
استعفای دسته جمعی
ماجرای فیش های حقوقی سرانجام منجر به استعفای دسته جمعی در صندوق توسعه ملی شد

در حالی که در چند هفته گذشته نام صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی به واسطه انتشار فیش حقوقی 
اش در صدر اخبار )بخوانید در صدر حمله به دولت( قرار گرفته بود، امروز با استعفای دسته جمعی هیئت 
رئیسه صندوق توسعه ملی موافقت شد. تصمیمی که در جلسه امروز هیئت امنای صندوق که با حضور رئیس 

صفحه ۲جمهور و برای بررسی موضوع برگزار شده بود، گرفته شد. اتفاقی که در نوع خود  ...
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 چه کسی پشت 
 پیامک های تهدیدآمیز   

به روزنامه نگاران است؟

آیت الله هاشمی رفسنجانی:

فقر سر منشأ بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه همه ی بخش های جامعه در شرایط فعلی به ایثار و 

گذشت نیاز دارد، افزود: ایثار ردای مقدسی است که هر کس بر دوش خود بگیرد، خداوند او را هدایت 
می کند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای »جمعیت خیریه کارآفرینان 

تارا« با ابراز خرسندی از فعالیت خودجوش انجمن ها و گروه های خیریه مردمی در جامعه، در خصوص 
طرح بیمه تأمین اجتماعی همگانی که در دولت سازندگی مطرح شده بود، گفت: پس از پایان جنگ و آغاز 

دوران سازندگی و ترمیم خرابی های کشور، نکته ی مهمی درباره تأمین اجتماعی انسان های نیازمند به 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3ذهنم رسید که پس از بررسی های اولیه دریافتم که در کشورهای ... صفحه 3

روز پنجشنبه بسیاری از روزنامه نگاران رسانه های 
اصالح طلب پیامک هایــی تهدیدآمیز دریافت 
کردند که به آن ها هشــدار می داد که از ارتباط 
به عناصر معاند خودداری کنند. متن پیام به این 
صورت بود: »هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر 

صفحه ۲معاند خارج از کشور از طریق ایمیل ...

جعفــر شــجونی عضــو جامعه 
روحانیت مبارز در پاسخ به سوالی 

درباره  ...

مدیرکل دفتــر انتخابات وزارت 
کشــور گفــت: رایزنی هــا را با 

شورای نگهبان  ...

جانشین گروه مشاوران فرماندهی 
کل قوا گفت: امروز موشــک های 

جمهوری اسالمی ...

اصولگرایان 
چهره های 

زیادی دارند

امکان 
تغییر زمان 

انتخابات 96

بی غیرت کردن 
مردان، جنگ 

نرم است

گفت وگوهای پشت پرده
صفحه 4

افشاگری بشار اسد درباره درخواست های آمریکا برای مذاکره
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پرونده انتخابات مجلس 
بسته شده است

معاون سیاسی وزیر کشــور گفت: به همه تخلفات 
و ادعاهای مطرح شــده در انتخابات مجلس دهم 
رســیدگی کردیم و پرونده برخــی تخلفات نیز به قوه 

قضائیه ارسال شده است.
محمدحسین مقیمی درباره علت تاخیر در برگزاری 
جلسات کمیســیون ماده 10 احزاب، گفت:  مکان 
گردهمایی اعضای خانه احزاب مشــخص شــده، 
منتهــی چون ما شــاهد ترکیب جدیــد از نمایندگان 
مجلس هســتیم باید منتظــر بمانیم تــا نمایندگان 
مجلس در کمیسیون مشخص شود و به همین دلیل 

جلسات کمیسیون برگزار نشده است.
وی درباره آخرین اخبار مربوط به رسیدگی به تخلفات 
انتخابات مجلــس دهم، گفت:  پرونــده انتخابات 
مجلس دهم در وزارت کشــور بســته شده است؛ به 
همه تخلفــات و ادعاهای مطرح شــده رســیدگی 
کردیــم و پرونــده برخی تخلفات نیز بــه قوه قضائیه 

ارسال شده است.
معاون سیاســی وزیر کشــور درباره آخرین وضعیت 
انتخاب نفر پنجم مردم اصفهان در مجلس و اینکه 
آیا نفر بعــدی در انتخابات میان دوره ای مشــخص 
خواهد شد یا خیر، اظهار داشت:  ما نظر حقوقی خود 
را اعالم کردیم و نظرمان نیز همان اســت، اما با این 
حال پرونده انتخابات مجلس دهم در وزارت کشــور 
بسته شده اســت. مقیمی تصریح کرد:  ما همزمان 
با انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراها،  انتخابات 
میان دوره ای مجلس را در برخی حوزه های انتخابیه 

نیز خواهیم داشت.
وی درباره سرنوشــت صندوق های باطل شــده در 
برخی حوزه های انتخابیــه گفت:  صندوق هایی که 
باطل شــده اند اثری در نتیجه انتخابات نداشــته و 
بر همین اســاس نیز انتخابات همان حوزه هایی که 

برخی صندوق هایش باطل اعالم شد، تایید شدند.

هیچ ادله محکمی برای دخالت در 
انتخابات ارائه نشد

معاون سیاســی وزیر کشــور درباره برخی ادعاهای 
مطرح شده مبنی بر دخالت برخی استانداران در روند 
برگزاری انتخابات، گفت:  کسانی که موضوع دخالت 
فرمانداران و استانداران را در انتخابات مطرح کردند 
هیچ سند و ادله محکمی برای ادعای شان نداشتند 
و اساســا انتخابات مجلس دهم در عین ســالمت 

کامل برگزار شد.
مقیمی در پاســخ به این سوال که آیا وزارت کشور نیز 
در بررســی های خود به موردی کــه دال بر دخالت 
مجریان بــر روند برگزاری انتخابات باشــد، برخورد 
نکرد؟ افزود:  به مورد خاصی برخورد نکردیم؛ اگر هم 
موردی پیش آمد در همان جریان برگزای انتخابات 
تذکــرات الزم را دادیــم؛ ما از قبــل توصیه هایی به 
مجریان برگزاری انتخابات در زمینه سالم و قانونی 
برگزار کردن انتخابات و همچنین حق الناس بودن 

رای مردم داده بودیم.
وی از استارت وزارت کشور برای برگزاری دوازدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری در آینده نزدیک 
خبــر داد و گفــت:  اســتارت کار بــرای انتخابــات 
ریاست جمهوری نزدیک است و باید برای آن آماده 
شــویم. به گفته معاون سیاســی وزیر کشور، جدول 
زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم 

در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.
وی ادامه داد:  انتخابات ریاســت جمهوری قوانین 
مخصوص خود را دارد و نیاز به اســتعفای کاندیداها 
نیست، اما داوطلبان شــوراها طبق زمان بندی باید 

استعفا دهند.

استعفای دسته جمعی
ماجرای فیش های حقوقی سرانجام منجر به استعفای دسته جمعی در صندوق توسعه ملی شد

در حالی که در چند هفته گذشته نام صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی 
به واســطه انتشــار فیش حقوقی اش در صدر اخبار )بخوانید در صدر حمله به 
دولت( قرار گرفته بود، امروز با اســتعفای دســته جمعی هیئت رئیسه صندوق 
توســعه ملی موافقت شــد. تصمیمی که در جلسه امروز هیئت امنای صندوق 
که با حضور رئیس جمهور و برای بررســی موضوع برگزار شده بود، گرفته شد. 
اتفاقــی که در نوع خود در ایران نادر اســت و البته مبارک. هرچند احتماال این 
موضوع نیز تاثیر چندانی بر اســتفاده سیاسی مخالفان از ماجرای فیش های 
حقوقی برای هجمه علیه دولت نداشته باشد، مخالفانی که در جریان حمالت 
خود ابایی از چســباندن هیچ انگی ندارند، چنان که تا ساواکی خواندن صفدر 
 حســینی که مســئولیت وزارت را نیز در سابقه خود در جمهوری اسالمی دارد، 

پیش رفتند. 

مصوبه دولت قبل، ریشه قانونی وجوه نامتعارف
اما در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مصوبه ای که ریشه حقوق های 
نجومی بود نیز لغو شــد. در این جلسه رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر 
صندوق توســعه ملی با تشــریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ 
ریشــه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دســتورالعملی 
به اســتناد مصوبه مورخ 1390/7/17 هیات وزیران دولت قبل دانســت که 
طی آن، پیشــنهاد شماره 196 مورخ 1390/6/8 هیات امنای وقت صندوق 
توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط 
بــه حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شــده بود. 
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رســمی مورخ پنجم اردیبهشــت ماه 1391 

منتشر شده است.
پس از این گزارش مقرر شــد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق 
االشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در 

مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.
در این جلســه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل "پرهیز مدیران از تصمیماتی 
که در آن ذینفع هستند"، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخالقی دولت 
تدبیر و امید تصریح شــده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، 
خواستار شدند. اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام 
مراجع نظارتی در هشــدار و اعالم رفتارهای خــالف قانون و یا غیر متعارف به 
مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون 
و یا ناســازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت 
های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و 

خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
در این جلســه عالوه بر رئیس جمهــور، علی طیب نیا وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی، حجت االسالم محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، بیژن زنگنه 
وزیــر نفت، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، ولی الله ســیف رئیس 
کل بانک مرکزی و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور ، جالل پور رییس 

اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند.

دستگاه ها به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند
از سوی دیگر در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقالب 
مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور 
با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و 
حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند .  
رهبر انقالب در این نامه نوشته اند: »کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت 
های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. 
دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود 
مورد توجه و امعان نظر قرار دهد«. گفتنی است، دکتر اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهور در تاریخ 25 /3 /95 با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقالب 
اســالمی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای اســتقرار، اهتمام ویژه ای به 
ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار 
آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت های خود 
تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسالمی درخصوص تحسین 
رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش های دیوان محاســبات که حاکی از این 
باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است. دکتر جهانگیری در بخش دیگری 
از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطالعاتی از برخی 
پرداخت های غیر متعارف که هرچند غالبًا مســتند به تصمیمات مراجع قانونی 
است ولی غیر عادالنه و همراه با تبعیض است،  موضوع بررسی و مقررات محدود 
کننده ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد 
که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. عالوه بر این، بندهای محدود 
کننده دیگری نیز که به شکل سخت گیرانه ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و 
وام در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی را ضابطه مند و محدود می کند 
و ذی نفعان را از تصمیم گیری درباره خویش بطور کامل منع می نماید در ضوابط 

اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابالغ شد.
معــاون اول رئیس جمهور همچنیــن در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید 
بر ضرورت اجرای بند 19 سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی 
دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه های دولتی مانند بانک ها، بیمه ها 
و شــرکت های تولیدی و صنعتی وابســته به دولت در همتــرازی با بنگاه های 
مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی 
باید شــمولیت فراگیر برای همه بنگاه های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم 
جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصالح قوانین و مقررات تبعیض 
آمیز و رفع کاســتی در مقــررات و نیز پایان دادن بــه بی انضباطی ها و برخورد 
جدی با تخلفات را یادآور شــده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده بود که 
بــه منظور حمایت از مدیران پاک دســت و قانع و حفظ منابع انســانی و پرهیز 
از رواج حــس بــی اعتمادی به نظام مدیریت کشــور در میان مــردم )به دلیل 
برخــی کاســتی های مزمن و دیرینه( کــه مغایر امنیت ملــی و منافع عمومی 
جامعه اســت، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و 
نهادهای عمومی کشــور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه 
رفتارهــای تحریک کننده و برخی فضا ســازهای رســانه ای صــادر فرمایند.

برای حقوق ها سقف تعیین می شود
اما در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران 
عامل بانک ها 19 میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران 
عامل شــرکت ها 11 میلیون و 200 هزار تومان باشد. موضوعی که امروز وزیر 
اقتصاد درباره آن توضیح داد. علــی طیب نیا درباره خبرهای مربوط به تعیین 
ســقف بــرای حقوق مدیران دولتی به ایســنا گفت: بله تعیین ســقف حقوقی 
مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. 
تعیین ســقف حقوقی برای مدیران را من به شــرکت ها ابالغ کرده ام که سقف 
پرداخت ها فعال محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت ها 
اتخاذ و اعمال شــود. وی همچنین  بیان کرد:  برنامه ما این است که منطبق 
با شــاخص های »کارآمدی« و »عدالت«، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا 

مشکالت نظام پرداخت در کشور حل شود.

ریشه پرداخت های نامتعارف در قوانین است
در عیــن حــال قائم مقام وزیر کشــور در اظهاراتی با تأکید بــر اینکه ماجرای 
فیش های حقوقی جنگ روانی اســت، ریشــه پرداخت هــای نامتعارف را در 
قوانین و مقررات دانست. حسینعلی امیری در مورد نحوه مطرح شدن ماجرای 
فیــش هــای حقوقی با بیان اینکه مســأله مهم در این قضیه عدالت اســت، 
اظهار داشــت: من با این شــکلی که جنجال شــود و فضای روانی نامناسب 
ایجاد شــود موافق نیســتم. معتقدم که این بحث فیش های حقوقی چیزی 
نبوده که در دولت فعلی ایجاد شود. بخش قابل توجهی از آن ریشه در قوانین 

و مقررات دارد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: سال های سال است که عده ای با همین 
قوانین و مقررات حقوق را دریافت کردند. اشــکالی که داریم در نظام پرداخت 
است. متأسفانه نظام پرداخت در کشور ما یکسان نیست. قانون خدمات کشوری 

آمد که نظام پرداخت را یکسان کند؛ اما در عمل این توفیق حاصل نشد.
وی افزود: البته جدای از قوانین و مقررات مشکل دیگر بر سر راه این موضوع 
این اســت که بخشی از پرداخت های کشور ما مثل مؤسسات مالی و بانکی بر 
اســاس قانون تجارت پرداخت صورت می گیرد. قانون تجارت نیز مشــکالت 
فروانی دارد و ساز و کار پرداخت ها در این قانون با سایر موارد متفاوت است. به 
همین دالیل من معتقدم که متأســفانه مطرح شدن فیش های حقوقی جنگ 

روانی است و این نه سزاوار و نه مطابق عدالت و انصاف است.
امیــری همچنین در مورد راه صحیح مقابله با پرداخت های نامتعارف با تأکید 
بر ضرورت آســیب شناسی این موضوع گفت: مطرح شدن این موضوع باعث 
شــد که مسئولین امر از جمله مجلس شورای اسالمی، دولت، شخص رئیس 
جمهور و به ویژه در رأس مقام معظم رهبری موضوع پرداخت های نامتعارف، 
مقررات متفاوت و یکســان نبودن پرداخت ها را در دستور کار قرار دهند و یک 
آســیب شناســی در این مورد اتفاق بیافتد. اما معتقدم که نباید این مســائل را 
سیاسی و جناحی کرد، بلکه باید منصفانه و در یک فضای کامال آرام و منطقی 

به این قضیه پرداخت.

فقر سر منشأ بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه همه ی بخش های جامعه در شرایط فعلی به ایثار و گذشت نیاز دارد، افزود: ایثار ردای مقدسی است که هر کس بر دوش خود بگیرد، خداوند او را هدایت 
می کند. آیت الله هاشــمی رفســنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای »جمعیت خیریه کارآفرینان تارا« با ابراز خرسندی از فعالیت خودجوش انجمن ها و گروه های خیریه مردمی در جامعه، در خصوص 
طرح بیمه تأمین اجتماعی همگانی که در دولت سازندگی مطرح شده بود، گفت: پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی و ترمیم خرابی های کشور، نکته ی مهمی درباره تأمین اجتماعی انسان های نیازمند 
به ذهنم رسید که پس از بررسی های اولیه دریافتم که در کشورهای اسکاندیناوی به خوبی جواب داده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه با بیان اینکه فقر سر منشأ بسیاری از ناهنجاری های 
اجتماعی می شــود، گفت: در اســناد مذهبی خیلی صریح آمده اســت که فقر و کفر برادر یکدیگر هستند و وقتی فقری به جامعه رفت، کفر به دنبالش می رود. وی به روایتی از امام صادق )ع( اشاره کرد و گفت: 
ایشــان از صیادی پرســید، بیشــتر چه حیواناتی به دام صید تو گرفتار می شوند؟ صیاد در پاسخ گفت: حیواناتی که بچه  دارند و به دنبال غذا برای بچه های خود هستند. این نشان می دهد که افراد نیازمند 

و فقیر بیشتر در معرض آسیب و خطر هستند.

سیاسی
1395 مــاه  تیــر    12  شــنبه 

پیگیری روز

بیوتروریسم روی میز کمیسیون امنیت ملی 
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی پرونده بیوتروریسم در جلسه فردای 
این کمیســیون خبر داد.  محمدجواد جمالی در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: با توجه به اظهارات دبیر شورای عالی 
امنیت ملی در مورد ورود به موضوع بیوتروریسم کمیسیون امنیت نیز فردا در اولین جلسه خود بررسی این بحث را در 
دستور کار دارد. موضوعی که در زمره موارد پدافند غیر عامل و جنگ های نوین می گنجد. به گفته وی این موضوع در 
حیطه بحث های امنیتی و پزشکی است و با توجه به این که آقای طالب زاده و آقای نوباوه مدعی ترور بیولوژیک شده اند 
و این موضوع موضوع مهمی به شمار می آید این کمیسیون در جلسه یک شنبه آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

همچنین رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از آمادگی سازمان متبوعش برای همکاری با وزارت اطالعات در راستای مقابله با »بیوتروریسم« 
خبر داد. ســردار غالمرضا جاللی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور، درباره روش های جدید دستگاه های جاسوســی بیگانه در ترورهای 
زیســت محیطی)بیولوژیک( و احتمال تهدید مســئوالن کشور از این ناحیه، اظهار کرد: مسئول رســیدگی به امور بیوتروریسم، وزارت اطالعات 
اســت که وظیفه کشــف تروریســم و مســائل امنیتی را بر عهده دارد. وی افزود: در بنده »ج« ماده 206 قانون برنامه پنجم توســعه آمده اســت 
که وزارت اطالعات مســئول رســیدگی به امور بیوتروریسم اســت. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشــور با بیان اینکه تاکنون وزارت اطالعات 
درخواســت کمکی در این زمینه از ســازمان پدافند غیرعامل نداشــته اســت، گفت: با این حال ســازمان پدافند غیرعامل برای همکاری در این 

زمینه آمادگی کامل دارد.

سوژه روز

اعالم آمادگی 100 نماینده برای فراکسیون اعتدال
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی از تشکیل فراکسیون اعتدال بعد از تعطیالت فعلی نمایندگان مجلس 
دهم خبر داد و گفت: تاکنون 100 نماینده از دو فراکسیون والیت و امید برای حضور در این فراکسیون اعالم آمادگی 
کرده اند. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره تشــکیل ســومین فراکسیون در مجلس دهم افزود: اعضای هیات 
موســس فراکسیون اعتدال 20 نفر هستند. وی با بیان این که این فراکسیون مشی اعتدالی در پیش خواهد گرفت، 
ادامه داد: در ابتدای تشــکیل مجلس دهم بنا نبود که ما عضو فراکســیون والیت شــویم، بنا بود که همه کسانی که 
خواهان ریاست آقای الریجانی بودند در کنار هم جمع شوند و به اجماع در این خصوص برسند. این نماینده مجلس 

دهم یادآور شد: اصال قرار نبود که فراکسیون والیت شکل بگیرد، قرار بود بعد از ریاست علی الریجانی در این راستا صحبت کنیم، در این راستا تخلف 
تشکیالتی صورت گرفت، عده ای سوء استفاده و مصادره به مطلوب کردند.  جعفرزاده ایمن آبادی دلیل تشکیل فراکسیون اعتدال را تندروی های 
دو فراکسیون امید و والیت دانست و اظهار داشت: این دو فراکسیون تندرویی هایی را دارند، اما مشی ما اعتدالی است. از این رو به دنبال استقالل 
هســتیم. وی افزود: اعضای این فراکســیون کسانی هستند که نه در فراکسیون امید هستند و نه در فراکسیون والیت. در واقع بعضی از نمایندگان 
به دلیل کم لطفی هایی که در دو فراکسیون شده و تمامیت خواهی آنها به دنبال تشکیل فراکسیونی هستند. این نماینده مجلس با بیان اینکه مشی 
فراکسیون مستقلین کامال اعتدالی است، یادآور شد: اعضای فراکسیون مستقلین در انتخابات ریاست مجلس از آقای الریجانی حمایت می کردند 

اما در بقیه ارکان هیات رئیسه حامی لیست امید بودند و در واقع از هر دو فراکسیون خواهند بود.
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طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده ارائه می شود

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی از قید یک فوریتی بر طرح کمیسیون زنان و خانواده برای ارائه در صحن علنی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با طی روند مربوطه، این کمیسیون تا پایان سال جاری تشکیل 
شود. سهیال جلودارزاده ضمن انتقاد از اینکه حوزه زنان و خانواده در کشور متولی مناسبی ندارد و در این میان سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و غیره نمی توانند به صورت مناسب به وظایف خود عمل کنند، گفت: 

نمایندگان خانه ملت ضمن امضای طرح تشــکیل کمیســیونی به نام زنان و خانواده به دنبال برنامه ریزی در این حوزه و رفع چالش های موجود هســتند. جلودارزاده با بیان اینکه تشکیل چنین کمیسیونی می تواند 
راهگشای مسائل حوزه زنان و خانواده باشد، اظهار کرد: برخی افراد از موازی کاری احتمالی کمیسیون مذکور با فراکسیون زنان و خانواده انتقاد می کنند در حالی که این کمیسیون می تواند تصمیمات فراکسیون 

زنان و خانواده را پیگیری کند.وی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این طرح با قید یک فوریت مطرح خواهد شد و در صورت جلب نظر موافق نمایندگان، در کمیسیون های اصلی و 
فرعی مورد بحث و نظر قرار خواهد گرفت و خواهان آن هستیم که هرچه سریع تر برای بررسی جزئیات در صحن علنی مطرح شود. جلودارزاده تصریح کرد: این طرح در صورت کسب نظر موافق نمایندگان در 

صحن علنی، در کمیسیون تدوین  آیین  نامه داخلی مجلس بررسی می شود و با توجه به اینکه زمان مناسبی تا پایان سال جاری وجود دارد، احتمال تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در سال جاری وجود دارد.

اصولگرایان چهره های زیادی دارند
جعفر شــجونی عضو جامعه روحانیت مبارز 
در پاسخ به ســوالی درباره حمایت احتمالی 
اصولگرایان ســنتی از روحانی اظهار کرد: 
بــرای اصولگرایــان تا حــاال قحط الرجال 
پیش نیامده که بخواهند از روحانی حمایت 
کنند. ما کاندیداهای خــود را داریم ولی به 

زمانــش رو می کنیم. ما چهره زیاد داریم. آدم هــای ما را که موش نخورده 
اســت. آقایان حداد عادل، قالیبــاف و جلیلی از این افراد هســتند. ما این 
همه شــخصیت داریم برای چه به ســمت رقیب برویم. وی درباره احتمال 
کاندیداتوری احمدی نژاد گفت: ما داوری داریم به نام شورای نگهبان. اگر 
سوتش بلند شــد یا از هواکشش دود سفید باال آمد و کسی را تایید کرد، آن 
وقــت احمدی نژاد می تواند برود، فعالیت کند. مردمی که از او خیر دیدند به 

او رای می دهند.

امکان تغییر زمان انتخابات 96
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشــور گفت: 
رایزنی ها را با شورای نگهبان برای تعیین زمان 
برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت 
جمهوری در سال 1396 آغاز کرده ایم. علی 
پورعلــی مطلق در این باره افــزود: با توجه به 
اینکه خردادماه سال آینده مصادف با ماه مبارک 

رمضان است و برگزاری انتخابات در این ماه دشوار است در خصوص تغییر زمان 
برگزاری انتخابات رایزنی هایی با شورای نگهبان انجام داده ایم.  وی ادامه داد: 
براســاس قانون یک ماه قبل از زمان شروع بکار فعالیت رئیس جمهوری باید 
انتخابات تمام شده باشد و از آنجا که خردادماه سال آینده مصادف با ماه مبارک 
رمضان است و کار برای افرادی که می خواهند در پای صندوق ها حضور یابند 
و چند روز نیز برای شمارش آرا در محل حضور داشته باشند سخت است پیشنهاد 

کرده ایم که انتخابات یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان برگزار شود.

بی غیرت کردن مردان، جنگ نرم است
جانشــین گــروه مشــاوران فرماندهی کل 
قوا گفت: امروز موشــک هــای جمهوری 
اســالمی ایران به ســمت تل آویــو و رژیم 
اشــغالگر قدس نشــانه رفته است. سردار 
ناصر آراســته با اشــاره به برنامه جنگ نرم 
دشــمن بی غیرت کردن مردان و بی عفت 

کــردن زنان را از جمله برنامه های دشــمن در این حوزه عنوان کردو بیان 
داشت: دشمن می کوشــد تا در حوزه جنگ نرم اعتقادات را سست کرده 
و بــی غیرتی را در مردان و بی عفتــی را در زنان رواج دهد و بدین ترتیب به 
اهداف تعیین شــده خود برســد. وی با اشــاره به آمادگی نیروهای نظامی 
جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با تهدیدات دشمن متذکر شد: امروز 
موشــک های جمهوری اسالمی ایران به ســمت تل آویو و رژیم اشغالگر 

قدس نشانه رفته است.

 واکنش ها به 
بنرهای شهرداری تهران

»آیا می دانســتید در آمریــکا از هر 5 نــوزاد، 2 نوزاد 
نامشروع اند«، »آیا می دانستید در آمریکا در هر 9 ثانیه 
یک زن مورد ضرب و شتم قرار می گیرد« و...  این ها دو 
نمونه از جمله هایی است که شهرداری در طرحی با نام 
»حقوق بشر امریکایی« روی بنرهایی در سطح شهر 
تهران نصب کرده اســت. هم زمان با انتشار تصاویر 
این بنرها واکنش ها در سطح شبکه های اجتماعی 
به آن آغاز شد تا نشان دهد این اقدام مجموعه تحت 
مدیریت قالیباف نیز مثل همیشــه توجه ها را به خود 

جلب کرده است. 
ایــن نخســتین بار نیســت کــه شــهرداری تهــران 
بیلبوردهایــی حساســیت برانگیز در ســطح شــهر 
نصب می کنــد. در جریان مذاکرات هســته ای هم 
بیلبوردهایی با عنــوان »صداقت آمریکایی« به طور 
گسترده در سطح شهر نصب شد که در آن ها نسبت 
به مذاکره و ذات شــیطانی طرف مقابل هشدار داده 
شــده بــود. بیلبوردهایی که با انتقادات بســیاری در 
سطح شــبکه های اجتماعی و همچنین با واکنش 
وزارت امورخارجــه و اعضای اصالح طلب شــورای 
شهر تهران مواجه شد. این بار اما کاربران در واکنش 
به بنرهای شهرداری پیام های بسیاری را در سطح این 
شبکه ها با هشتگ »بنر پیشنهادی برای شهرداری 
تهران« منتشــر کردند، حــاوی جمالتی که به جای 
حقوق بشر آمریکایی، به مسائل ریز و درشت اجتماعی 
و اقتصادی ایران و مقایســه آن با دنیا اشاره داشت. 
موضوعاتی از قبیل حجم بیکاری، فســاد اقتصادی 
و موارد عینی تری مثل فیش های حقوقی، شــالق 
کارگران، کودکان کار و نیز مســائلی که مستقیما به 
شهردای بر می گردد مثل رشوه هایی که در شهرداری 
های رد و بدل می شــود و نیز ماجرای دستفروشان. 
جمالتی مثل: »آیا می دانید در همین تهران، عده ای 
به نون شب محتاج اند و عده ای دیگر »ماهیانه« چند 
ده میلیون حقوق با کمترین زحمت از دولت دریافت 
می کنند؟«، »آیا می دانید علی چراغی در اثر برخورد 
اتفاقی بــا پنجه بوکــس مأموران شــهرداری  تهران 
ُمرد؟«، »آیا می دانید روزانه ده ها کودک در شهر تهران 

دستفروشی می کنند؟« و... .
اما واکنش معکوس کاربران شــبکه های اجتماعی 
به بیلبوردهای »حقوق بشــر آمریکایی« در وهله اول 
نشان از شکست این طرح شهرداری دارد. موضوعی 
که غالمرضا علیزاده، جامعه شناس و مدرس دانشگاه 
علت اصلــی آن را »کاهش اعتماد اجتماعی به منبع 
پیام« می خواند.  این مدرس دانشــگاه در گفت و گو با 
روزنامه شهروند با اشاره به موضوع می گوید: »یکی از 
عواملی که باعث می شود نبود اعتماد به منبع خبر به 
صورت واگیر اجتماعی در الیه های مختلف تسری پیدا 
کند، این است که اصوال جامعه زمانی که با نارسایی ها 
مواجه اســت، انتظار دارد مسائل درون جغرافیایی به 
وسیله مسئوالن مطرح و برای آنها راهبرد اجرایی ارایه 
شــود.« به عقیده این جامعه شناس این نوع پیام ها از 
دید مردم »فرار به جلو و فرافکنی« تلقی می شود چون 
مردم به این نتیجه می رسند که برای »پوشش مسائل 
جامعه و الپوشــانی کردن مشکالت جامعه از مسائل 
کشورهای دیگر استفاده می شود و جنبه های منفی 
آن کشورها برجسته می شود و این طور القا می شود که 
فقط ما نیستیم که مشکل داریم و همه جهان مشکل 
دارنــد.« او این گزاره که »همه جای جهان مشــکل 
دارند« را گزاره درســتی می داند اما معتقد است مردم 
انتظار دارند هزینه هایی که برای شــعار و بنر می  شود 
»راهکاری برای جامعه خودی داشــته باشــد و برای 
مشــکالتی مانند بیکاری، اعتیاد، طالق، آلودگی، 

ترافیک و سایر پدیده ها راهکاری در آنها ارایه شود.«

ایسنا نوشت: فیش هایی که اعتماد عمومی را نشانه رفته است
صحبت از انتشار 3000 فیش حقوقی است. اگر از امروز تا انتخابات ریاست جمهوری دهم 300 روز باقی مانده باشد یعنی انتشار روزانه 10 

فیش حقوقی! بازاری که تا انتخابات برای مخالفان دولت رونق خواهد داشت. اما آیا منتشرکنندگان به این فکر کرده اند که با انتشار این 
فیش ها چه چیز را نشانه رفته اند؟

 ایلنا نوشت: با چماق بیرونش می کنیم
در میان استانداران دولت روحانی، تغییر هیچ کدام به اندازه تغییر استاندار خراسان جنوبی موجب نگرانی اصولگرایان نشد. پیروزی قاطعانه 
انتخابات در خراسان جنوبی آن ها را امیدوار کرده بود که اگر قرار به تغییر است، الاقل فردی بیاید که به گرایش اصولگرایی نزدیک تر باشد.

 فارس نوشت: مدیریت کارگزارانی کلید فسادهای دولتی
حقیقت آن است که »سبک مدیریت کارگزارانی« را باید مهمترین ریشه این مساله دانست. الگویی که بریز و بپاشهای مسئوالن دولتی را 

بخشی از هزینه های ناگزیر پیشرفت می داند و در یک کالم معتقد است پروژه ها پیش برود ولو با ویژه خواری مدیران!

 تسنیم نوشت: پشت پرده استعفاهای اجباری به جای عزل
درحالی که افکار عمومی انتظار برخورد جدی با مدیران متخلف در ماجرای حقوقهای نجومی را دارد، دولت به جای مجازات عامالن 

به دنبال استعفای ساده مدیران متخلف و احتمااًل به کارگیری آنها در سایر مناصب است.

عکس روزسایت نگار

حضور بانوان در ورزشگاه 
در حاشیه دیدار ایران و 
صربستان

خبرنامه
1395 مــاه  تیــر    12  شــنبه 

 چه کسی پشت پیامک های تهدیدآمیز 
به روزنامه نگاران است؟

هشدار امنیتی باید به صورت رسمی ابالغ شود، نه پیامک مشکوک
روز پنجشنبه بســیاری از روزنامه نگاران رسانه های 
اصالح طلب پیامک هایی تهدیدآمیز دریافت کردند 
که به آن ها هشــدار می داد که از ارتباط به عناصر 
معاند خودداری کنند. متن پیام به این صورت بود: 
»هرگونــه ارتباط و همکاری بــا عناصر معاند خارج 
از کشــور از طریق ایمیل، پورتال های امن و ســایر 
وســایل ارتباطــی عملی مجرمانــه و موجب پیگرد 
قضائی اســت. ضروری است ارتباطات خود را قطع 
نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشــدار امنیتی 
اســت«. گفته شــده اســت به جــز روزنامه نگاران، 
عــده ای از فعاالن سیاســی، فعاالن حــوزه زنان و 
 فعاالن دانشــجویی نیــز مخاطب ایــن پیامک ها 

بوده اند.
با انتشار خبر و تصویر این پیامک ها در شبکه های 
اجتماعــی تعــدادی از از دریافت کننــدگان اعالم 
کردند که از ارســال کنندگان آن شــکایت خواهند 
کرد. چراکه پیامک ها با چهار شماره تلفن شخصی 
ایرانسل ارسال شــده و تصاویر ارسال کنندگان نیز 
از طریق اپلیکیشن های موبایل قابل رؤیت است. 

حاال برخــی نماینــدگان مجلس از لــزوم پیگیری 
موضوع از سوی مسئوالن سخن گفته اند.

محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران در مجلس و 
مدیرمسئول روزنامه ابتکار، در گفت وگو با خبرگزاری 
»برنا« با اظهار بی اطالعی از این پیام گفت: »وزارت 
ارشــاد مسئول اســت و باید طی حکمی به شورای 

مرکزی فضای مجازی درخواست پیگیری کند«.
او بــا بیان اینکه "ما باید حداقل امنیت روانی و حریم شــخصی را برای قشــر 
خبرنگار و رســانه فراهم کنیم"، افزود: »این پیام از دو حالت خارج نیست، یا 
جنبه خودســرانه و شخصی دارد که زنگ خطری در جامعه رسانه است یا اگر 
حکومتی و به شــکل امنیتی باشــد، باید طی ابالغیه رسمی قبل از ارسال به 
وزارت ارشاد اعالم می شد و از این جهت از درجه قانونی ساقط است بنابراین 
من اهالی رسانه و کسانی که پیام را دریافت کرده  اند را به آرامش دعوت می کنم 

و امیدوارم خطری آنها را تهدید نکند«.
وکیلــی دلیل چنین اتفاقی را هرج ومرج قانونی دانســت و گفت: »اینکه یک 
نفر می تواند در کشــور ما به حریم شخصی تعداد کثیری از اهالی رسانه حتی 
برای تسویه حســاب شــخصی دســت پیدا کرده و ایجاد رعب و وحشت کند، 
زنگ خطر امنیتی است. بنابراین این مسأله باید به شکل جدی و قانونی برای 

مشخص شــدن مرجع صدور پیام پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضائی 
داشــته است یا خیر؟ شخصی بوده اســت یا امنیتی؟ و اگر شخصی بوده، در 
جهت دســتگیری فرد متخلف اقدام صورت گیرد و اگر از سوی مرجع امنیتی 

بوده، دالیل مشخص ارائه شود«.

 پلیس فتا و وزارت اطالعات 
به سرعت منشأ پیامک ها را روشن کنند

در عین حال نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از وزارت اطالعات و پلیس فتا 
خواست منشاء پیامکهای تهدید آمیز ارسالی به برخی خبرنگاران را مشخص 
کنند. علی مطهری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ارسال پیامک های تهدید 
آمیز به برخی خبرنگاران و فعاالن رسانه ای گفت: »هیات نظارت بر مطبوعات 
نهاد متولی رسانه هاســت و ســایر نهادها حق دخالــت در این حوزه را ندارند ؛ 

بنابراین موارد این چنینی باید از طریق هیات نظارت 
به مطبوعات اعالم شود«.

وی افزود:  »ارسال چنین پیامک هایی موجب ایجاد 
نگرانی در اهالی رسانه شده و لذا پلیس فتا و وزارت 
اطالعات باید به ســرعت منشــاء ایــن پیامک ها را 
روشــن کنند و نتیجه را به اطالع مردم و رســانه ها 
برســانند و خاطی یا خاطیان بــه قوه قضاییه معرفی 

شوند«.
این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس ادامه داد:  
»معنــی ندارد که پیامک های تهدیدآمیز به شــکل 
مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود بلکه چنین 
اقداماتی باید به طور آشــکار از سوی مرجع قانونی 
مشخص انجام شود«. نایب رئیس مجلس در پایان 
گفت کــه در صورت لزوم این موضــوع در مجلس  

پیگیری خواهد شد.
همچنیــن الیــاس حضرتی دیگــر نماینده مجلس 
در ایــن خصوص اظهار کرد: »پیامک گســترده به 
روزنامه نگاران و ادبیــات به کار رفته در آن مصداق 
اتهام زنی است و دادســتان به عنوان مدعی العموم 
باید طرح شــکایت کند«. نماینده مــردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به موضوع ارســال پیامک تهدیدآمیز به تعدادی از 
روزنامه نگاران، گفت: »من به طور جدی و رســمی 
از وزیــر اطالعــات و پلیس فتا طی نامــه یا تذکری 
در جلســه علنی خواهم خواســت تا این موضوع را 
پیگیری و عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهند چرا که اتهام زنی به اصحاب رسانه 
و نســبت دادن فعالیت با جریان های معاند به آنها اتفاق کم اهمیتی نیست«.

وی افزود: »در شرایط خاص کشور عده ای در عرصه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی به دنبال ایجاد نگرانی و تشــویش در جامعه و برهم زدن 

فضای آرام کشــور هستند که شاید برخی دستاوردها را زیر سوال ببرند«.
مدیر مســئول روزنامه اعتماد، تأکید کرد: »دنبال کردن منافعی غیر از منافع 
ملی از ســوی هر جریانی محکوم اســت و ایــن پیامک ها که با چند شــماره 
مشــخص و با در دســت داشــتن اطالعات روزنامه نگاران ارســال شده هم 
به دنبال همین هدف اســت کــه موجب نگرانی خاطر اهالی فرهنگ شــده 
و بی شــک بایــد با آن برخــورد جدی شــود و اگر از ســوی مراجع ذی صالح 
 ایــن اتفــاق نیفتد حتمًا جمعــی از روزنامه نــگاران علیه عوامل ایــن اتفاقات 

طرح دعوا می کنند«.
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رصدخانه

گفت وگوهای پشت پرده
افشاگری بشار اسد درباره درخواست های آمریکا برای مذاکره

مصاحبه اخیر بشار اسد، رئیس جمهور ســوریه با یک رسانه استرالیایی، 
این روزها به شــدت مورد توجه قرار گرفته اســت. مصاحبه ای که در آن، 
اســد از تالش های پشــت پرده آمریکا برای مذاکره با دولت خود سخن 
گفت و رأی مــردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا را نیز یک »انقالب« 
خواند. رئیس جمهور ســوریه در گفت و گو با شبکه »اس بی اس« استرالیا 
گفت: »سوریه از هر تالشی برای مبارزه با تروریسم استقبال می کند؛ اما 
باید این تالش ها واقعی باشــد، نه صوری یا برای عرض اندام کردن. این 
تالش ها باید از طریق دولت مشــروع سوریه صورت بگیرد«. وی افزود: 
»کشــورهایی مثل عربســتان، ترکیــه و قطر که از تروریســت ها حمایت 
می کنند، نمی خواهند حمایتشان را از تروریسم متوقف کنند«. اسد تصریح 
کرد: »زمانی که روسیه و ایران از مردم سوریه حمایت می کنند، در واقع از 
ثبات و امنیت دفاع می کنند چرا که تنش در سوریه و رخدادهای کشور ما 

در کشورهای همجوار و ایران، روسیه و اروپا تأثیر می گذارد«.
وی در ادامه اظهار داشت: »دولت های آمریکا از دهه  پنجاه قرن بیست 
همــواره دنبال مشــکل آفرینی بوده اند و هیچ مشــکلی را حل نکرده اند. 
ما با همکاری با آمریکا مخالف نیســتیم امــا این همکاری باید به معنای 
صحبت از منافع مشترک و تالش برای تحقق آن باشد، نه صحبت از منافع 
آن ها به ضرر منافع ما«. بشــار اسد درباره برخی اخبار منتشر شده درباره 
درگیری میان نیروهای سوری و حزب الله لبنان گفت: »درگیری میان ما 
و حزب الله؟! خیر. چنین درگیری وجود نداشته است. نیروهای حزب الله 
از ارتش ما حمایت می کنند. ما و حزب الله با حمایت نیروی هوایی روسیه 
علیه تمامی گروه های مسلح می جنگیم. این گزارش ها به هیچ وجه درست 
نیســت. شما اگر به نشســت اخیری که میان وزرای دفاع روسیه، ایران و 
سوریه در تهران صورت گرفت نگاه کنید، می بینید که چه هماهنگی خوبی 
میان ما در زمینه مبارزه با تروریســم وجود دارد«. اســد گفت: »زمانی که 
مخالفان سالح به دست می گیرند، مردم را می ترسانند و به امالک عمومی 
حمله می کنند، در آن زمان تروریســت به حســاب می آیند. مخالفان اگر 
مخالف هستند، پس باید ســوری باشند و به نیابت از کشورهای دیگری 

مثل عربســتان صحبت نکنند. مخالفان سوریه باید ریشه سوری داشته 
باشــند«. رئیس جمهور سوریه درباره آتش بس گفت: آتش بس همچنان 
پابرجاســت اما نباید این را فراموش کنیم که گروه های تروریستی هر روز 
آن را نقض می کنند. در نتیجه ما نیز حق داریم پاسخ آن ها را بدهیم. من 
می توانم بگویم که آتش بس همچنان در بیشتر مناطق پابرجاست اما در 
برخی مناطق اینگونه نیســت. بشار اســد درباره حمایت روسیه و ایران از 
وی نیز گفت: »مســئله به رئیس جمهور یا یک فرد مربوط نمی شود. این 
فهم نادرست و بخشی از تبلیغات رسانه ای غرب است که می گویند روسیه 
و ایران از شــخص بشار اســد یا از رئیس جمهور سوریه حمایت می کنند. 
مسئله این نیست. زمانی که آن ها از سوریه دفاع می کنند از ثبات و منافع 
خودشان دفاع می کنند. اگر قرار بود آن ها از شخص رئیس جمهور دفاع 
کنند رئییس جمهور نمی توانســت صرفًا به خاطر حمایت ایران و روســیه 

پنج ســال دوام بیاورد. مســئله به رئیس جمهور مربوط نمی شــود، بلکه 
مربوط به تمامی اوضاع سوریه است«. وی درباره مذاکره مستقیم یا غیر 
مستقیم با آمریکا گفت: »خیر. ما هیچ گونه مذاکره ای نداریم؛ اما می توانم 
بگویم از طریق کانال های ارتباطی مختلف، مذاکره غیرمستقیمی وجود 
دارد. اگر از آن ها بپرســی انکار می کنند. ما نیز انکار می کنیم. اما در واقع 
کانال های غیرمســتقیم وجود دارد«. اســد درباره برخی از این کانال ها 
گفت: »باید بگویم تاجرانی هستند که به سرتاسر جهان مسافرت می کنند 
و با مقامات آمریکا و اروپا دیدار و پیام های مشخصی را منتقل می کنند. اما 
مسئله جدی در این زمینه وجود ندارد؛ چرا که ما معتقد نیستیم که آمریکا 
درباره حل بحران ســوریه جدی باشد«. اسد درباره درخواست اخیر برخی 
دیپلمات های آمریکایی برای حمله نظامی در سوریه گفت: »این مسئله 
موجب نگرانی ما نشــد. حامیان جنگ در آمریکا وجــود دارند و این چیز 

جدیدی نیست. ما به این مسئله توجه نمی کنیم؛ چرا که موضوع بر سر این 
درخواست نیست، بلکه بر سر سیاست و اقدامات است«. اسد گفت: »ما 
روی هیچ کدام از رؤسای جمهور آمریکا حساب نمی کنیم، چرا که آن ها 
در زمان تبلیغات چیزی را می گویند که پس از رئیس جمهور شدن خالف 
آن را انجــام می دهند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نمونه ای از این 
رؤسای جمهور است. ما باید ببینیم آن ها چه سیاستی را دنبال می کنند«.
رئیس جمهور ســوریه درباره رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و 
تأثیر آن بر ســوریه گفت: »من معتقدم که خیلی نمی توانم وارد این بحث 
شوم؛ چرا که این مسئله یک مسئله مربوط به انگلیس است و من انگلیسی 
یا اروپایی نیســتم. اما می توانم بگویم که این نتیجه غافلگیرکننده چه بسا 
دارای پیامدهای مختلفی باشد؛ چه داخلی از ناحیه اقتصادی یا خارجی 
درباره نگرانی درخصوص تروریســم، مســائل امنیتــی و پناهجویان. اما 
برای ما باید بگویم مســئوالنی که مرا نصیحت می کردند و می گفتند که 
چگونه باید با بحران ســوریه برخورد کنم و می گویند اسد باید برکنار شود 
برایشان روشن شــد که واقعیت را درک نکرده اند وگرنه خواهان برگزاری 
این همه پرسی نمی شدند. من معتقدم که این مسئله انقالبی از سوی مردم 
علیه کسانی است که آن ها را در برخی مواقع سیاستمدار درجه دو می نامند. 
آن ها خواهان مسئوالنی شده اند که قادر به اداره بهتر کشورشان باشند. 
اگــر دولت دیگری روی کار آمد و فهمید که مســئله پناهجویان و امنیت 
به مشکالت منطقه مرتبط اســت در آن زمان سیاست متفاوتی در پیش 
گرفته خواهد شــد که تأثیر مثبتی برای ما خواهد داشــت. اما امید بسیار 
کمی به این مسئله وجود دارد چرا که نمی دانیم چه کسی جایگزین دیوید 
کامرون، نخســت وزیر مستعفی انگلیس خواهد شد«. در نهایت، اسد در 
جواب این ســؤال که تاریخ چگونه درباره ریاســت جمهوری اش قضاوت 
خواهد کرد، گفت: »من امیدوارم و آرزو دارم که تاریخ بگوید این فرد همان 
کسی است که کشــورش را از شر تروریست ها و مداخله بیگانگان نجات 
داد. این تنهای آرزوی من اســت. البته همه چیــز به داوری و حکم خود 

مردم سوریه بازمی گردد«.

ادعاهای جدید وزیر خارجه عربستان علیه ایران
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان ســعودی، با تکرار اتهام های پیشــین خود، به نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به »الحشــد الشعبی« حمله کرد. به گزارش وبگاه خبری »تم« عربستان، جبیر در اختتامیه سفر محمد بن سلمان، 
جانشین ولی عهد عربستان به فرانسه در اظهاراتی مدعی شد که نیروهای بسیج مردمی عراق وابسته به این کشور نبوده و »ایران است که این شبه نظامیان فرقه گرا را فرماندهی می کند«. وی با بیان اینکه در عملیات آزادسازی فلوجه این 
نیروها برخی خطوط را زیر پا گذاشتند، گفت: »ما معتقدیم که این شبه نظامیان باید منحل شوند«. گفتنی است نیروهای بسیج مردمی عراق بعد از اشغال چندین شهر عراق به دست داعش، به فتوای آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر 
عراق تشــکیل شــد و عالوه بر نیروهای شــیعی از اهل تسنن و مسیحیان نیز نیرو دارد. وزیر خارجه عربستان همچنین با متهم کردن تهران به ایجاد تنش در برخی کشورهای منطقه، از ایران خواست که از »دشمنی« خود علیه عربستان 
سعودی دست بردارد. جبیر مدعی شد: »ایران قصد دارد لبنان را در وضعیت بی ثباتی نگه دارد تا به نفع حزب الله، هم پیمان استراتژیک خود تمام شود؛ حزب اللهی که مانع انتخاب رئیس جمهور لبنان می شود«. اتهام ایران به دخالت در 
امور داخلی کشورهایی چون عراق و لبنان در حالی صورت می گیرد که ثامر السهبان، سفیر عربستان در بغداد به دلیل اظهارات تحریک آمیز خود علیه نیروهای حشد الشعبی و ایجاد اختالف بین اهل تسنن و شیعیان، بارها از سوی وزارت 
خارجه عراق احضار شده است. در مقابل، ایران از همان روزهای نخستین اشغال موصل به دست داعش، اقدام به حمایت از دول، ارتش و مردم عراق کرد و  کمک های مستشاری و نظامی آن به نیروهای نظامی عراق همچنان ادامه دارد.

شرکت کننده با ظاهری خاص در مسابقه برگرخوری؛ واشنگتن

نمایــش مهارت نظامی ســربازان 
خلق چین در هنگ کنگ

مراسم تشییع یکی از جان باختگان در حادثه حمله انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول

 اعضای جدید پلیس نیویورک 
پس از مراسم ادای سوگند

 گروگان گیری مرگبار 
در بنگالدش

گروهی متشــکل از 9 فرد مسلح، جمعه شــب به رستورانی در 
یک منطقــه دیپلماتیک در پایتخت بنــگالدش حمله کرده و 
پس از تبادل آتش با نیروی های امنیتی، شماری از حاضران در 
رستوران را به گروگان گرفتند. بی نظیر احمد، فرمانده نیروهای 
واکنش سریع داکا به خبرنگاران گفت که گمان می رود تعدادی 
از گروگان ها خارجی باشــند. وی افــزود: »نیروهای واکنش 
ویــژه برای نجات افراد به دام افتاده در این رســتوران محبوب 
خارجی ها در تالشــند و سعی می کنیم، قضیه را به روش های 

مسالمت آمیز حل کنیم«.

 کشته شدن دو سرکرده داعش 
در موصل

وزارت دفاع آمریکا از کشــته شدن دو سرکرده گروه تروریستی 
داعش در موصل در حمالت هوایی هفته گذشته ائتالف تحت 
امر آمریکا خبر داد. پیتر کوک، ســخنگوی پنتاگون روز جمعه 
اعالم کرد، مرگ این دو و حمالت علیه سایر سرکردگان داعش 
در ماه گذشته، رهبری داعش را در موصل تضعیف کرده است 
و دو تن از مهم ترین ســرکرده نظامی آن ها در شــمال عراق را 
از صحنه خارج کرد. کــوک افزود، در حمله هوایی به نزدیکی 
موصل، بسیم محمد احمد سلطان البجیری، معاون وزیر جنگ 

داعش کشته شد.

 حمله دوباره »ترامپ« 
به توافق هسته ای ایران

انتخابــات  نامــزد جمهوری خواهــان در  ترامــپ،  دونالــد 
ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از توافق هسته ای ایران و گروه 
1+5 موســوم به برجام، آن را »فاجعه ای بزرگ برای آمریکا« و 
»فاجعه ای بزرگ تر برای اســرائیل« خواند. وی که روز جمعه در 
جمــع هوادارانش در دنور، پر جمعیت ترین شــهر ایالت کلرادو 
صحبت می کرد، از برجام با عنوان »توافق وحشتناک با ایران« یاد 
کرد و گفت: »ایران به یک قدرت تبدیل شده است«. وی در ادامه 
به انتقاد از جان کری برای توافق با ایران پرداخت و گفت: »کری 

یکی از بد ترین مذاکره کنندگانی است که من تا حاال دیده ام«.

درخواست سناتورهای آمریکایی 
برای اصالحات در بحرین

هفت سناتور آمریکایی خواستار فشار برای تسریع اصالحات سیاسی 
در بحرین شــده اند. این ســناتور ها در نامه ای به جان کری، وزیر 
خارجه آمریکا، از او خواسته اند مقامات بحرینی را برای تسریع روند 
اصالحات سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار دهد. این سناتور ها از 
جان کری خواستند، به دولت بحرین تفهیم کند که ادامه محدودیت 
بر فعالیــت مخالفان دارای تبعات و آثار ملموســی خواهد بود که 
می تواند شامل منع فروش اسلحه باشد. نویسندگان هشدار داده اند 
که »خودداری دولت بحرین از واکنش مناسب نسبت به اعتراضات 

مشروع شهروندان به بافت اجتماعی آن کشور آسیب خواهد«.

بین الملل
1395 مــاه  تیــر    12  شــنبه 


