
دولت برنامه ای برای مقابله با هجمه ها ندارد
»اتاق های فکری تشکیل شده است و هر هفته روزهای شنبه تصمیم می گیرند که در آن هفته چه اتفاقی بیفتد 
که از آن سوء استفاده کنند«. این جمله را هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبر 
هفتگی خود گفت. هرچند نوبخت توضیح بیشتری درخصوص این اتاق های فکر و اینکه از سوی چه کسانی 
و با چه اهدافی صورتی می گیرد نداد، اما میزان هجمه علیه دولت خود گویای موضوع است. هجمه ای که به 

صفحه ۲ویژه پس از برجام شدت گرفت و با وارد شدن دولت به چهارمین سال عمر خود  ...
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اجازه ندهیم فضای امید 
کشور از بین برود

نوبخت در مجلس: تورم ساالنه از 10.2 دهم درصد به 9.5 درصد تقلیل یافت

تورم ساالنه کشور یک رقمی شد
محمد باقر نوبخت که برای ارائه گزارشی درباره  برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی امروز 

)سه شنبه( مجلس حضور پیدا کرده بود اظهار کرد: در آخرین ساعات دیروز مرکز آمار ایران خبر خوبی را 
منتشر کرد و گفت که برای نخستین بار بعد از سال ها تورم ساالنه ما یک رقمی شده است و من به خاطر 
این موفقیتی که دراقتصاد ایران حاصل شده خدا را شاکر هستم و از همکارانم در وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی تشکر می کنم. وی افزود: بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه یعنی خرداد 95 نسبت به 

خرداد 94 از 6.8 درصد در اردیبهشت به 6.1 درصد تقلیل پیدا کرده و تورم ساالنه نیز از 10.2 
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اســحاق جهانگیری با طرح این سوال که تا 
چه زمانی می خواهند فضای کشور را مایوس 
کننده جلوه دهند؟ افزود:مواظب باشیم و اجازه 
ندهیم فضای امید کشور از بین برود. وی ادامه 
داد: طبیعی است که در هر رشته از فعالیتی در 
هر مقطعی تعدادی واحد صنعتی مشکل دارند.  

صفحه 3جهانگیری گفت ...

حجت االســام محمــد غروی 
با بیــان اینکه روحانــی خود را 

فراجناحی می داند ...

امنیــت  و  مدیــرکل سیاســی 
بین الملــل وزارت امــور خارجه 

گفت: با توافق ...

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
با اشاره به موضوع امنیت اخاقی، 

اظهار کرد ...

اصولگرایان از 
روحانی حمایت 

می کنند

روند کاهش 
سرمایه گذاری 

معکوس شد

علت تشدید 
بدحجابی 

خار چشم آل خلیفه
صفحه 4

واکنش های بین المللی به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم
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دولت پیگیر مسئله حقوق های کالن
معاون اول رئیس جمهور و وزیر اطالعات از پیگیری هایشان درخصوص حقوق های نجومی خبر دادند. معاون اول رییس 
جمهور، دکتر جهانگیری امروز و به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد 
دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر دستور تشکیل کمیته ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی 
ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد. معاون اول رئیس جمهور همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با 
بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به 
وی گزارش کنند. همچنین امروز وزیر اطالعات از اعالم گزارش در خصوص حقوق های میلیونی توسط وزارتخانه متبوعش و 

اعالم آن از طریق معاون اول رئیس جمهور خبر داد. محمود علوی در حاشیه جلسه علنی امروز )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران پارلمانی، 
گفت: گزارش وزارت اطالعات در مورد حقوق های میلیونی در دست تهیه است که به زودی از طریق معاون اول رئیس جمهور به مردم اعالم می شود. وی افشای 
حقوق های کالن را موجب باز شدن دست دولت برای ورود به این معضل اقتصادی دانست. حجت االسالم والمسلمین علوی افزود: در پی افشا شدن حقوق های 
کالن دست دولت برای پرداختن به آن باز شد. اگر دولت خود می خواست به این مسأله وارد شود می گفتند دولت به حساب های بانکی مردم سرک کشیده و وارد 
حوزه خصوصی افراد شده است، اما الحمدلله با این مسأله که افشا شد دست دولت برای برخورد باز شد و رئیس جمهور به معاون اول خود دستور قاطع دادند و در 
پی آن جلساتی تشکیل شد که به یاری پروردگار به صورت جدی برخورد خواهیم کرد. وزیر اطالعات متذکر شد: همانطور که در این دولت با اختالس های 3000 
میلیارد تومانی و 8000 میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی و امثال او برخورد شد با حقوق های 234 میلیون تومانی و حقوق های کالن نیز برخورد خواهیم کرد. 

مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی
نمایندگان مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای اصل 44 مخالفت کردند. رئیس کمیسیون 
ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در مجلس نهم با انتقاد از مخالفت مجلس با طرح تشکیل این کمیسیون در دوره دهم گفت: 
با توجه به روند بررسی این طرح در مجلس مجددا طرح تشکیل این کمیسیون با اصالحاتی به صحن علنی ارائه می شود.
حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با ایسنا در واکنش به مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی و نظارت 
بر اجرای اصل 44 گفت: مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون مرتبط با اقتصاد مقاومتی جای تاسف دارد. وی با بیان اینکه 
در این رابطه 53 نفر در رای گیری شرکت نکردند گفت: با توجه به جمیع این شرایط در نظر داریم طرح تشکیل کمیسیون 

ویژه اقتصاد مقاومتی را  با اصالحاتی مجدد به صحن علنی ارائه کنیم.
کمیسیون، مربوط به اصل 44 بود نه اقتصاد مقاومتی

با این حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که نمایندگان به دلیل عملکرد و کارنامه گذشته کمیسیون ویژه اصل 44 در دوره های هشتم و نهم به 
تشکیل این کمیسیون در دوره دهم رای ندادند. مهردادالهوتی در گفت وگو با ایسنا در خصوص مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی و 
نظارت بر اجرای اصل 44 گفت: این کمیسیون مربوط به اقتصاد مقاومتی نبود و در مورد اصل 44 بود. کمیسیونی که به نظر بنده در دوره گذشته کارآیی نداشت و تنها 
باعث موازی کاری با کمیسیون اقتصادی می شد. وی ادامه داد:  اگر کمیسیون اصل 44 در دوره گذشته موثر بود باید رسالت خود را در موضوع واگذاری بخش های 
دولتی به خصوصی انجام می داد حال اینکه از 200 هزار میلیارد تومان اموال دولتی واگذار شده تنها ۶ درصد به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

 بازندگان انتخابات
 عصبانی هستند

مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصادی گفت: در ادوار مختلف تحمل 
ها باالتر بوده است اما از ســال 92 به بعد، بازندگان 
انتخابات بســیار عصبانی هستند و این عصبانیت را 
تبدیل به یک فضای بسیار خشن مطبوعاتی و رسانه 

ای کرده اند.
اکبر تــرکان در گفــت وگو بــا ایرنا دربــاره اظهارات 
شــب گذشــته رییس جمهوری در ضیافــت افطار 
بــا فعاالن سیاســی کشــور مبنــی بر اینکــه رقابت 
هــای سیاســی را بــرای رفع مشــکالت کشــور به 
رفاقــت تبدیــل کنیم، افــزود: اکثــر رســانه ها در 
ســمت مخالــف آقــای دکتــر روحانــی حرکت می 
کند و ایــن باعث شــده به جــای پرداختن بــه کار، 
 بخشــی از انــرژی و ظرفیــت کشــور صــرف رفتار 

غیراخالقی شود. 
وی اظهار داشت: در هر دوره انتخابات، گروه های 
مختلف با ســلیقه های گوناگون سیاسی مشارکت 
می کنند و یکی از باشکوه ترین جلوه های جمهوری 
اسالمی انتخابات هایی است که در مقاطع مختلف 

برگزار شده است.
وی اظهار داشــت: ما بــه دفعات دیده ایــم دولتی 
انتخاباتی برگزار کرده و رقیــب او در انتخابات پیروز 
شــده است، این نشــان دهنده این است که با وجود 
اشــکاالت، ما یک جریان مردمساالری قابل قبولی 
در کشــور داریم اما نباید این انتخابات موجب شــود 
رقبای انتخاباتی پس از انتخابات هم همچنان شروع 

به تازیدن به یکدیگر کنند.
وی تاکیــد کــرد: پرونــده انتخابــات و رقابت های 
انتخاباتی را باید پس از انتخابات بست و به کار کشور 
پرداخت، ایــن انتخابات و رقابت هــا نباید تبدیل به 

کینه شود.
مشــاور رییس جمهــوری ادامه داد: آقــای دکتر 
روحانــی همگان را بــه کار و پرداختــن به اهداف 
بزرگ ملی دعــوت کردند و این اهداف مورد اتفاق 
همه است، جهت گیری اصلی ما اقتصاد مقاومتی 
اســت که رهبر معظــم انقالب ابــالغ فرمودند و 
محورهای بســیار مهمی را تعییــن کردند بنابراین 
همــه ظرفیت های کشــور بایــد بر ایــن موضوع 

متمرکز شود.
ترکان اضافه کرد: می توانند در انتخابات بعدی رقابت 
کنند اما از اکنون شــروع به رفتارهای غیرمتعارف و 

کند کردن حرکت توسعه کشور نکنند.
وی در مورد اینکه روحانی در مراســم شــب گذشته 
گفتــه بــود »اگــر در انتخاباتــی پیــروز و قهرمان 
نشــدیم، پهلوان باشــیم«، اظهار داشــت: خلق و 
خوی پهلوانــی به این اســت کــه در ورزش به ویژه 
ورزش کشــتی که ورزش ســنتی ما اســت اگر یک 
کشــتی گیر با کشــتی دیگــر در شــرایط منصفانه 
کشــتی می گیرد و می بازد، بلند می شــود، ســینه 
حریــف خــود را مــی بوســد و می گویــد تــو برنده 
شــدی. این رفتار پهلوانی اســت، در واقع می پذیرد 
 که این یک رقابت ورزشــی اســت و رقیبــش برنده 

شده است. 
مشــاور رییس جمهوری ادامه داد: در مورد کسانی 
کــه در صحنــه هــای مختلف بــا هــم رقابت می 
کنند، دکتر روحانی اشــاره بســیار زیبایــی کردند به 
اینکه رفتــار پهلوانی را بیاموزیم. یادمان هســت در 
انتخاباتــی که رییــس دولت اصالحات پیروز شــد، 
فــردای آن روز آقای ناطــق به وی تبریــک گفت و 
بــه انتخابــات احترام گذاشــت، این رفتــار پهلوانی 
 اســت، این اخالق پهلوانی اســت که از آقای ناطق 

شاهد بودیم. 

دولت برنامه ای برای مقابله با هجمه ها ندارد
حضرتی: یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده

»اتاق های فکری تشکیل شده است و هر هفته روزهای شنبه تصمیم می گیرند 
که در آن هفته چه اتفاقی بیفتد که از آن سوء استفاده کنند«. این جمله را هفته 
گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبر هفتگی خود گفت. 
هرچند نوبخت توضیح بیشتری درخصوص این اتاق های فکر و اینکه از سوی 
چه کسانی و با چه اهدافی صورتی می گیرد نداد، اما میزان هجمه علیه دولت 
خود گویای موضوع اســت. هجمه ای که به ویژه پس از برجام شدت گرفت و با 
وارد شــدن دولت به چهارمین ســال عمر خود کم کم دارد به روزهای اوج خود 
وارد می شود. تا حدی که وزیر کشور دولت اصالحات که دوران »هر 9 روز یک 
بحران« دولت اصالحات را تجربه کرده است، می گوید: »فشاری که بر دولت 
روحانی وارد شــده از فشار دولت خاتمی بیشتر است«. حاال این روحانی است و 
این حجم حمله هایی که بر سر کوچک ترین مسئله با آن روبه روست. حمله هایی 
که آن طور که سخنگوی دولت گفته است، به نظر در اتاق فکرهایی سازماندهی 
می شوند. حتی امروز یکی از نمایندگان اصالح طلب مجلس از مدیریت این اتاق 

فکرها به دست یکی از وزیران دولت احمدی نژاد سخن گفته است. 

می خواهند دولت را شکست دهند
الیاس حضرتی نماینده فراکســیون امید مجلس در حاشیه جلسه علنی صبح 
امروز در جمع خبرنگاران در این خصوص از مدیریت این اتاق فکر توســط یکی 
از وزرای احمدی نژاد خبر داد. حضرتی گفت: یک اتاق فکر قوی، منســجم و 
منظم علیه دولت آقای روحانی تشــکیل شــده که یکی از وزرای ســابق آنجا را 
مدیریت می کند و به دنبال این اســت که تمام مســائلی که در مورد دولت آقای 
دولت احمدی نژاد گفته می شــود را مشابه سازی کند وبگوید که این دولت هم 

دزد است و اختالس می کند و  مشکالت اخالقی و دروغگویی دارد.
آذر منصوری فعال سیاسی اصالح طلب نیز امروز در مصاحبه با ایلنا با بیان اینکه 
این اتاق فکرها از زمان روی کار آمدن دولت کار خود را آغاز کرده است گفت: رد 
پای این اتاق فکر را می شود از طریق رسانه هایی که هر روز یک تیتر مخرب علیه 
دولت می زنند پیدا کرد و خیلی کار ســختی نیست، اما به طور قطع در یک سال 
پیش رو این اتاق فکر جدی تر و فعال تر خواهد شد. هدف اصلی آن ها تخریب و 
تضعیف دولت. مانع تراشی و سنگ اندازی مقابل دولت و نیز ایجاد بحران های 

جدید برای دولت خواهد بود.
رسول منتجب نیا قائم مقام و از اعضای مؤسس حزب اعتماد ملی، با بیان اینکه 
عده ای تالش می کنند دولت را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهند، گفت: سخنگوی 
دولت از اتاق تخریب دولت خبر داده اما مسأله فراتر از یک جلسه است. این عده 
کمر همت بسته اند که دولت را شکســت دهند یا آن را ضعیف جلوه دهند. آنها 
اتفاقاً  دست بر مسائلی می گذارند که می تواند نقطه قوت دولت باشد. مثاًل برجام 
را به گونه ای جلوه داده اند که برخی تصور کنند برجام نقطه ضعف دولت است.

مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاســت جمهوری اسالمی ایران نیز 
در این خصوص گفت: ستاد قدرتمندی برای تخریب دولت تشکیل شده است 
که با استفاده از امکانات گسترده ای که دارد افکار عمومی را تحت الشعاع قرار 

می دهد و تا زمان انتخابات این موضوع را گسترده تر می کنند. این ها مشکل ریز 
را به یک بحران عمومی تبدیــل می کنند و برای تخریب دولت و مایوس کردن 
مردم از آن اســتفاده می کنند. این همه فشــار تبلیغات رســمی گسترده که به 
وجود آورده اند، برای ضربه زدن به دولت است که باید به این مسئله توجه شود.

دولت نهاد رسانه ای خود را تقویت و نظام مند کند
اما اصالح طلبان و طرفداران دولت به دولت انتقاد دارند. آن ها می گویند دولت 
برغــم این حجم از حمله ها هیچ برنامه ای برای مقابله ندارد. میرزابابا مطهری 
نژاد عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری در این خصوص گفت:  دولت برای 
مقابله با این هجمه ها برنامه، اســتراتژی و راهبرد ندارد و باید در اولین قدم تیم 
رســانه ای خود را تقویت کند. به طور مثال آقای نوبخت بسیار گرفتار هستند و 
نمی رسند مسائل وزارت خانه ها و مطبوعات را به طور کامل رصدکرده و مواضع 

دولت را تبیین کنند.
مطهری نژاد خاطر نشان کرد: ما نیاز به نهاد سخنگویی داریم که بتواند با رسانه 
ها تعامل خوبی داشــته و به پرسش ها پاسخ دهد. بنابراین نیاز است دولت نهاد 
رســانه ای خود را تقویت و نظام مند کرده تا بتواند بــا نخبگان جامعه صحبت و 
چنین رویدادهایــی را پیش بینی کند. وی افزود:  اقــدام دیگری که دولت باید 
داشته باشداین است که عملکرد خود را آسیب شناسی کند و اگر نیاز به تغییر در 
برخی سازمان ها و وزارت خانه ها وجود دارد، این تغییر انجام گیرد که من فکر 
می کنم تغییراتی الزم است چون برخی انتظارات مردم هنوز برآورده نشده است.
محمد جواد حق شــناس عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملــی نیز در این 
خصوص گفت: متاسفانه دولت در حوزه محافظت و حراست از خود کم کاری 
و تعلل کرد. همانطور که گفتم این اتاق های فکر از همان هفته آغاز کار دولت 
یازدهم شکل گرفته بود و هیچ گاه هم دست از تخریب نکشیدند. متاسفانه من 
در ایــن رابطه و در خصوص حفاظت دولت از خود، نمره خوبی به دولت یازدهم 

نمی دهم.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه در خصوص اقداماتی که دولت باید برای مقابله 
با این تخریب ها انجام دهد بیان کرد: انتظارات مردمی که پای صندوق های 
رای رفتند و به آقای روحانی رای دادند این است که دولت تا پایان 4 سال کار خود 
به وعده هایی که داده است جامعه عمل بپوشاند. شاید یکی از کارهایی که دولت 
می توانست با انجام آن از حجم تخریب ها بکاهد و به وعده های خود نیز عمل 
کند دادن گزارش عملکرد به مردم بود؛ متاسفانه این وعده رییس جمهور به طور 
تمام و کمال محقق نشد. مردم انتظار شفافیت در عملکرد دولت ها را دارند؛ اگر 
تا به امروز این امر آنطور که باید اتفاق نیفتاده اســت از امروز دولت باید بکوشد تا 
گزارش عملکرد ارائه دهد و تالش های خود را در طول این 3 سال بازگو نماید.

دولت به منتقدانش بها نداد، مخالفانش رشد کردند
امــا ناصر ایمانی تحلیلگــر اصولگرا در رابطه با تخریب دولت یازدهم از ســوی 
مخالفانش نظر دیگــری دارد. او در ایــن خصوص گفت: هیــچ دولتی نبوده 

که با مخالفان جدی مواجه نشــده باشــد. همیشــه این مخالفان هســتند که 
بــا برنامه ریزی ســعی در اخــالل در کار دولت داشــته و دارند. ایــن دولت نیز 
از این اصل مســتثنی نیســت.  وی با اشــاره به گفته های نوبخت ســخنگوی 
دولت مبنــی بر »تشــکیل اتاق فکر علیــه دولــت روحانی« افــزود: مطمئنا 
دولــت مخالف هایــی دارد که بــرای اجرایــی شــدن خواسته هایشــان اتاق 
 فکر تشــکیل می دهنــد، اما باید توجه داشــته کــه این رویه جدیــد و مختص 

به دولت روحانی نیست. 
ایمانی در رابطه با نحوه برخورد دولت با اینگونه اقدامات مخالفان، اظهار کرد: 
دولت روحانی بایــد چند اقدام انجام دهد، قدم اول اینکه دولت به جداســازی 
منتقدین از مخالفین بپردازد، از هر طریقی که شــده اســت منتقدین را جذب 
کرده و به آنها بهاء دهد تا با این شیوه مخالفان واقعی کامال مشهود شوند.  این 
تحلیلگر سیاسی افزود: مخالفین همیشه تالش دارند که خودشان را در صف 
منتقدین گم کننــد، دولت باید منتقدین را از مخالفان خــود جدا کند. نکته ای 
که در دولت یازدهم چندان مــورد توجه قرار نگرفته اســت. البته باید به خاطر 
داشته باشیم که منظور از مخالف، همان کارشکن است، کسی که می خواهد 
به هر شــیوه ای دولت را تخریب کند.  ایمانی معتقد است: از آنجایی که دولت 
به منتقدان خود چندان بهاء نداده است، مخالفین توانسته اند، خود را در صف 

منتقدان جای داده و رشد کنند. 
وی افزود: کار غلطی اســت که بخواهیم این قبیل کارشکنی های را به جناح 
سیاســی مقابل نســبت دهیم.  مجموعه جناح مقابل، منتقد دولت هستند اما 
مخالف نیستند. دولت باید توجه داشته باشد که تندروی های سیاسی، همیشه 
وجود داشــته اند. این گروه تندروها مخالف دولت هســتند اما کارشــکنی آنها 

نمی تواند چندان تأثیر گذار باشد.
حجت االسالم و المسلمین جعفر شــجونی در واکنش به سخنان محمدباقر 
نوبخت مبنی بر تشــکیل اتاق فکر علیه دولت، اظهار کــرد: دولت با کارهای 
خودش سبب شده که این توهم برای دولتمردان به وجود آید که علیه آنها اتاق 
فکر تشکیل شده است، در حالی که این دولت مورد حمایت رهبری است و کسی 
حال و حوصله تشکیل اتاق فکر علیه آن را ندارد. وی ادامه داد: مسئوالن دولت 
به جای انتقاد از عملکرد دو دولت گذشته، کار خودشان را انجام دهند و منتقدان 
را بی سواد و بی شناسنامه نخوانند، هرچند که کسی به حرف ما گوش نمی دهد 
و به محض آنکه دو یا سه بار از دولت انتقاد کردیم، دیگر ما را به افطاری ساالنه 
دولت دعــوت نکردند و به جای امثال من، جمعــی از روحانیان حامی را به این 

مراسم فراخواندند.
شــجونی با تاکید بر اینکه تالشــها و ســخنرانیهای امثال او به مردم دلگرمی 
بخشید تا در دو، سه ســال اخیر از پا نیفتند، ادامه داد: خدا را شکر می کنم که 
در هیچ اتاق فکری تردد ندارم و به هیچ کس نیز وابسته نیستم اما به دولتمردان 
می گویم اگر اتاق فکری هم وجود داشته باشد، در لندن است و اصالح طلبانی 
که خودشــان را در مجالس سوم و ششم شورای اســالمی نشان دادند، عضو 

آن هستند.

دیدبان مجلسپیگیری روز

اجازه ندهیم فضای امید کشور از بین برود
اسحاق جهانگیری با طرح این سوال که تا چه زمانی می خواهند فضای کشور را مایوس کننده جلوه دهند؟ افزود:مواظب باشیم و اجازه ندهیم فضای امید کشور از بین برود. وی ادامه داد: طبیعی است 
که در هر رشته از فعالیتی در هر مقطعی تعدادی واحد صنعتی مشکل دارند.  جهانگیری گفت: در بهترین شرایط اقتصادی هم اگر از تولیدکننده بپرسید که همه شرایط مهیا است، می گوید نه ولی واحدم 
در حال تولید است و اشتغال دارم.  معاون اول رییس جمهوری گفت: عده ای در کشور طوری صحبت می کنند که گویی یک گرد مردگی در همه واحدهای تولیدی کشور افشانده شده است و دیگر تولید 
و کاری در کشــور وجود ندارد.  جهانگیری ادامه داد: عده ای هم در این کشور همیشه مشغول پیدا کردن مسائلی هســتند که ذهن جامعه و مدیران را از مسائل اصلی کشور به سمت مسائلی که آنها می 
خواهند، منحرف کند.  وی با بیان این که نباید اجازه دهیم که مردم را مایوس کنند، گفت: کســی که دلسوز نظام و کشور است به خصوص در مقطع فعلی نباید به جامعه القای یاس و ناامیدی کند.  معاون 
اول رئیس جمهوری افزود: کشــوری هستیم که در اطراف ما حوادث عجیب و غریبی اتفاق می افتد و کشــورهای اطراف ما هر روز با جنگ و کشتار مواجه هستند.  جهانگیری ادامه داد: کشور ما، کشوری 

است که کانون ثبات، امنیت و آرامش منطقه است و مردم به آینده شان امیدوار هستند. 

سیاسی



3 سه شنبه 1 تیر  ماه 1395
محسن رضایی: انجام صد ها پروژه نیمه تمام، دولت را در باتالق فرو می برد

محســن رضایی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تعاون و اقدام و عمل، گفت: مهم ترین موضوع امروز کشور مساله اقتصاد است. امروز مشکالت اقتصادی مورد توجه همه آحاد ملت ماست. بیکاری نگرانی 
جوانان کشــور است. محسن رضایی با اشــاره به دو الگوی مطرح هدایتگری و نهادســازی در جهان برای برون رفت از رکود اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را الگوی مناســب نظام برای حل این مشکل در کشور 
دانســت و گفت: امروز ما مشکلی به نام الگو در ایران نداریم. مشکل ما یکی انحراف از سیاست هاست و دیگری مشــکل در پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. رضایی در ادامه گفت:  دولت 

از پروژه محــوری به هدایتگری باید روی بیاورد. باید ریل اقتصاد را عوض کرد. در ریل جدید دولت باید رابطه خــود را در اقتصاد بازتعریف کند. انجام صد ها پروژه نیمه تمام دولت را در باتالق فرو 
می برد. باید هوشــمندانه عمل کرد و دولت، تعاونی ها و بخش خصوصی روی صندلی های خود بنشینند. پیشــنهاد ما این است که دولت تعاونی سهامی عام را باید جدی بگیرد. وی افزود: 
پیشنهاد دیگر ما سهام عدالت است. از خود تعاونی ها می توانیم برای کنترل و هدایت سهام عدالت استفاده کنیم. ما باید برای اجراء و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، نخست معرفت 

پیدا کنیم. سپس ایمان بیاوریم و در مرحله بعد آن را پیاده سازی کنیم. هر یک از این اتفاقات نیافتد ما شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی نخواهیم بود.

اصولگرایان از روحانی حمایت می کنند
حجت االســالم محمد غروی با بیان اینکه 
روحانی خود را فراجناحی می داند و نمی توان 
وی را شخصیتی اصالح طلب معرفی کرد، 
ادامــه داد: تلقی من این اســت کــه آقای 
روحانی جزو اصــالح طلبان نیســت؛ چرا 
که ایشان مدعی هســتند فراجناحی عمل 

می کنند و از هر دو جریان اصالح طلب و اصولگرا در کابینه دولت شان حضور 
دارند و از لحاظ فکری نیز سوابق ایشــان نشان می دهد که نمی توان آقای 
روحانی را جزو اصالح طلبان دانست. غروی با اشاره به نحوه آرایش سیاسی 
اصولگرایان در انتخابات 9۶، گفت: به نظر می رســد اکثریت اصولگرایان 
در انتخابات 9۶ بر حمایت از آقای روحانی توافق کنند چرا که هرچه پیشــتر 
می رویم،  شــرایط کشــور نیز پیچیده تر می شــود و این پیچیدگی در مسائل 

سیاسی نیز بیشتر است. 

روند کاهش سرمایه گذاری معکوس شد
مدیرکل سیاســی و امنیت بین الملل وزارت 
امــور خارجه گفت: با توافق هســته ای روند 
کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران 
معکوس شــده اســت. حمید بعیدی نژاد در 
کانال تلگرام خود با اشــاره به گزارش آنکتاد 
درباره کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

در ســال 2015 در ایران نوشت :با توجه به روند سرمایه گذاری از سال 2012 
که تمامی به سال های اوج تشدید تحریم ها در دوره قبل از برجام برمی گردد، 
می توان نتیجه گرفت که در صورت تحقق نیافتن برجام، به طور طبیعی این روند 
کاهشی ادامه می یافت. این در شرایطی است که نرخ سرمایه گذاری خارجی 
در ترکیه در همین سال ها بیش از 12 میلیارد دالر بوده است. بعیدی نژاد گفته 
است که با حصول برجام این روند معکوس شده است و در سه ماهه بعد از اجرای 

برجام،  این میزان به حدود 3.5 میلیارد دالر رسیده است.

علت تشدید بدحجابی 
محمدباقــر الفــت، معــاون اجتماعــی و 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره 
به موضوع امنیت اخالقی، اظهار کرد: باید 
در نظر داشته باشیم که برخی از اقدامات غیر 
کارشناسی و بدون توجه به سلیقه و فرهنگ 
مردم سبب پررنگ تر شدن چنین مواردی در 

جامعه شده است.  وی ادامه داد: مردم در جریان انقالب فرهنگی حجاب را 
به صورت خودجوش و براساس میل خود پذیرفتند، اما آن روند پیگیری نشد 
و برخی افراد و اشخاص روند دیگری را پیش گرفتند که در نتیجه امروز شاهد 
حرکت  از بدحجابی به سمت بی حجابی در جامعه هستیم. الفت با تاکید بر اینکه 
مســئوالن در زمینه برخورد با مصادیق امنیت اخالقی باید به دیدگاه واحدی 
برسند اظهار کرد: تشدد ســلیقه و رویه در بین مسئولین و تندروی و کندروی 

در جریان برخورد با این موضوع  سبب شده است که به وضعیت فعلی برسند.

بعضی ها دوست دارند 
 روسای جمهور 

تدارکاتچی بشوند
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اسالمی 
ایران گفت: گزینه ای بهتر از روحانی برای ریاســت 
جمهــوری وجــود نــدارد و صحبت هایــی مثل رد 
صالحیت ایشــان آرزوهایی اســت که مخالفان به 

زبان می آورند. 
مرتضــی بانک با اشــاره به فرایند دربــاره مهم ترین 
رقیــب روحانــی در انتخابــات 9۶ گفــت انتخابات 
ریاســت جمهوری معمــوال دو قطبی اســت. با این 
حال اصولگرایان هنوز نتوانسته اند کسی را به عنوان 
کاندیدا معرفــی کنند که مورد اجمــاع اصولگرایان 
باشــد و وجهه مردمی داشته باشــد. از طرفی کسی 
که چند بار در انتخابات شــرکت کرده و رای نیاورده 
است، اگر روی نامزدی خود اصرار کند، وارد تقابل 

با مردم شده است.
بانک یادآور شد: احمدی نژاد هم رقیب جدی برای 
روحانی نیست او دوســت دارد در رسانه ها تیتر شود 
و ایــن رفتار ها را بــرای همین انجــام می دهد. این 
کار توســط هر کسی که معرفی شــود او به خواسته 
خود رســیده اســت، اما به هیچ وجــه اصولگرایان 
روی احمدی نژاد اجمــاع نخواهند کرد و چون تعدد 
کاندید اها به ضرر آن هاســت، در    نهایت فرد دیگری 

نامزد خواهد شد.
او افزود: به نظر می رسد شعارهای احمدی نژاد هم 
اعتباری ندارد مثال شــعار مبارزه با فساد در حالی از 
سوی او و دوســتانش مطرح می شــد که بیشترین 
فساد در آن دولت اتفاق افتاد. به نظر من جمع اصلی 
اصولگرایــان باید کســی را معرفی کننــد که متمایز 
باشند و به نظر می رســد این برگ برای اصولگرایان 

در حال حاضر وجود ندارد.
او در پیش بینی نتیجــه انتخابات 9۶ گفت: جریان 
اجتماعی که در سال 92 ایجاد شده هنوز فعال است 
و معقتد اســت می تواند در کنار این دولت به اهداف 
خود نزدیک شــود. با این حال همیشــه مقاومت و 

مخالفت وجود دارد.
او حســن روحانی را رئیس جمهور پیروز در انتخابات 
ســال 9۶ پیش بینی کرد و افزود: گزینه ای بهتر از 
ایشان وجود ندارد و صحبت هایی مثل رد صالحیت 
ایشــان بیشتر آرزوهایی اســت که مخالفان به زبان 

می آورند.
مرتضی بانک به شایعاتی که درباره معرفی نامزدی 
به جز آقای روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال 9۶ از سوی اصالح طلبان وجود دارد اشاره کرد 
و گفت: دالیل زیادی وجود دارد که چنین ایده ای در 

ذهن و فکر اصالح طلبان وجود ندارد.
مرتضــی بانک درباره وعــده 250 هزارتومان یارانه 
که از ســوی بعضــی از حامیان احمدی نــژاد برای 
انتخابات سال 9۶ مطرح می شود، تصریح کرد: از 
او از این شعار ها زیاد شنیده ایم. از سویی برای مردم 
مسجل شــده که این روش پرداخت درست نیست و 
در گذشته که این رقم پرداخت شده بود، قیمت همه 
اقــالم ضروری زندگی مردم افزایش سرســام آوری 
داشت. به نظر می رسد این خیلی شعار گیرایی برای 
مردم نخواهد بود و مردم ضررهای این تصمیم را در 

زندگی شخصی خود احساس کرده اند.
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا رئیس جمهور  به 
نظر شما نقش تدارکاتچی دارد یا توانسته در برخی 
موارد اثرگذار باشــد، تاکید کرد: بعضی ها دوســت 
دارند روسای جمهور به سمتی بروند که تدارکاتچی 
بشوند، اما این دولت اثرگذار است. همین تصویب 
برجام یکی از کارهای مهــم دولت بود که در تاریخ 

ثبت خواهد شد.

خبرآنالین نوشت: آیا دوران هشت ساله دولتهای نهم و دهم ،نقطه عطف در تاریخ ایران است؟
اگر اهتمام و اراده سیاسی برای اصالح و رفع کاستی های موجود در سیستم اداری کشور وجود داشته باشد، تاریخ نگاران آینده دوران 

هشت ساله دولت نهم و دهم را به منزله نقطه عطفی در تاریخ ایران ثبت خواهند کرد.

 نامه نیوز نوشت: تخریب ها علیه دولت از کجا ساماندهی می شود؟
بسیاری از منتقدین و مخالفین وی که انتظار پیروزی او در انتخابات را نداشتند پس از ناکامی و شکست در انتخابات سعی کردند تا روحانی 

را رئیس جهور یک دوره ای کنند و برای این راه تمامی تالش خود را به کار بگیرند.

 الف نوشت: پرونده سازی به اتهام انتشار فیش های حقوقی مدیران دولتی
باید گفت راه حل صحیح برخورد با فیش های حقوقی چند صد میلیونی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده و به سرمایه 

اجتماعی و اعتبار دولت لطمه وارد کرده تنها با شفاف سازی و انجام پرداختی های عادالنه قابل حل است.

 598 نوشت: واپس گرایی فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و بازگشت به ماقبِل 84
با روی کار آمدِن دولت یازدهم، روزگاری نو فرا رسیده بود و این بار دولت تدبیر عزمش را جزم کرده بود که این مجموعه را به فضای پیش از 

84 برگرداند.

عکس روزسایت نگار

 تهیه ده تن آش نذری 
 در سالروز میالد 
 امام حسن )ع( 
در بجنورد.

خبرنامه

تورم ساالنه کشور یک رقمی شد
نوبخت در مجلس: تورم ساالنه از 10.2 دهم درصد به 9.5 درصد تقلیل یافت

محمد باقر نوبخت که برای ارائه گزارشی درباره  برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی 
در جلســه علنی امروز )سه شــنبه( مجلس حضور پیدا کرده بود اظهار کرد: در 
آخرین ســاعات دیروز مرکز آمار ایران خبر خوبی را منتشر کرد و گفت که برای 
نخستین بار بعد از سال ها تورم ســاالنه ما یک رقمی شده است و من به خاطر 
این موفقیتی که دراقتصاد ایران حاصل شده خدا را شاکر هستم و از همکارانم 
در وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی تشــکر می کنم. وی افزود: بر اســاس این 
گزارش، تورم نقطه به نقطه یعنی خرداد 95 نســبت به خرداد 94 از ۶.8 درصد 
در اردیبهشــت به ۶.1 درصد تقلیل پیدا کرده و تورم ساالنه نیز از 10.2 دهم 
درصد در اردیبهشــت به 9.5 درصد در خرداد تقلیل یافت. این موفقیت بزرگی 
است که گویای آهنگ کاهنده نرخ تورم است که طی سه سال گذشته نیز مرتبا 

در حال کاهش بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه کشور 10 برنامه میان مدت 
را تجربه کرده است، گفت: دو برنامه اول، هفت ساله و مابقی برنامه ها پنج ساله 
بوده اســت. ما در برنامه ششم به دنبال آن هســتیم که برنامه ای با جامعیت و 
اشــراف در مباحث مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقدیم 
کنیم تا این برنامه طی سال های 95 تا 99 تحقق یابد. وی افزود: در این برنامه 
آنچه ار آن تحت عنوان تم یاد می کنیم شــامل سیاســت های فرادستی نظام، 
سیاست های ابالغی رهبری در سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی شده است 
که این برنامه جامع و در چارچوب فرهنگ ایرانی- اســالمی و تعامل سازنده با 

جهان است.
نوبخت با تأکید بــر اینکه در این برنامه به دنبال اولویت هایی با محوریت تحقق 
آن در پنج سال آینده هستیم، گفت: بر این اساس موضوعاتی را در چهار فصل 
دنبال می کنیم. اولین موضوع مربوط به مواردی اســت که اگر به آن رسیدگی 
نشود با بحران مواجه می شویم. از جمله آن آب، محیط زیست و صندوق های 
بازنشستگی است. ما تأکیدمان بر این است که اولویت هایی را در نظر بگیریم تا 
آن اولویت ها تحقق یابد نه اینکه همچون برنامه گذشته همه چیز اولویت داشته 
باشــد. وی افزود: غیر از این موضوع معتقدیم باید به مکان های خاص توجه 
کرد، هرچند همه جای ایران مورد توجه برنامه ششــم برای توســعه، عمران و 
آبادنی است اما با تأسی از سیاست های ابالغی رهبری باید مناطقی از ایران طی 
سال های 95 تا 99 ارتقاء موقعیت پیدا کنند که از جمله آن سواحل مکران است.
نوبخت افزود: بخش دیگری از موضوعــات مورد اهمیت برای ما موضوعات 
خاص بخشی است که به اقتصاد ایران تحرک می بخشد. با تأسی از سیاست های 
ابالغی رهبری باید بخش های معادن، صنایع، گردشگری، ترانزیت و فناوری 
اطالعات توســعه یابد که ما نیز بر آن تأکید داریــم. وی بخش دیگر مورد توجه 
در برنامه ششــم را مربوط به موضوعات خاص فرابخشی دانست و گفت: این 
موضوعات شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد 
کشور و دستیابی به رشد 8 درصدی به اقتصاد ایران است که هیچ گاه این میزان 
رشــد در برنامه های قبلی نبوده است. برای این مهم نیازمند 724 هزار میلیارد 
تومان منابع در برنامه هســتیم. این عدد کمی نیست، باید همتی باشد تا بتوان 
چنین منابعی برای دستیابی به رشد 8 درصد تحقق یابد. به همین خاطر موضوع 

تأمین منابع مالی نیز دارای اهمیت است.

رئیس ســازمان مدیریت ادامه داد: ما از یک رشــد اقتصادی صرف اســتقبال 
نمی کنیم بلکه رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی برای دولت و مجلس 
قابل قبول اســت. همچنین تفاوت این برنامه با برنامه های دیگر این است که 
در برنامه های دیگر احکام مورد نیاز در جلد برنامه تقدیم می شد اما این بار بنا به 
خواست مجلس و استقبال دولت همه احکامی که سال های گذشته در برنامه 
تکرار می شد را یکجا تحت عنوان الیحه احکام دائمی به مجلس تقدیم کردیم 
که تصویب شد و در رفت و برگشت شورای نگهبان قرار دارد. وی هدف، منابع، 
اولویت و احکام را چهار ستون یک برنامه عنوان و خاطرنشان کرد: ما هر چهار 
رکن را در برنامه ششم داریم. البته ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم از سوی 
مقام معظم رهبری، مجلس و دولت را از اینکه برخی اهداف خود را تعیین کنند 
مســتغنی کرد. از جمله رشد 8 درصد ساالنه که توسط رهبری ابالغ شده برای 

همگان الزم االتباع است.
نوبخت ضمن قدرانی از همکاری های مجلس نهــم در تصویب کلیات برنامه 

با ششم و بخش های اصلی آن، اضافه کرد: ان شاءالله در جلساتی 
هیأت رئیسه و ریاســت مجلس در زمینه برنامه ششم با 

مجلس برخاســته از اراده ملت، انعطــاف خواهیم 
داشــت. وی یادآور شــد: یکی از شاخص های 

عدالت اجتماعی که ضریب جینی اســت در 
برنامه ششــم 0.34 درصــد هدف گذاری 
شده اســت. همانطور که می دانید هر چه 
این عدد به صفر نزدیک تر شــود حکایت 
از تعادل در توزیع درآمدهاســت اما برای 
اینکه اغنیاء غنی تر و فقرا فقیرتر نشــوند 
باید نــرخ تــورم را تقلیل دهیــم. نوبخت 

اضافــه کرد: طــی برنامه ششــم جمعیتی 
کشــور از 79 میلیــون و 138 هــزار نفر در 
ســال 94 به 84 میلیون و 2۶5 هــزار نفر با 
رشد 1.2۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 
همچنین رشد بهره وری 1.9 در سال 94، با 

سازوکارهای پیش بینی شده در برنامه به 2.1 
افزایش پیدا خواهد کــرد و رتبه 118 ایران در 

کسب و کار نیز به 70 تقلیل پیدا می کند.

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی با اشــاره به اینکه برای تحقق رشــد 8 
درصدی در ســال های 95 تا 99، 724 هزار میلیارد تومان باید کســب شــود، 
یادآور شــد: 105 هزار میلیارد تومــان از طریق ســرمایه گذاری بر طرح های 
عمرانی، 57 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و 95 هزار میلیارد 
تومان در بازار ســرمایه،  180 هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی، 24 هزار 
میلیــارد تومان تحصیل منابع بخش خصوصی با مشــارکت دولت و 102 هزار 
میلیارد تومان از ســوی شــرکت های دولتی باید تأمین منبع شود. وی با اشاره 
به تأکید بر رشــد درون زا در عین برون نگری در برنامه ششــم نیز، گفت: از 27 
دی ماه تا امروز در 41 طرح در اســتان های مختلــف 3 میلیاردو 418 میلیون 
دالر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی صورت گرفته و برای ۶ نیــروگاه بالغ بر 
4.2 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هفته گذشته داشتیم و این 
استفاده از شــرایط پسابرجام برای رشد اقتصادی اســت. نوبخت برنامه ششم 
را جامع نگر و مســأله محور توصیف کرد و افزود: ما بایــد در عین حفظ روحیه 
انقالبی و مصالح و منافع ملی روابط مناســبی با جهان داشــت 
باشــیم و در عین حال بر اصول و ارزش هایمان پای 
بفشاریم. یکی از ویژگی های شرایط پسابرجام 
که مســئول تالش تیم مذاکــره کننده ما 
بود این بود که اجحاف و انحصاری که 
برخی کشورهای جهان به ما تحمیل 
می کردند را شکستیم و می توانستیم 
حق انتخاب داشــته باشیم و حاال 
مقامات کشــورهای دیگر به ایران 
می آینــد کــه بــا مــا قراردادهای 
رسمی منعقد کنند. رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی در پایان 
اصالح نظام بانکی با توجه به نرخ 
سود باال و مشــکالت نظام بانکی، 
کمبود تقاضا از ســوی دولــت و مردم 
برای کاال و کاهش ســرمایه گذاری را 
از چالش هــای پیش روی برنامه ســوم 
عنوان و تأکید کرد که برای این چالش ها 
برنامه ریزی هایی صورت گرفته 

است.
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رصدخانه

خاِر چشم آل خلیفه
واکنش های بین المللی به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم

اعالم خبر لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعه بحرینی 
از سوی رژیم آل خلیفه، از روز گذشــته تاکنون واکنش های فراوانی را در 
داخل و خارج از این کشور سبب شده و بار دیگر افکار عمومی بین المللی 
را متوجه سیاست های ســرکوبگرانه رژیم بحرین کرده است. روز گذشته 
رسانه های دولتی در بحرین گزارش دادند که معروف ترین روحانی شیعه در 
این کشور، سلب تابعیت شده است. وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه ای، 
شــیخ عیسی قاسم را به اســتفاده از موقعیت خود برای »خدمت به منافع 
خارجی« و ترویج »فرقه گرایی و خشونت« متهم کرده است. وزرات کشور 
بحرین همچنین مدعی شده این روحانی »حکومت دینی را پذیرفته و اظهار 
وفاداری مطلق به روحانیت کرده است« و »به صورت مداوم با سازمان ها و 
احزابی که دشمنان پادشاهی هستند، در تماس بوده است«. این در حالی 
است که هفته گذشــته نیز دولت بحرین بزرگ ترین تشکل سیاسی شیعه 
این کشور را به حالت تعلیق در آورد. مقامات بحرینی گفتند مرکز جمعیت 
ملی اسالمی »وفاق« بسته شده و اموال آن توقیف شده است. شیخ علی 
سلمان، روحانی شیعه و رهبر سیاســی وفاق در زندان است و اخیرًا حکم 

محکومیتش از 4 سال زندان به 9 سال افزایش داده شد. 
اما اعالم این خبر، پیش از هر چیز واکنش تند ایران را به همراه داشت. در 
همین راستا، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده بود: »مردم مسلمان و 
مظلوم بحرین مدت طوالنی و سالهای مدیدی است تحت ظلم، تبعیض، 
بی عدالتی، تحقیر و اقدامات خشــن، ضد انســانی و غیــر قابل قبول آل 
خلیفه قرار گرفته اند. این مردم نجیب و صبور به رغم فشارهای سنگین و 
برخوردهای نژاد پرستانه آل خلیفه حتی دستگیری برخی از رهبران سیاسی 
و دینی، به زندان کشاندن زن ها و کودکان و شکنجه خوفناک آن ها، لغو 
تابعیت شــهروندان، تضییع حقوق شهروندی و ده ها جنایت دیگر، بدون 
دادن هر گونه بهانه ای به دست آل خلیفه بدنبال احقاق حقوق حقه خود 
بصورت مســالمت آمیز بوده و تشدید فشــار ها هرگز آن ها را از این مسیر 
سلمی خارج نکرده است. اما گستاخی آل خلیفه به جایی رسیده است که 

با نادیده گرفتن نجابت مردم و حرکت ســلمی آن ها و با استفاده از سکوت 
معنادار سازمان ملل، آمریکا و کشــورهای غربی هر روز بر دامنه جنایات 

خود و ایجاد خفقان و فشار بیشتر بر ملت بحرین افزوده است«. 
در ادامه این بیانیه آمده: »بازداشــت غیر قانونی شیخ علی سلمان و دیگر 
رهبران سیاســی و دینی بحرین در سایه ســکوت مجامع بین المللی، آل 
خلیفه را به این گســتاخی کشــانده تا حریم روحانی برجسته و رهبر دینی 
شیعیان بحرین، حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم را مورد تهدید قرار داده 
و تصورات نگران کننده ای در اذهان مردم منطقه و بحرین بوجود آورد. به 
نظر می رســد آل خلیفه از حرکت مسالمت آمیز مردم سوء استفاده کرده و 
برآورد دقیقی از خشم مردم ندارد. یقینًا آن ها می دانند تجاوز به حریم آیت 
الله شیخ عیسی قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله ای از آتش را 

در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد آورد و برای مردم راهی جز مقاومت 
مسلحانه باقی نخواهد گذاشت. قطعًا تاوان آن را آل خلیفه پرداخت خواهد 
کرد و نتیجه آن جز نابودی این رژیم سفاک نخواهد بود حامیان آل خلیفه 
بدانند اهانت به آیت الله شیخ عیسی قاســم و استمرار فشارهای بیش از 
حد به مردم بحرین ســرآغاز انتفاضه خونینی است که عواقب آن به عهده 

کسانی خواهد بود که به گستاخی حکام بحرین مشروعیت می دهند«. 
به جز ســردار ســلیمانی، وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز 
اعالم کرد که اقدام دولت بحرین در ســلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی 
قاســم و تشــدید رویکردهای امنیتی علیه رهبران دینی و ملی، ضدیت با 
اعتقادات و مبانی دینی و دستبرد به اموال و وجوهات شرعی مردم بحرین 
را محکوم می کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر 

اینکــه این اقدامات، امید به اصالح امــور از طریق گفت وگو و روش های 
مســالمت آمیز را از بین می برد، به دولت بحرین توصیه کرد با پایان دادن 
به برخوردهای فراقانونی، از تخریب همه پل های ارتباط با مردم و رهبران 
میانه روی این کشــور پرهیز و با پذیــرش واقعیت های کشــور و برگزاری 

گفت وگوهای جدی ملی به بحران جاری در بحرین خاتمه دهد.
گفتنی اســت واکنش ها به اقدام رژیم آل خلیفه علیه شــیخ قاســم، تنها 
بــه ایران محدود نماند و حتی دولت آمریکا نیــز درباره آن به موضع گیری 
پرداخــت. جــان کربی، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا روز دوشــنبه 
در بیانیه ای لغــو تابعیت این روحانی برجســته را محکــوم و ادعا کرد که 
اقدام رژیم منامه، موجب نگرانی واشــنگتن شــده اســت. در این بیانیه 
آمده اســت: »کماکان از اقدام حکومت بحرین برای ســلب خودســرانه 
تابعیت شــهروندانش، نگرانی عمیق داریم«. این بیانیه به عالوه از عدم 
فراهم سازی امکان دفاع برای شیخ عیسی قاسم در برابر اتهامات وارده و 
صدور حکم از طریق فرایندهای قانونی غیرشفاف، ابراز نگرانی می کند. 
ســازمان دیدبان حقوق بشــر نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد: »تصمیم 
به سلب تابعیت شــیخ عیسی قاســم، بحرین را به روزهای تاریک و سیاه 
سوق می دهد«. در این بیانیه آمده است: »مسئوالن رژیم بحرین درهای 
اصالحات را بسته اند و از سوی دیگر مخالفان را تحریک می کنند«. دیدبان 
حقوق بشر بیان کرد: »اقدامات مسئوالن بحرینی، از جمله سلب تابعیت 

از شیخ عیسی قاسم، تبعات و عواقبی به دنبال دارد«.
ملت بحرین نیز امروز در اعتراض به ســلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در 
منطقه الدراز واقع در غرب منامه پایتخت این کشور تظاهرات گسترده ای 
بر پا کردند. همچنین مســاجد منطقه الدراز واقع در غــرب منامه از ملت 
بحرین خواســتند تا در مقابل منزل شــیخ عیســی قاســم تجمــع کنند. 
انقالبیون بحرینــی بر این باورند کــه اقدامات ســرکوبگرانه آل خلیفه با 
همدستی آمریکایی ها و حمایت آل سعود در راستای طرح محوری رژیم 
یعنی از بیــن بردن ترکیب و بافت جمعیتی بحرین و از بین بردن هویت آن 

دنبال می شود.

هشدار »هاموند« درباره عواقب خروج از اتحادیه اروپا
بحث های موافقان و مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری همه پرسی، تشدید نیز شده است. در همین راستا، وزیر خارجه انگلیس هشدار داد که بریتانیا پس از ترک اتحادیه اروپا 
دیگر نخواهد توانست مجددا به این اتحادیه ملحق شود. به گزارش خبرگزاری »رویترز«، فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه در سخنانی تاکید کرد: همه پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بازگشت ناپذیر خواهد بود و پس از 
خارج شدن از اتحادیه اروپا، بریتانیا دیگر قادر نخواهد بود تا مجددا به اتحادیه اروپا ملحق شود چرا که مقررات پیوستن به این اتحادیه بسیار طاقت فرسا و سخت خواهد بود. وی در ادامه افزود: »از زمانی که بریتانیا در سال 1973 میالدی 
به اتحادیه اروپا پیوسته است، مذاکراتی را برای مستثنی شدن از قوانین این اتحادیه و عضویت در منطقه پولی یورو انجام داده است، چنین تدابیری برای یک عضو جدید اتحادیه اروپا دست یافتنی نخواهد بود«.  هاموند گفت: »هر دولت 
آینده ای در بریتانیا که بخواهد به اتحادیه اروپا ملحق شود، با معیارهای استانداردی روبرو می شود. عضویت در منطقه پولی یورو، منطقه سفر بدون ویزای اتحادیه اروپا و قوانین امنیتی و قضایی بخشی از معیارهای استاندارد برای عضویت 
در اتحادیه اروپا خواهد بود«. وزیر خارجه انگلیس اظهار داشت: »اگر ما تصمیم به خروج بگیریم، برای همیشه از اتحادیه اروپا رفته ایم و هیچ بازگشتی وجود نخواهد داشت«. مردم انگلیس قرار است در همه پرسی 23 ژوئن در خصوص 

ادامه عضویت 43 ساله این کشور در اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند. نظرسنجی های مختلف انجام شده نشان می دهد اختالف نظر زیادی بین شهروندان انگلیسی درباره این موضوع وجود دارد.

سایه هواپیمای اوباما و خانواده اش روی زمین های کشاورزی در مرسد کانتی، 
کالیفرنیا.

پلیس ضد شورش در تظاهرات 
همجنسگرایان؛ استانبول، ترکیه.

تزریق واکسن فلج اطفال به کودک هندی در حیدرآباد.

 محل حمله انتحاری 
در کابل.

 کاخ سفید: تجربه عراق را 
در سوریه تکرار نمی کنیم

ســخنگوی کاخ ســفید اعالم کــرد درس هایی کــه آمریکا از 
لشگرکشــی نظامی بــه عراق یــاد گرفت، عدم وجــود راه حل 
نظامی برای بحران ســوریه را مورد تایید قــرار می دهد. جاش 
ارنست روز دوشــنبه در کنفرانســی مطبوعاتی اظهار داشت، 
درس هایی که ایــاالت متحده از جنگ عراق در ســال 2003 
میالدی گرفت، عدم وجود راه حل نظامی برای بحران سوریه 
را مورد تایید قرار می دهد. ارنست گفت: »سیاست کنونی ما در 
ســوریه مانع از تکرار اشــتباهاتی که دولت های سابق مرتکب 

شده اند، می شود«. 

 سوءقصد نافرجام 
علیه »دونالد ترامپ«

مردی که در جریان یک گردهمایــی انتخاباتی دونالد ترامپ، 
نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری در الس وگاس دستگیر 
شده، گفته اســت که قصد کشــتن ترامپ را داشته است. یک 
افســر پلیس فــدرال امریکا گفته ایــن مرد اعتــراف کرد برای 
رسیدن به هدف خود قصد داشــت یک سالح کمری پلیس را 
از دســت مأموران بقاپد. شــکایت نامه ای روز دوشنبه در یک 
دادگاه منطقه ای امریکا در نوادا تنظیم شــده که در آن این مرد 
که مایکل استیون سندفورد نام دارد، به اقدام خشونت آمیز در 

محوطه های محدود متهم شده است.

 روسیه: صبر ما در سوریه 
حدی دارد!

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با هشدار به آمریکا اعالم 
کرده تحمل روسیه درباره ســوریه حد و اندازه دارد. ژنرال والری 
گراسیموف گفت: »تحمل روسیه در مسأله سوریه به پایان می رسد 
و نه تحمل آمریکا زیرا مسکو به تمام تعهدات خود در این مسأله 
عمل می کند«. گراســیموف در ادامه گفته: »واشنگتن دائمًا با 
گروه های معارض ســوری تحت کنترل خود مســئله و مشکل 
دارد«. وی افزود: »به عقیده مقام های آمریکایی، تمام حمالت 
جنگجویان بــا توپخانه به مواضــع نیروهای ســوری و مناطق 

مسکونی سوریه را همه باید موارد تخلف جزئی قلمداد کنند.

 هشدار کره شمالی 
به آمریکا

یک عضو کمیســیون دفاع ملی کره شمالی هشدار داد پیونگ 
یانگ آماده است در صورت مشاهده هرگونه اقدام تحریک آمیز، 
پایگاه های آمریکایی را در منطقه هدف قرار دهد. این مقام کره 
شمالی با اشــاره به این مطلب اعالم کرد: »تأسیسات نظامی 
آمریکا شامل پایگاه نیروی هوایی آندرسون در جزیره گوام، جایی 
که بمب افکن های بی - 52 اچ اس آمریکا در آن مستقر هستند 
و نیز پایگاه های دریایی ویژه زیردریایی های هســته ای آمریکا 
از مدت ها پیش در تیررس حمالت دقیق ارتش جمهوری خلق 

کره قرار داشته اند«.

بین الملل


