
مطرح می کنند نشــان از همکاری، همفکری و همدلی است و این یکی از 
همین برکاتی است که در مجلس دهم شاهد آن هستیم. آیت الله مقتدایی 
تصریح کرد: ان شاءالله مجلس و دولت بتواند با همدیگر تعامل داشته باشند 

و یکدیگر را تقویت کنند.

 طوری صحبت نکنیم 
که بوی دوقطبی بودن از آن 

استشمام شود
آیــت الله صادق آملــی الریجانی در جلســه امروز 
مســئوالن عالی قضایی به ســخنان چند روز اخیر 
مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن و کارگزاران 
نظام اشــاره کرد و مجموعه این ســخنان در کنار 
منــش و روش مقــام معظــم رهبــری را الگویــی 
عملی برای مســئوالن نظام در مواجــه مقتدرانه، 
عزتمندانــه، مســتقل و حکیمانــه با نظام ســلطه 
توصیــف کــرد و افزود: کوتــاه نیامــدن در مقابل 
دشــمن و احســاس ضعف و عجز نشــان ندادن، 
برگرفته از روحیه ای انقالبی، معنوی و در عین حال 
حکیمانه و منطقی اســت که ریشــه در آموزه های 

دینی و آیات قرآنی دارد.
رئیس قــوه قضاییه با اشــاره به اینکــه برخوردهای 
عزت مندانــه و مقتدرانــه مقام معظم رهبــری باید 
مدنظر همه مسئوالن قرار گیرد، اظهار کرد: تجربه 
نشــان داده اســت که هرگاه از خود ضعف نشــان 
داده ایم، دشــمنان فشار را بیشــتر کردند و هرگاه با 
اقتدار در مقابل آن ها ایستاده ایم، عقب نشسته اند.

آملی الریجانی بــر لزوم حفظ وحدت و انســجام و 
حرکت همــه مســئوالن در زیر پرچم والیــت فقیه 
تاکید کرد و افزود: همه ما بایــد توجه کنیم مطابق 
اصل 5۷ قانون اساســی تمام قوای نظام جمهوری 
اســالمی ایران زیر نظر امامت امت و والیت مطلقه 
امر است پس در واقعیت و در عمل نیز باید این طور 
باشــد و هیچ یک نبایــد به گونــه ای صحبت کنیم 
که بوی اختــالف نظر، مخالفــت و دوقطبی بودن 
از آن استشــمام شــود و بهانه ای به دست دشمنان 

نظام بدهد.
رئیس دستگاه قضا افزود: حتی کسانی که والیت 
فقیه را قبــول ندارند بایــد این واقعیــت را بدانند و 
درک کننــد که امنیت و پیشــرفت کشــور بر محور 
والیت فقیه است و نگاهی کوتاه به وضعیت برخی 
کشــورهای همســایه و سرنوشــت انقالب هــای 
منطقه نشــان می دهد کــه »همه ما بایــد قدر این 

نعمت را بدانیم«.

قوه قضاییه با محدودیت شدید بودجه 
مواجه است

 آملی الریجانــی در بخش دیگری از ســخنانش با 
اشــاره به اینکه در هفتــه قوه قضاییه دســتاورد ها، 
عملکــرد و رویکرد هــا و اهداف دســتگاه قضایی از 
ســوی مســئوالن این قوه به اطالع مــردم خواهد 
رســید؛ مجموع خدمات قوه قضاییــه را قابل توجه 
دانست و تصریح کرد: مجموع خدمات و تالش های 
قوه قضاییه و ســازمان های تابعه آن در شــرایطی 
ارائه می شــود که این قوه با محدودیت های شــدید 
بودجه ای و نیروی انســانی مواجه است با این حال 
مســئوالن عالی قــوه قضاییه، مدیــران جهادی و 
نیروهای زبده و خبره آن همواره در راه تحقق اهداف 

قوه قضاییه تالش می کنند.
آملــی الریجانــی بــا تاکید بــر اینکــه »کمبود ها و 
چالش هــای قوه قضاییــه نمی گــذارد خدمات این 
دســتگاه آنطور که باید و شــاید نمود پیــدا کند« به 
ســختی کار رســیدگی به ۱5 میلیــون پرونده ثبت 
شده در ســال اشــاره کرد و گفت: اطاله دادرسی و 
عدم اتقان برخی آرا و بســیاری از مشــکالت دیگر 
قوه قضاییه عمدتًا به کمبود نیروی انسانی و بودجه 
مربوط است و امیدواریم همه اجزای نظام جمهوری 
اســالمی ایران به رفع این کمبود هــا و حل و فصل 
چالش های دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان 

اساسی این نظام کمک کنند.

اختالف ایران و کشورهای غربی 
در بحران سوریه بر سر چیست؟

جبران غفلت ۴۰ ساله
بیش از 5 سال از بحران در سوریه می گذرد و هر روز بر عمق آن افزوده می شود. از هنگامی که بحران و جنگ داخلی 
در سوریه آغاز شد، برخی از تحلیلگران با استناد به تحوالت در برخی کشورها موسوم به بیداری اسالمی معتقد بودند به 
زودی این بحران نیز پایان خواهد گرفت. به تدریج با روشن شدن فضای میدانی بحران در سوریه بر همگان مشخص 
شــد که جنس تحوالت در سوریه از سایر تحوالت موسوم به بیداری اسالمی متفاوت است. حضور تروریست ها و گروه 
های تکفیری در این کشور و جوالن برخی گروه های تروریستی از جمله داعش باعث شد که روند تحوالت در این کشور 
دگرگون شود و با اینکه بیش از 5 سال گذشتن از این بحران می گذرد، سوریه همچنان روی آرامش به خود نگرفته است.
در بحران ســوریه بازیگران خارجی منطقه ای و بین المللی یکی از کنشگران اصلی در این میان محسوب می گردند. 
ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران حامی مقاومت در این بحران تاثیر بسزایی دارد. سیاست ایران در قبال بحران سوریه 
از آغاز بر ســه اصل منطقی استوار بوده است ؛ احترام به حق مشروع ملت سوریه برای اصالح و تعیین سرنوشت خود٬ 
مخالفت با مداخله بیگانگان که بابت سیاست های مستقل دولت سوریه و حمایت این کشور از مقاومت لبنان در صدد 

تسویه حساب با این کشور هستند و مخالفت با استفاده از تروریسم جهت تحقق اهداف سیاسی.
در این میان طرح های فروان بین المللی و همچنین برگزاری کنفرانس های متعددی برای حل این بحران پیشــنهاد 
گردید که تاکنون هیچکدام از آنها راهی به موفقیت پیدا نکرده است. ایران از ابتدا بیان کرده است که بحران سوریه راه 
حل نظامی ندارد بلکه باید این بحران از طریق سیاسی به اتمام رسد. در همین چارچوب ایران طرح 4 مرحله ای بحران 
سوریه را در دستور کار قرار داد. اما یکی از موضوعات و چالش های اساسی در مورد موضوع بحران سوریه که در نهایت 
همه گفت و گوها و طرح ها را با شکست مواجه می کند؛ آینده ریاست جمهوری سوریه است. معارضان سوری و جبهه 
متحد خارجی علیه بشــار تاکنون تمام تالش خود را کرده اند که شخص بشار اســد را در پروسه دولت انتقالی یا دولت 

بعدی در سوریه پس از توافق گروه های سیاسی را کنار بگذارند اما به نتیجه ای نرسیده است.
ایران در این زمینه همواره مطرح کرده است که هیچکس جزء مردم سوریه حق تعیین سرنوشت خود را ندارند. در واقع 
این صندوق های رای هستند که نشان می دهند چه کسی شایستگی تصدی پست ریاست جمهوری را دارد و کشورهای 
خارجی نمی توانند برای مردم ســوریه تعیین تکلیف کنند. اخیرًآ به نظر می رسد که پروسه حل بحران سوریه در مرحله 
ای قرار گرفته است که در صورتی که موضوع آینده بشار اسد حل شود، به احتمال قوی توافق میان گروه های سیاسی 
برقرار خواهد شــد. در همین زمینه کشورهای غربی از جمله امریکا به کشورهای حامی مقاومت و رای مردم فشار می 
آورند که طرح آنها مبنی بر ســوریه بدون بشــار را بپذیرند. این در حالی است که حتی طرح چنین موضوعی نیز خود به 
عنوان ناقض تمام شعارهای دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه خواهد بود. بنابراین به احتمال زیاد موضوعاتی که در 
این روزها در مورد بحران سیاســی در سوریه مطرح می شود که ایران در موضوع بشار حاضر به تعامل است، در همین 
چارچوب قابل تحلیل است.  این کشورها خواهان فضاسازی برای جا انداختن این موضوع هستند که تنها راه حل بحران 

سوریه کناره گیری بشار است. در حالی که ایران تنها راه حل بحران سوریه را اعتماد به صندوق های رای می داند.

از سال ۱۳54 که مطالعات برای ساخت یک آزاد راه که مستقیما پایتخت را به استان های شمالی کشور وصل می کرد آغاز 
شــد، تا دهه ۱۳۹0 هرچند قدم هایی در راستای تکمیل این پروژه بزرگ برداشته شــد، اما در نهایت هرگز گره کور یکی از 

بزرگ ترین پروژه های عمرانی کشور باز نشد.
در طول تمام این سال ها هرچند پیمانکارهایی به این پروژه ورود کردند و حتی سرمایه گذاران خارجی سهمی از کار را برعهده 
گرفتند، اما در عمل جز افتتاح قطعه چهارم این آزاد راه آن هم نه به طور کامل، مابقی قطعات ســهم چندانی در پیگیری و 

پیشرفت نداشتند.
این وضعیت نامشخص که بسیاری از مردم را نسبت به امکان ساخت این پروژه ناامید کرده بود، در حالی به دولت یازدهم 

به ارث رسید که این دولت نیز در تعیین تکلیف ساخت این آزاد راه مسائلی جدی را در پیش داشت.
وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در یکی از نخستین بازدید های خود از پروژه های عمرانی به این آزاد راه سر زد تا در جریان 
آخرین تحوالت آن قرار گیرد. آخوندی هرگونه اظهارنظر را درباره ی آینده این پروژه به تکمیل بررسی هایش منوط کرد تا کار 

وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان با عنوان پیمانکار اصلی قطعه اول این آزاد راه آغاز شود.
پس از چند ماه پیگیری و تالش برای تعیین تکلیف این پروژه آزاد راه تهران – شمال سرانجام شرایطی جدید را تجربه کرد. 
شــرایطی که در دل آن با حذف نقش پیمانکار چینی پنج پیمانکار ایرانــی کار را آغاز کردند تا این پروژه بزرگ الاقل تکلیف 

یکی از قطعات خود را بداند.
بعد از حدود دو سال از کلید خوردن دور جدیدی از تحوالت در قطعه نخست امروز معاون اول رییس جمهوری برای سومین 

بار در طول سال های گذشته به این آزادراه سرکشی کرد تا در جریان آخرین تحوالت این طرح قرار گیرد.
دولت یازدهم وعده داده قطعه نخست این آزاد راه را که طولی حدود ۳2 کیلومتری دارد و ۱5 کیلومتر آن تونل خواهد بود تا 

بهار سال آینده به بهره برداری کامل برسد.
طرحی که انتظار می رود حدود ۱۶00 میلیارد تومان اعتبار صرف کند تا بتواند مسافت تهران – شمال را حدود ۶0 کیلومتر 

کاهش دهد.
براساس اعالم مدیر عامل شرکت آزاد راه تهران – شمال، این طرح که پس از سال ها درجا زدن با سرعتی بسیار باال و در ۱20 
جبهه کاری مراحل نهایی اجرایی شدن را طی می کند نه اعتبار جدیدی دریافت کرده و نه جایگاه اش متفاوت شده است، 

بلکه این امر تنها در سایه همدلی و همراهی وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان به وجود آمده است.
پس از افتتاح قطعه نخست دولت روحانی قول داده که کار بر روی قطعات دو و سوم این آزاد راه نیز آغاز شود. قطعه دوم در 

حال حاضر در حال انتخاب نهایی پیمانکار است تا در نهایت در طول سال های آینده ساخته شود.
قطعه سوم نیز مطالعات و بررسی های نهایی را پشت سر می گذارد تا با حضور احتمالی کره ای ها وارد فرآیند اجرا شود. دولت 
وعده کرده تا سال ۱400 در صورت برهم نخوردن شــرایط و مقدمات ابتدایی تمام این آزاد راه ۱20 کیلومتری را به زیر بار 

ترافیک آورد.
موضوعی که نشان از آن دارد که یک گره 40 ساله در طول مدت کمتر از چهار سال باز شده و می تواند در آینده نه چندان دور 

به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های زیرساختی کشور به بهره برداری برسد.

انتخاب نوشت: ظهور نوفرقانیسم در حلقه یاران احمدی نژاد
این روزها، بحث »انسان کامل« یکبار دیگر احمدی نژاد، به ویژه جریان موسوم به »انحرافی« را برسر زبان ها انداخته است. سندی که 

»انتخاب« به دست آورده، نشان می دهد احمدی نژاد این افکار را از سالها پیش در سر داشته است. 

 فرارو نوشت: پدیده ای در انتخابات 96 شکل نخواهد گرفت
اگر آقای روحانی با دست و پای بسته هم می تواند اصولگرایان را در انتخابات سال ۹۶ شکست دهد لزوما به معنای موفقیت های مشعشع 

و درخشان ایشان به خصوص در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه به واسطه ضعیف بودن حریف است.

 راه دانا نوشت: اصرار موالوردی برای حاشیه ساز بودن
حاشیه سازی های موالوردی تنها به دوران تصدی مسئولیت وی در معاونت زنان ریاست جمهوری مربوط نمی شود؛ وی در تاریخ پنجشنبه 

۸ مرداد ۱۳۸۸ زیر بیانیه ای اعتراضی را امضا کرده است، که در آن آشوب گران خیابانی افرادی صلح جو خوانده شده اند و آشوب های 
غیرقانونی پس از انتخابات را کامال مسالمت آمیز و قانونی معرفی کرده اند.

 پارس نیوز نوشت: سلسله همایش هایی برای احیای چهره های غربگرا و مجرمین امنیتی
احتماال اولین همایش »تجلیل« از »مصطفی تاج زاد« برگزار خواهد شد و قرار است پیش از برگزاری آن، رئیس دولت اصالحات نیز در این 

خصوص دیداری با برگزار کنندگان داشته باشد.

عکس روزسایت نگار

عکس روز:بارش باران 
شدید و تگرگ در تبریز

خبرنامه
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رصدخانه

همچنان »پارچین«!
ادعای جدید رسانه های آمریکایی درباره فعالیت های هسته ای ایران

هرچند انتظار این بود که با حصول توافق هســته ای و به ویژه اعالم بسته 
شــدن پرونده »ابعاد نظامی احتمالی« برنامه هســته ای ایران، بســیاری 
از موضوعات کلیشــه ای و ادعاها علیه ایران خاتمه پیــدا کند، اما به نظر 
می رسد این موضوع دستکم تاکنون مطابق با انتظارات پیش نرفته است. 
در همین راســتا، روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« امروز به نقل از 
مقامات آمریکایی مدعی شد در نمونه برداری های آژانس از سایت پارچین، 
ذرات اورانیوم کشــف شــده که مرتبط با فعالیت های گذشته ایران برای 
ساخت سالح است. این روزنامه به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکایی 
مدعی شــد که ذرات کشف شده اورانیوم که در نمونه برداری سال گذشته 
در مرکز نظامی پارچین کشف شــده، احتمااًل مرتبط با فعالیت های ایران 
در گذشته برای ساخت سالح هسته ای بوده و با اظهارات مقامات ایرانی 
در تناقض است. این روزنامه گزارش داد آثار اورانیوم ساخت انسان که در 
سایت پارچین در جنوب شــرق تهران توسط بازرسان آژانس کسف شد،ه 
بخشی از مسیر تحقیق و بازرسی در چارچوب توافق هسته ای میان ایران 

و گروه ۱+5 است.
مقامات ایرانی همواره تأکید کرده اند که مرکز نظامی پارچین برای استفاده 
در زمینه ســالح های متعارف است و تاکنون هیچ فعالیت غیرمتعارفی از 
سوی آژانس گزارش نشده و مدارک مرتبط با آن جعلی و ساختگی هستند. 
اکنون، وال اســتریت ژورنال مدعی اســت که دولت باراک اوباما درباره 
موضوع اورانیوم که در گزارش ماه دسامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
آن اشاره شده بود، چیزی نگفته است؛ اما مقامات فعلی و پیشین آمریکا در 
مصاحبه های جدید خود می گویند که این ذرات اورانیوم کشف شده مرتبط 
با فعالبت های ایران برای ســاخت سالح هسته ای بوده که ایران بیش از 
یک دهه پیش آن را دنبال می کرده است. این درحالی است که یک مقام 
ایرانی روز شــنبه کشف هرگونه اورانیوم در ســایت پارچین توسط بازرسان 
آژانس را رد کرد و گفت که آزانس در گزارش سال 2005 خود اعالم کرده 
که هیچ گونه فعالیت غیرعادی در مرکز پارچین مشاهده نکرده است. وال 
اســتریت ژورنال می گوید که این مقام ایرانی درباره گزارش ماه دســامبر 

آژانس چیزی نگفته است. 
این روزنامــه آمریکایی گزارش داد که نمایندگان کنگــره آمریکا معتقدند 
دولت باراک اوباما که توافق هســته ای را ابتکار خود در سیاســت خارجی 
می داند، نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا نکرده است. وال استریت 
ژورنال همچنین به نقــل از مقامات آژانس گــزارش داد که بین ماه های 
ژوئیه تا دسامبر گذشته، ایران به آژانس اجازه نداده است تا با دانشمندان 
هسته ای ارشد این کشور که به ادعای آژانس مرتبط با فعالیت های نظامی 
هسته ای بودند، مصاحبه کند. این روزنامه آمریکایی با اشاره به اینکه ایران 
در ماه اکتبر به بازرسان آژانس اجازه داده تا از سایت پارچین نمونه برداری 
و نمونه ها را بــرای وجود اورانیوم مورد آزمایش قرار دهند، از قول مقامات 
آمریکایی و سازمان ملل مدعی شد آژانس دو مورد اورانیوم ساخت انسان در 
این نمونه ها کشف کرده است. با این حال، این روزنامه می گوید که نمونه ها 

آنقدر کوچک بودند که آزانس نتوانســته به طور یقین نتیجه گیری کند که 
مواد هسته ای در این پایگاه نظامی وجود داشته است.

رابرت آینهورن، مذاکره کننده ارشد دولت اوباما در مذاکرات هسته ای ایران 
و کارشناس اندیشکده بروکینگز در این زمینه می گوید: »فرض در دولت 
آمریکا این است که این مواد مربوط به آزمایش سالح های هسته ای است. 
شواهد از نظر فنی ناقص است، ولی دولت آمریکا معتقد است که اطالعات 
دیگــری در اختیار دارد که این مواد کشف شــده، مرتبط بــا فعالیت های 
تسلیحات هسته ای اســت«. یک مقام ارشد آمریکایی نیز اظهار داشت: 
»ما قباًل می دانستیم که آنها چه کاری در آنجا می کنند. رفتن مجدد به آنجا 
بعید است که چیز جدیدی را فاش نماید. چیزی که اکنون اهمیت دارد، این 
است که آنها نمی توانند این فعالیت ها را در آنجا مجددًا انجام دهند«. یک 
مقام وزارت خارجه آمریکا نیز می گوید: »پارچین یک مکان نظامی فعال 

است و ساخت وساز در این تأسیسات، لزومًا نشانگر فعالیت های هسته ای 
نیست. در این شرایط، ما هیچ اطالعاتی نداریم که ما را به این باور برساند 

که فعالیت های هسته ای اعالم نشده ای در ایران در حال انجام است«.
گفتنی است بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در واکنش 
به این گزارش وال اســتریت ژورنال اظهار داشــت: »پرونده موســوم به 
ابعاد احتمالی نظامی )PMD( که با اهداف سیاســی باز شده بود، پس از 
بررسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله نمونه برداری و بازدید 
مدیــر کل و معاون وی از پارچین و ارائه گزارش نهایی مدیر کل و نیز طرح 
موضوع در شــورای حکام برای همیشه بسته شده اســت«. وی افزود: 
»گزارشات منتشر شده در برخی از رسانه های بین المللی با اغراض سیاسی 
نمی تواند خللی به گزارش آژانس و روندی که به این موضوع سیاسی پایان 
داده شده اســت وارد نماید«. به جز کمالوندی، اسماعیل کوثری، رئیس 
کمیتــه دفاعی مجلس نهم نیز در گفت و گویی بــه گزارش روزنامه مذکور 
پرداخت و در این زمینه اظهار داشــت: »این گونه حرکات با توجه به اینکه 
فعالیت های هســته ای ایران از ســوی آژانس انرژی اتمی مورد تأیید قرار 
گرفته، تنها به دلیــل منحرف کردن افکار عمومی جهــان در قبال ایران 

صورت می گیرد و هیچ ماهیت دیگری ندارد«.
وی در ادامه این گفت و گو افزود: »آمانو، رئیس سازمان انرژی اتمی، بارها 
در اظهار نظرهای خود تأکید کرده است که طبق تحقیقات و نمونه برداری 
آژانس از ایران، هیچ گونه فعالیت های غیر صلح آمیز هســته ای از سوی 
ایران رخ نداده است؛ از این رو، این گونه اقدامات مقامات برخی کشورهای 
غربی، به خصوص آمریکا، منافق گونه و فرار به جلو است تا اذهان ملت ها را 
نسبت به ایران مشوش کنند«. رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم همچنین 
با اشــاره به بازرســی های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی از مراکز و 
تأسیسات هسته ای ایران، خاطر نشان کرد: »نمونه برداری  های متعددی 
از سوی آژانس از سایت پارچین و سایر سایت های هسته ای ایران در طول 
دولت نهم، دهم ویازدهم صورت گرفته است که همگی آنها بر صلح آمیز 

بودن فرآیند هسته ای ایران تأکید کرده اند«.

بازگشت دوباره حماس به سوی ایران
اظهارات هفته گذشته موسی ابومرزوق، معاون ریاست دفتر سیاسی حماس در شبکه تلویزیونی »االقصی« که در آن به صورت علنی از کمک های ایران نسبت به فلسطین قدردانی کرد، واکنش های زیادی در پی داشت. روزنامه »رأی 
الیوم«، چاپ لندن، در گزارشــی در این رابطه نوشــت: »این قدردانی ابومرزوق از ایران حاکی از ناامیدی حماس از »ائتالف ُســنی« دارد که طی پنج سال گذشته بر روی آن حســاب کرد و به آن تکیه کرد؛ همچنین این اظهارات حاکی از 

پیروزی جریان تندرو حماس بر جریان معتدل آن به ریاست خالد مشعل است؛ کسی که تصمیم مهم خروج حماس از سوریه را گرفت«. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: »ابومرزوق بر خالف عادت معمول به تمجید ایران پرداخت به خصوص آنجایی که گفت کمک های ایران در زمینه های مختلف به فلســطین، آنقدر بوده که هیچ کشــوری به پای آن نمی رســد. جنبش 
حماس، فریب بزرگ برخی متحدانش در خلیج فارس را خورد، آنجایی که به این جنبش گفتند ســقوط نظام ســوریه و بشار اسد، رئیس جمهور حتمی است و فقط چند ماه زمان می برد و در ادامه از این جنبش خواستند اشتباه یاسر عرفات 
در کویت را تکرار نکند )در اشــاره به حمایت عرفات از صدام حســین( و در طرف بازنده نایستد و باید مصلحت ملت فلسطین را باالتر از هر چیزی قرار دهد«. رای الیوم افزود: »خطرناک تر از همه این ها اینکه حماس دعوت محمد مرسی، 

رئیس جمهور سابق مصر در اعالم جهاد در سوریه و بستن سفارت سوریه در قاهره را تأیید کرد و خشم بیشتر رهبری سوریه را برانگیخت و منجر به سست شدن روابطش با ایران شد«.

نگهبانی سربازان بلژیکی مسلح در مقابل ایستگاه مرکزی بروکسل پس از آن به 
دالیل امنیتی، تخلیه شد

صحبت فلسطینی ها پس از تخریب 
خانه هایشان در نزدیکی روستای یاتا، 

جنوب الخلیل

تیم جستجو و نجات به دنبال جسد قربانیان رانش زمین در اندونزی

اعتراض ژاپنی ها به حضور پایگاه های 
نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا

واکنش ترامپ به اقدام حزب 
جمهوری خواه علیه وی

دونالــد ترامپ به تالش های اخیــر جمهوری خواهان مخالف 
کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری به منظور کنار گذاشتن 
وی از ایــن رقابت هــا واکنــش نشــان داده و تهدید کــرد اگر 
جمهوری خواهان حــول کاندیداتوری او متحد نشــوند، او نیز 
جلب کمک های مالی برای این حــزب را متوقف خواهد کرد. 
وی در ســخنرانی در هتلــی در الس وگاس گفت، »یک گروه 
شورشی« در حزب جمهوری خواه تالش دارند، جلوی رأی دادن 
نمایندگان به او در کنوانســیون ماه ژوئیه حزب جمهوری خواه 

را بگیرند. 

ادامه تالش های ترکیه برای آشتی 
با روسیه

امید یاردیم، ســفیر ترکیه در روســیه، هفته گذشته در مسکو با 
والدیمیر ژیرینفسکی، نایب رئیس دومای روسیه دیدار داشته 
و ایــن دو درباره روابط ترکیه و روســیه به گفــت و گو پرداختند. 
یک مقام دیپلماتیک ترکیه با اشــاره به تنش ها در روابط مسکو 
و آنکارا گفت: »ترکیه پیشــنهاد کرد تا یک کمیسیون مشترک 
برای بررسی این مسأله تشکیل شود. ما به تازگی رویکرد خود را 
درباره این مسأله با ارسال پیام تبریک به مناسبت روز ملی روسیه 
به مقام های مسکو ابراز کرده ایم. انتظار داریم که دولت مسکو 

این مسأله را از امروز به بعد به روشی مناسب پیگیری کند«.

آخرین وضعیت مذاکرات صلح 
یمن در کویت

معــاون وزیر خارجه کویــت گفته دور جدیــد مذاکرات صلح 
یمــن در کویت به مرحله مثبتی رســیده اســت. خالد جارالله 
افزود: »طرف های درگیر در یمن به توافق های زیادی دست 
یافته اند و گفت وگو میان دولت این کشــور و نیروهای حوثی 
)انصاراللــه یمن( در جریان اســت«. وی افزود: »مذاکرات 
صلح یمن در مســیر درســت خود پیش می رود و ادامه دیدار 
میــان گروه های یمنــی و تبادل نظــرات بین دولــت یمن و 
حوثی هــا )برای بهبود شــرایط بهتر در یمن( شــرایط خوش 

بینانه ای را رقم خواهد زد«. 

ادامه بحث ها پیرامون فروش 
»بوئینگ« به ایران

بوئینگ، از شرکت های بزرگ سازنده هواپیمای مسافربری واقع 
در شیکاگوی آمریکا، در حال مذاکره برای فروش صد هواپیما 
به ایران است و در صورت معامله با ایران، اولین شرکت آمریکایی 
مهمی خواهد بود که به دنبال توافق سال گذشته هسته ای وارد 
این کشور می شــود. بوئینگ تاکنون از ذکر جزییات گفت وگو 
با ایران در زمینه فروش صد هواپیمای مســافربری خودداری 
کرده اســت. در همین حال، یک مقام ارشــد دولت آمریکا روز 
گذشته تأیید کرد که کاخ ســفید باید چنین توافقنامه ای را ابتدا 

بررسی نماید.

بین الملل


