
بدعهدی، بی تجربگی، دست های پشت پرده 
بعد از مشخص شدن تکلیف ریاست ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس و وزن کشی دو جریان اصولگرا و اصالح 
طلب و نیز نقش آفرینی مستقلین، در نهایت فراکسیون امید که بعد از انتخابات هیات رئیسه چشم خود را به 
کمیسیون ها دوخته بود، بار دیگر شکست را تجربه کند. دالیل مختلفی برای این شکست از سوی امیدی های 
مجلس مطرح می شود. برخی از نمایندگان بر این اعتقاد هستند که دست های پشت پرده ای در داخل و خارج 

صفحه ۲از مجلس هدایت جریان را برعهده گرفتند و باعث شکست اصالح طلبان شدند ...
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می گفتند امام زمان بیاید 
مراجع را گردن می زند

محمدرضا عارف:

گالیه های جدی از برخی اعضای لیست امید داریم
محمدرضا عارف در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان به شعار اصالح طلبان در 

انتخابات مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: شعار امید و آرامش تاکتیک اصالح طلبان نبود بلکه یک راهبرد دراز 
مدت است که در همین راستا در داخل مجلس فراکسیون امید فعالیت های خود را آغاز کرد. عارف با بیان اینکه 
ناامیدی در قاموس اصالح طلبی جایگاهی ندارد، اظهار داشت: در مجلس شورای اسالمی به دنبال پیاده سازی 

آرمانها و ایده آل های خود هستیم ولی ایده آلیست نیستیم و واقعیت های موجود را درک می کنیم و بر 
اساس همین واقعیت ها، فعالیت های خود را در قالب فراکسیون امید با جدیت ادامه خواهیم داد. رئیس 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3فراکسیون امید در مجلس دهم به فرآیند طی شده در بحث انتخابات  ... صفحه ۲

آیت اهلل هاشمی رفســنجانی در دیدار جمعی از 
علما، فضال، روحانیــون و طلبه های حوزه های 
علمیه شهرهای مختلف استان های تهران و البرزبا 
اشاره به برخی عقاید و اظهارات دولتمردان سابق 
اظهار کرد: حمایت تقدس گونه  از آن جریان یکی 
از اشتباهات تاریخی برخی جریان های سیاسی و 

صفحه 3حتی قشری از روحانیت  ...

منصــور حقیقــت پــور نماینده 
مجلس نهم با بیــان اینکه تاریخ 

این حقوق های  ...

امیر خجســته نماینده مجلس با 
تأکید بر اینکه ســتاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی ...

حجت االسالم حســین انصاری 
راد نماینده مجلس ششم با اشاره 
به اینکه اصــالح طلبان از آقای 

روحانی و ...

 دولت از 
موضوع حقوق ها 

خبر نداشته

ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال 

تعطیل شود

عبور از روحانی 
بعید است

باند فرود آماده است!
صفحه 4

 واکنش ها به قطعی شدن قرارداد
 »بوئینگ« با ایران
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می گفتند امام زمان بیاید 
مراجع را گردن می زند

آیت الله هاشــمی رفســنجانی در دیــدار جمعی از 
علما، فضــا، روحانیون و طلبه هــای حوزه های 
علمیــه شــهرهای مختلف اســتان های تهران و 
البرزبا اشاره به برخی عقاید و اظهارات دولتمردان 
سابق اظهار کرد: حمایت تقدس گونه  از آن جریان 
یکــی از اشــتباهات تاریخــی برخــی جریان های 
سیاســی و حتی قشــری از روحانیت در ایران بود. 
کسانی که برشانه  روحانیت تا مسند مسؤولیت های 
اجرایــی آمــده بودنــد، صراحتــًا می گفتنــد امام 
زمان)عــج( که بیاید، روحانیــون و حتی مراجع را 

گردن می زند.
هاشمی در پاسخ به تقاضای یکی از روحانیون که از 
میان جمع برخاست و گفت: مردم خواستار برگشت 
شما به نماز جمعه هستند گفت: مردم لطف دارند و 
همین لطف آنان سرمایه  من در دنیا و آخرت است، 
امــا هرجا که بدانم تندروها به بهانه  حضور من مردم 
را به زحمت می اندازند و اختافات بیشــتر می شود، 

نمی روم.
وی با ابراز تاســف از اینکه  در جامعه امروز، شــاهد 
نادیده گرفتن بســیاری از فضایل و مسائل اخاقی 
حتی توســط افراد و جریان های مدعی ارزشمداری 
هستیم اظهار کرد: برخی جریان ها به خاطر تأمین 
برخی مطامع دنیوی، با توسل به غیبت، تهمت، افترا، 
دروغ و شایعه به راحتی با آبرو و حیثیت مخالفان خود 
بازی می کنند و تأســف بارتر اینکه در مقایسه با سایر 
جرایم و رذیلت ها، در این مورد دستگاه های مسؤول 

واکنشی در خور نشان نمی دهند.
هاشــمی تصریح کــرد: جامعه بــا بی اخاقی  ها به 
سرمنزل مقصود متعالی نمی رسد، بخشی از عوامل 
گســترش اخاق یــا بی اخاقی ها، همیــن رفتار و 
گفتاری است که ما به عنوان انسان در جامعه انجام 

می دهیم و می گوییم.

نگذاریم افراطیون مذهبی به اختالفات 
شیعه و سنی دامن بزنند

آیت الله هاشــمی با بیان اینکــه نمی توان با اجرای 
شــیوه های ســنتی، انتظار داشــت مردم در شرایط 
کنونی به ویژه جوانان در همه ابعاد اســامی، آشنا 
و مقّید باشــند تاکید کرد: تکلیف روحانیت است که 
خود را با امکانات روز و شرایط اجتماعی جهان آشنا و 
منطبق کند تا جوانان و مردم که می خواهند براساس 
راهنمایی های دین، به مسلمانی عمق بدهند، اقناع 

و به روز باشند.
هاشــمی با اشاره به شــیوه های حضور مؤثر و مفید 
روحانیــت در کنار مردم در طــول تاریخ ایران گفت: 
اکنــون که حاکمیــت کشــور در دســت روحانیت 
اســت، باید با نگاه جامع، مسایل شیعیان را پیگیری 
و هدایــت نمایــد کــه با توجه بــه ظلم هــای اخیر، 
 شــیعیان مظلوم تریــن ملــت در میان مســلمانان 

هستند.
وی با تاکید بر اینکه اســام دیــن وحدت و برادری 
اســت اظهار کرد: توصیه می کنم که با اهل ســنت 
که در کشورهای اسامی جمعیت زیادی هم دارند 
باید برادرانه زندگی کنیم و نگذاریم افراطیون مذهبی 
در ارتباطات و بیان مســایل میــدان داری کنند و به 

اختافات دامن بزنند.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با هشــدار 
بــه مســلمانان در جهــان اســام کــه »وضــع ما 
زدن  دامــن  بــا  کــرد:  نیســت«تاکید  خــوب 
بــزرگان فرقه هــای شــیعه و ســنی بــه اختافات 
 و تبدیــل آن بــه تنازعــات، از عظمــت اســام 

کاسته می شود.

بدعهدی، بی تجربگی، دست های پشت پرده 
بررسی علت شکست فراکسیون امید در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون ها

بعد از مشــخص شدن تکلیف ریاست ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس و وزن 
کشی دو جریان اصولگرا و اصاح طلب و نیز نقش آفرینی مستقلین، در نهایت 
فراکسیون امید که بعد از انتخابات هیات رئیسه چشم خود را به کمیسیون ها 

دوخته بود، بار دیگر شکست را تجربه کند.
دالیل مختلفی برای این شکســت از ســوی امیدی هــای مجلس مطرح می 
شــود. برخی از نمایندگان بر این اعتقاد هســتند که دست های پشت پرده ای 
در داخل و خارج از مجلس هدایت جریان را برعهده گرفتند و باعث شکســت 
اصاح طلبان شدند، برخی دیگر نیز یر این اعتقاد هستند که فراکسیون امید 
در انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون خیلی منسجم عمل نکرده است.  بعضی 
از نمایندگان نیز معتقد هستند که فراکسیون امید برنامه حساب  شده ای برای 
هیأت رئیســه کمیســیون ها نداشت، در مقابل فراکســیون والیت منسجم تر 

عمل کرد و امیدوارند این تجربه خوبی برای فراکسیون امید در آینده باشد.
در این بین برخی دیگر از اعضای فراکسیون امید، تجربه پارلمانی اندک اعضای 
فراکســیون امید را مهم ترین دلیل عدم موفقیت این فراکسیون در انتخابات 
هیات رئیسه می دانند. همچنین، عدم رعایت همیت تشکیاتی، از سوی برخی 
از اعضای فراکســیون امید که حتی باعث شــد تا برخی از اعضای فراکسیون 
امید با یکدیگر به رقابت بپردازند و برخی موارد دیگر که منجر به دلگیری های 
داخلی بین اعضا و رای به رقیب از دیگر مواردی بود که این شکست را رقم زد.
اما به هر حال مهم ترین عامل شکست فراکسیون امید در انتخابات هیات رئیسه 
کمیســیون ها به نقش روســای شــعب مربوط بود. درواقع اکثــر اعضای این 
فراکســیون معتقد هســتند که روســای شــعب ۱۵گانه در چینــش اعضای 
کمیسیون ها، به گونه ای عمل کردند که فراکسیون امید در اکثر کمیسیون ها 

در اقلیت قرار گرفت و در رقابت هیات رئیسه را واگذار کرد.

کمیسیون ها مهندسی شدند
علی اکبری نماینده مردم شیراز در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع 
اظهار داشــت: متاســفانه بد عهدی ها از زمانی آغاز شــد که انتخابات هیات 
رئیسه در حال برگزاری بود، به هر حال یک عده زیادی با نام و اعتبار امید وارد 
مجلس شــده بودند و اگر در لیســت قرار نمی  گرفتند قطعا وارد مجلس نمی  
شــدند. اما اینها بعد ورود به مجلس  به این فراکســیون پشت کردند و به دنبال 

منافع خود رفتند.

این نماینده مجلس گفت: به هر حال این کار از همان زمان آغاز شد و در مورد 
کمیســیون ها هم همین روال در پیش گرفته شــد. این نماینده ها از ابتدا هم 
امیدی نبودند اما فراکسیون ناچار بود نیرو هایی که احتمال می داد نقش میانی 
در کمیسیون ها داشتند را انتخاب کند و بر اساس این نیز فهرست را ارائه داد.
نماینده مردم شیراز گفت: مجموعه بد عهدی ها و بی تجربگی ها باعث شد تا 
فراکســیون انسجام الزم را در بحث کمیسیون ها نداشته باشد، ولی اطمینان 
داشــته باشد که در ســال آینده ترکیب عوض خواهد شد و نیروهای موجود با 

انسجام بیشتر کرسی هایی را که می خواهند را کسب خواهند کرد.
این نماینده مجلس در خصوص برخی مباحث مطرح شده در خصوص پشت 
پــرده جریانات مجلــس نیز گفت: این بحــث در مورد اکثر کمیســیون های 
تخصصی وجود دارد. به عنوان مثال در مورد خود من این اتفاق صادق است، 
من به عنوان فردی که از سال ۵6 در  بحث انرژی فعالیت کرده ام اولویت اولم 
کمیسیون انرژی بود، اما چهارشنبه ای که قرار بود تا شعب تشکیل شود، اعام 

کردند که جلسه کنسل شده است.
این نماینده گفت: با لغو شــدن این جلســه مشخص اســت که روز پنجشنبه 
آقایان نشسته اند و کمیسیون ها را مهندسی کرده اند، چراکه روز یک  شنبه به 
ما گفتند که شــما حذف شده اید. این نشان می دهد که در پشت پرده اتفاقاتی 
افتاده اســت و از قبل رایزنی ها، البی ها و حتی دالل بازی ها صورت گرفته و 
اساسا نه به رزومه افراد و نه به سوابق افراد پرداخته شده است. تنها افرادی که 

انتخاب شدند بر اساس برخی بد اخاقی ها صورت گرفته است.

فراکسیون والیت قوی تر عمل کرد
همچنین محسن علیجانی زمانی، دیگر نماینده عضو فراکسیون امید در گفت 
و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشــت: دالیل زیادی باعث شد 
تا در اتخاب هیات رئیسه کمیسیون ها فراکسیون امید توفیق چندانی نداشته 
باشــد. یکی  از این دالیل گرایش سیاسی افراد بود. اما موضوع مهم تر این بود 
که تصمیمات نمایندگان در کمیســیون ها در یک فضای تخصصی بود تا یک 

فضای سیاسی.
ایــن نماینــده در ادامه گفت: البته حضور مســتقلین در تعیین هیات رئیســه 
کمیســیون ها نیز بی تاثیر نبود، در اینجا نیز باید گفت که عملکرد فراکسیون 
اصول گرا ها بســیار بهتر از فراکســیون امید بود، چرا که افراد این فراکسیون 

از مــدت ها قبل بر روی این افراد کار کرده بودند و همین باعث پیروزی آنها در 
تعیین رؤسای کمیسیون ها شد. این نماینده مجلس در خصوص برخی پشت 
پرده ها و جابجایی های شــبانه افراد در ترکیب کمیسیون ها نیز گفت: چنین 
اتفاقاتی نیز در برخی از کمیســیون ها رخ داده است، اما این به صورت فراگیر 
نبود و تنها بخش کوچکی از ماجرا مربوط به این کار می شد. ولی باید در سرجمع 

پذیرفت که فراکسیون اصول گرایان در این موضوع قوی تر عمل کرده اند.

البی های قومی قبیله ای تاثیر زیادی داشت
بهرام پارسایی دیگر نماینده مردم شیراز در خصوص این موضوع نظر مشابهی 
دارد. البتــه این نماینده موارد دیگری از جمله بحث های قومی قبیله ای را نیز 

در انتخاب هیات رئیسه کمیسیون ها بی تاثیر ندانسته است.
ایــن نماینده مجلس در گفت و گو با تابناک اظهار داشــت: دالیل مختلفی در 
ایجاد این شکســت موثر بود، اولین عامل آن نیز رؤسای شعب بودند. روسای 
شعب اکثرا از فراکسیون والیت بودند و این تاثیر بسیار زیادی در چینش نیروها  

داشت و همین باعث شد تا افراد حتی به چینش های قبلی هم دست ببرند.
ایــن نماینده گفت: مجموعه عوامل باعث شــد تا آیین نامه مجلس نیز رعایت 
نشود و ما دیدیم که در انتخاب اعضا برای کمیسیون های مختلف توجهی به 
رزومه افراد و تخصص آنها نشــد. بجز این موارد نیز برخی البی های دیگر هم 

در کمیسیون ها تاثیر زیادی بر روی انتخاب رؤسا داشتند.
پارسایی گفت: البته بعد از ورود به کمیسیون نیز مباحث دیگری  در کمیسیون 
ها بجز مســائل سیاســی مطرح شــد و برخــی البی های قومــی، قبیله ای و 
اســتانی نیز مطرح گردید و این مســائل نیز در انتخاب اعضای کمیسیون ها 

تاثیر زیادی داشت.
این نماینده گفت: برخی تخلفات هم البته در انتخاب اعضای کمیســیون نیز 
بی تاثیر در انتخاب هیات رئیسه نبود. ما در کمیسیون ها افرادی را داشتیم که 
نه این کمیسیون اولویت اولشان بود نه اولویت دوم، اما رؤسای شعب به اختیار 

خودشان این نیرو ها را در کمیسیون ها چیده بودند.
وی در پایان گفت: به هر حال مجموعه این عوامل باعث شــد تا فراکســیون 
امید اکثر کرســی های ریاست کمیسیون ها را از دست بدهد، اما این احتمال 
وجود دارد که با شــناخت افراد از یکدگر در  سال آینده تغییر و تحول عمده ای 

در ترکیب هیات رئیسه ها ایجاد گردد.

اقتصاد مقاومتی به معنی سیاست انقباضی و درهای بسته نیست
رییس سازمان انرژی اتمی گفت که پافشاری بر ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نباید با اجرای سیاست های اقتصادی انقباضی و سیاست  درهای بسته یکسان انگاشته شود.  علی اکبر صالحی، 
در پیامی به مناسبت همایش مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی نوشت: امروزه به واسطه بروز تحوالت عمیق در نحوه تعامات دولت ها در سطوح منطقه یی و جهانی این واقعیت بر همگان آشکار شده که عصر 
رویارویی نظامی به مفهوم کاســیک به ســر آمده و دوران نبرد جدیدی آغاز شــده که دیگر انباشت ساح  در انبارهای تســلیحاتی و افزودن به عرض و طول نهادها و سازمان های نظامی الزامًا و منحصرًا تضمین 
کننده منافع ملت ها و ضامن اقتدار آنان نخواهد بود بلکه جبهه ای پیش روی همه کشیده شده که می توان از آن به عنوان نبرد اقتصادی یاد کرد. وی با باین اینکه رهبر انقاب با توجه به تعقیب صحنه 
بازی در میدان رقابت های جهانی و به منظور حفظ و صیانت از استقال کشور طی سال های گذشته بر ضرورت توجه همگان به مقوله اقتصاد مقاومتی تأکید کرده اند نوشت: پافشاری بر ضرورت 
تحقق اقتصاد مقاومتی و تأکید بر دســتیابی به اهداف آن نباید با اجرای سیاســت های اقتصادی انقباضی و سیاســت درهای بسته و وابستگی روزافزون فعالیت های اقتصادی به نهادهای دولتی 

و شبه دولتی یکسان انگاشته شود.

سیاسی
چهارشــنبه 2 تیــر  مــاه 1395

سوژه روز

اصالح طلبان و اصولگرایان از پیشنهاد روحانی چگونه استقبال کردند؟
رئیس جمهور دوشــنبه شــب و در ضیافت افطار با فعاالن سیاسی کشور از لزوم رفاقت بعد از رقابت های انتخاباتی 
ســخن گفت و همه جناح ها و تشــکل های سیاســی کشور را برای رســیدن به اهداف ملی و انقابی و رفع مسایل 
اساســی کشــور، به اتحاد و وحــدت فرا خواند. روحانــی در اظهاراتش در این خصوص پیشــنهاد داد که نمایندگان 
فعاالن و احزاب سیاسی به طور ماهیانه نشستی را برگزار کنند و در آن مسائل اصلی کشور را بررسی کنند و راهکار 
ارائه کنند. موضوعی که فعاالن سیاســی به آن واکنش نشان داده اند. حمیدرضا جایی پور، اصاح طلب: ایشان 
به درســتي ابتدا مســائل فراجناحي کشور را برشمرد یعني اینکه معضات اساســي جامعه ما امروز چیست؟ مساله 

دوم توجه به موضوع آب و تغییرات اقلیمي ایران اســت. مســاله ســوم که ایشــان نگفت و به اعتقاد من باید در فهرست مهم ترین بحران هاي ملي 
کشــور قرار بگیرد مساله رشد فزاینده آســیب هاي اجتماعي است. آذر منصوری، اصاح طلب: چالش کســب و کار،چالش رکود،چالش محیط 
زیســت و چالش آب.اینها مسائلی اســت که جای رقابت های انتخاباتی جناح های سیاسی کشور باید بنشینند و پیرامون آن بحث و گفتگو شود تا 
به راهکارهای مشــترک برای حل این چالش ها برســند. امیر محبیان، اصولگرا: جناح های سیاسی یکپارچه نیستند، آنها حتی در داخل خود هم 
این گونه نیســتند و در درون هر جریان سیاســی تعدادی جریانات فرعی وجود دارد که اختافات آنها با یکدیگر کمترازاختافشــان با رقیب نیست 
و این مانعی برای همگرایی به منظور حضور در چنین گروهی هســت. متاســفانه عمق برخی اختافات در حدی باالست که ایجاد همگرایی حتی 

در داخل جریان نیز با دشواری مواجه است.

واکنش روز

جنجال ها بر سر حقوق های نجومی با هدف سیاسی است
صادق زیباکام، استاد دانشگاه تهران در نامه ای سرگشاده به حسین شریعتمداری جنجال بر سر حقوق های نجومی 
را با اهداف سیاســی خواند.  زیباکام در این نامه تاکید کرد: هدف جاروجنجال هایی که رســانه های اصولگرا بر ســر 
موضوع »حقوق های نجومی« به راه انداخته اند بیش از آنکه به دنبال کشف حقیقت، اطاع رسانی و روشنگری افکار 
عمومی باشــد، به منظور بی اعتبارساختن دولت یازدهم و بهره برداری سیاسی از این ماجری می بوده. وی در ادامه از 
شریعتمداری پرسید: چرا رسانه های اصولگرا درصدد کشف این حقیقت نیستند که داستان پرداختن چنین حقوق هایی 
از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این پرداخت ها از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم شروع می شود یا قبل از آن هم بوده؟

ریشه مصیبت ها حاکمیت اقتصاد ناکارآمد دولتی است
این اســتاد علوم سیاســی ریشــه همه این مصیبت ها را حاکمیت اقتصاد ناکارآمد دولتی بر کشور خواند و نوشت: در جوامع دیگر حدود و ثغور بخش 
دولتی و خصوصی شــان مشــخص اســت؛ بخش دولتی قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و بخش خصوص هم همین طور، مرز میان این دو 
حوزه هم تا حدود زیادی مشــخص اســت؛ اما در نظام اقتصادی ما تنها چیزی که وجود ندارد شفافیت و حدود و ثغور مرزبندی هاست.  زیباکام در 
ادامه نوشت: انتظار بنده از جناب عالی که یک عمر است پرچم عدالت خواهی و حمایت از محرومان، مستضعفان و پابرهنه ها را به اهتزاز درآورده اید 
و جلودار مبارزه با مفاســد اقتصادی، رانت خواری، ویژه خواری، متجاوزان به بیت المال، آقازادگی، مرفهین بی درد، بی دردهای مرفه، عافیت طلبان 

و ستون پنجم دشمن هستید، آن بود و هست که الاقل یک بار از خودتان می پرسیدید که چرا این همه در کشور ما مفاسد اقتصادی موج می زند؟



3 چرا فیلم های مروج ارزش های غیراخالقی تولید می شود؟
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقاب تهران با اشاره به شگردهای دشمنان برای ایجاد استحاله فرهنگی در کشور افزود: دشمنان در این زمینه از ابزارهایی چون ماهواره، فضای مجازی، اینترنت، 
شبکه های اجتماعی، تولید آثار هنری مبتذل از طریق سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب و ادبیات استفاده می کنند.  جعفری دولت آبادی با بیان اینکه مسؤوالن فرهنگی باید با نهیب رهبری از خواب غفلت بیدار شوند، 

گفت اگر امروز در برخی از افراد جامعه اقبال به ماهواره وجود دارد، به دلیل کم کاری مسئوالن است. دادستان تهران با طرح این سئوال که چرا فیلم هایی با مجوز وزارت ارشاد تولید می شود که بعد خود این وزارت خانه آن 
را توقیف می کند، گفت: فیلمی که اخیرًا اکران آن متوقف شده از سوی دادستانی توقیف نشده بود بلکه مسئوالن وزارت ارشاد ماحظه کردند که این فیلم حاوی نقض ارزش ها است و آن را توقیف کردند؛ بنابراین در 

حوزه نظارت و اقدامات ایجابی، باید کارهای بیشتری انجام  شود. جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: چون نتوانستیم در حوزه هنر، سینما، تصویر، کتاب، ادبیات، محصوالت فاخر تولید کنیم. بنابراین تولیدات 
مبتذل در برخی حوزه ها جلوه گری کرده است. وی پیشنهاد کرد: باید از مسؤوالن فرهنگی کشور مطالبه گری صورت گیرد. 26 دستگاه متولی فرهنگ در کشور هستند و باید پاسخ دهند که بودجه ها را چه 

می کنند؛ چرا ما در حوزه های مراجعه به ماهواره ها آمار باالیی داریم  و چرا باید فیلم هایی در دهه فجر تولید شود که بخش هایی از آن مروج ارزش های غیراخاقی است.

دولت از موضوع حقوق ها خبر نداشته
منصور حقیقت پــور نماینده مجلس نهم با 
بیان اینکه تاریخ ایــن حقوق های میلیونی 
مشخص نیست، یادآور شد: مطمئنا دولت 
یازدهم از این موضوع اطاع نداشته است 
زیــرا آنقدر درگیر پروژه های بزرگ کشــور و 
ملی اســت که نمی تواند زمانــی را بگذارد و 

ایــن ادارات را کنترل کند. وی  با بیــان اینکه نمی توان پیش داوری و قضاوت 
کرد، تصریح کرد: البته باید این قضیه مشخص شود و کمیسیون های مربوطه 
این مســئله را با دقت بررســی کنند.   حقیقت پور افزود: ما در قانون حداقل و 
حداکثر حقوق  را داریم، زمانی که حداقل حقوق 800هزار تومان  است حداکثر 
حقوق حدود 8نیم میلیون تومان است. باید با مسببان و عامان اصلی برخورد 
شود اما نباید آبروی نظام برده شود، این کار اصا در شان نظام نیست و بسیار 

عمل بدی است. 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال تعطیل شود
امیر خجسته نماینده مجلس با تأکید بر اینکه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید همانند 
ســتاد فرماندهی در زمــان جنگ عمل کند، 
تصریح کرد: قاچاق کاال یکی از موانع اقتصاد 
مقاومتی اســت و من معتقدم ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال باید تعطیل شــود و بیــش از این 

بیت المال را تضییع نکنند. چــرا که روزانه ۳ هزارو ۳00 کانتینر کاالی مجوزدار 
از گمرکات وارد کشــور می شود و همین هاست که تولید را فلج کرده است. طبعاً  
مجلس و دســتگاه های نظارتی باید پاســخگوی این موضوع باشند. این عضو 
کمیسیون شورا ها با بیان اینکه با وجود مفاسد اقتصادی در کشور اقتصاد مقاومتی 
عملی و اجرایی نمی شــود، ادامه داد: اخیرًا در یکی از بانک ها ۵0 هزار میلیارد 
تومان باتکلیف اســت. وقتی ما می توانیم تکفیری ها را از خارج از کشــور رصد 

کنیم مگر نمی توانیم شبکه های خونخوار مفاسد اقتصادی را شناسایی کنیم؟

عبور از روحانی بعید است
حجت االســام حســین انصاری راد نماینده 
مجلس ششــم با اشاره به اینکه اصاح طلبان 
از آقای روحانی و سیاست های روحانی حمایت 
خواهند کــرد، افزود: بنده هم از آقای روحانی 
و انتخاب ایشان در دوره آینده حمایت می کنم. 
این نماینده مجلس ششــم شورای اسامی با 

تاکیــد بر اینکــه عبور اصاح طلبان از روحانی بعید اســت و اصاح طلبان بر 
سر روحانی اجماع خواهند کرد، افزود: روحانی نمی توانست در مساله ریاست 
مجلس طرف کسی را بگیرد و به هر حال ایشان باید بی طرف می بودند و تا جایی 
که بنده اطاع دارم ایشــان بی طرف بودند. وی در خصوص احتمال بازگشت 
احمدی نژاد به عرصه سیاست عنوان کرد: وی با بیان اینکه احمدی نژاد کشور 
را شخم زد، اظهار کرد: احمدی نژاد بازی را شروع کرد که به ضرر خودش، به 

ضرر ملت به ضرر جمهوری اسامی و به ضرر مملکت بود. 

 توقیف 
راه حل نیست

توقیف روزنامه قانون و تعطیلی سایت جهان نیوز 
ایــن روزها بار دیگــر اهالی مطبوعــات را نگران 
و ناامیــد کرده اســت. آن هم درحالــی که رئیس 
جمهور همین چند شــب پیــش در ضیافت افطار 
با اهالی رســانه گفته بود: به آزادی مطبوعات در 

ایران افتخار می کنیم.
حاال علی حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس 
شــورای اسامی و مدیر مســئول روزنامه اعتماد 
در انتقاد به این دو اتفاق به وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی نامه نوشته و درخواســت کرده است به 
جای توقیف رســانه ها پرونده هایشــان به مراجع 
قضایی ارسال و در دادگاه مطبوعات بررسی شود 

تا امکان دفاع داشته باشند.
حضرتــی در ایــن نامه با بیان اینکــه تعطیلی یک 
رســانه، اجــرای حکم اعــدام آن محســوب می 
شود نوشــت: در بادی امر چنین به نظر می رسد 
کــه اصاح طلبان از توبیــخ و توقیف رقبای خود 
شــادمان شــوند و در دل ذوق کنند کــه باالخره 
»درزی هــم در کــوزه افتــاد« امــا هرکســی که 
مصیبت و رنــج تعطیلی و توقیــف را تجربه کرده 
باشــد، آرزو می کند که این چنین اندوه نه تنها به 
دوســتان و همفکرانش که به رقبــا و مخالفینش 

هم نرسد. 
وی با اشاره به این سخن رییس محترم جمهوری 
که توقیــف باید آخرین راه حل باشــد تاکید کرده 
اســت: ما که از نزدیک دستی بر آتش مطبوعات 
داریم، می دانیم که توقیف اصا راه حل نیست، 
چــه برای مطبوعات و رســانه های اصاح طلب 
باشــد و چه اصولگرا، توقیــف و تعطیلی جز اینکه 
کار را بــر همه ســخت تر کند، حاصلــی نخواهد 

داشت. 
حضرتی با اشــاره به اینکــه باید با خاطی و ناقض 
قانون برخورد شود و به آن ها هم حق پاسخگویی 
داده شــود نوشته است: پیشــنهادم این است که 
بازنگری صورت گیــرد و هیات نظارت به مدیران 
مسئول اجازه دفاع دهد و به جای توقیف رسانه ها 
پرونده هایشــان را به مراجع قضایی ارجاع داده و 
اجازه دهد در دادگاه مطبوعات، تاکید می کنم در 
دادگاه مطبوعــات و با حضور هیات های منصفه 

به این امور رسیدگی شود.
وی با اشــره به کســادی مطبوعــات تاکید کرده 
اســت: دلیل اصلی اش همین اســت کــه اکثر 
مخاطبیــن، اطمینانــی بــه تداوم کار رســانه ها 
ندارنــد و از روی ســابقه احتمال قریــب به یقین 
 می دهند که رســانه دلخواهشــان دیــر نخواهد 

پایید.
مدیرمســئول اعتمــاد در ادامه نوشــته اســت: 
توقیف امــا یک اثر بد دیگر هــم دارد؛  باعث می 
شــود مطبوعات بیــش از انتظار دســت به عصا 
شــوند،  حاصل کارشــان جذابیت الزم را نداشته 
باشــد لــذا همیــن تعــداد مخاطب موجــود هم 
از دســت می رود و مردم به ســراغ رســانه هایی 
می روند کــه بیــرون از حصار قانونــی، اخاقی 
 و عرفــی جمهوری اســامی ایســتاده و فعالیت 

می کنند.
وی در پایــان تاکید کرده اســت: توقیف،  توابع و 
دنباله های سیاســی، اخاقی، شــرعی و عرفی 
بســیار دارد کــه کار را خراب تر می کنــد که بهتر 
نه. آقای روحانی در نمایشــگاه مطبوعات گفتند 
که بدتریــن جوانمرگی، جوانمرگــی مطبوعات و 
رســانه اســت. برادر عزیزم جلــوی جوانمرگی ما 

رسانه ها را بگیرید.

ایلنا نوشت: در جست وجوی »عمران« با دست هایی خالی از امید
روز یک شنبه با تعیین تکلیف اکثر کمیسیون های تخصصی، مجلس دهم رسمًا کار خود را آغاز کرد و در این میان، شاید بتوان آن چه در 

جریان انتخابات کمیسیون عمران انجام گرفت را به عنوان مشتی از خروار دریافت.

 رویداد ۲4 نوشت: فرصت تاریخی دولت روحانی برای برخورد ریشه ای با فساد
ماجرای فیش های حقوقی گویا پایان یافتنی نیست و البته که ادامه یافتن آن می تواند جنبه های مثبت بسیاری داشته باشد و حتی شاید تا 

مدتی دیگر کمتر کسی در بطن جامعه خواستار پایان بخشیدن به آن باشد.

 تسنیم نوشت: اصالحات عارف را »آرشیو« کرد
عارف اصاح طلبان که »مرد انصراف« آنها لقب گرفت کجای مباحث این روزهای مجلس است؟ سکوت عارف واقعیت های زیادی را در 

دل خود دارد.

 فارس نوشت: چرا بی خیال تخریب »حاج قاسم« نمی شوند
در حالی که رهبرمعظم انقاب بارها نسبت به ورود زودهنگام فضای سیاسی کشور به مسائل انتخاباتی هشدار داده اند، حامیان دولت و 

جریان اصاحات طبق معمول، یک سال زودتر از انتخابات با گمانه زنی های مختلف، پروژه جدیدی را کلید زدند.

عکس روزسایت نگار

 بازدید جهانگیری 
از چند واحد صنعتی 
شهرستان پاکدشت.

خبرنامه

محمدرضا عارف در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شاخه جوانان حزب ندای 
ایرانیان به شعار اصاح طلبان در انتخابات مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: شعار 
امید و آرامش تاکتیک اصاح طلبان نبود بلکه یک راهبرد دراز مدت اســت که 

در همین راستا در داخل مجلس فراکسیون امید فعالیت های خود را آغاز کرد.
عارف با بیــان اینکه ناامیدی در قاموس اصاح طلبــی جایگاهی ندارد، اظهار 
داشت: در مجلس شورای اسامی به دنبال پیاده سازی آرمانها و ایده آل های 
خود هستیم ولی ایده آلیست نیستیم و واقعیت های موجود را درک می کنیم و بر 
اساس همین واقعیت ها، فعالیت های خود را در قالب فراکسیون امید با جدیت 
ادامه خواهیم داد. رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم به فرآیند طی شده در 
بحث انتخابات هیات رئیســه مجلس و انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های 
تخصصی اشــاره کرد و یادآور شد: اگر برخی کم لطفی ها از جانب کسانی که در 
ائتاف امید بودند، صورت نمی گرفت، بهتر به هدف خود می رسیدیم و به همین 

دلیل گایه های جدی در این خصوص وجود دارد که در زمان مناســب مطرح 
خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: در ائتافی که در فرایند انتخابات مجلس دهم 
صورت گرفت، حضور برخی افراد در لیست امید هزینه هایی برای ما در پی داشت 

ولی به جهت احترام به ائتاف و ارائه لیست واحد این هزینه ها را متقبل شدیم.

در کمیسیون آموزش مهندسی صورت گرفت
عارف گفت: در رســانه ها تحلیل های مختلفی درباره انتخابات هیئت رئیســه 
کمیســیون های تخصصی، به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شده 
است و بر ضرورت ریاست من در کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید می کردند. 
شاید حضورم به عنوان رئیس کمیسیون در چارچوب یک مطالبه مطرح شد اما 
شــخصا به این موضوع هم فکر کردم که شاید افراد شایسته دیگری هم بتوانند 
نقش آفرینی کنند. رئیس فراکسیون امید به روند حضور نمایندگان در کمیسیون 

آموزش و تحقیقات اشــاره کرد و گفت: در روند انتخابات کمیســیون آموزش و 
تحقیقات، مهندسی صورت گرفت. اگر افرادی که در ابتدا از سوی فراکسیون 
امید در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور داشتند، به دلیل مهندسی صورت 
گرفته از این کمیسیون خارج نمی شدند، مطمئنا وزن فراکسیون امید در هیئت 
رئیســه کمیســیون آموزش و تحقیقات بیش از موقعیت فعلی بــود و کاندیدای 
ما رای کافی برای کمیســیون بدســت آورد. عارف تصریح کــرد: در انتخابات 
کمیسیون های تخصصی مجلس، در مجموع ۳۳ نفر از فراکسیون امید، ۳۵ نفر 
از سوی اصولگرایان و ۱0 نفر هم از مستقلین در هیئت رئیسه کمیسیون ها حضور 
دارند.   در ۱۳ کمیسیون مجلس در ۱0 کمیسیون اعضای فراکسیون امید، رئیس 
و یا نایب رئیس هستند. وی با اشاره به برخی تحلیل ها درباره بی انگیزگی اش در 
مجلس گفت: عارف چه کسی است که بخواهد قهر کند یا بی انگیزه باشد؟ من 
در فضایی که همه در ناامیدی به سر می بردند، در سال ۹2 وارد عرصه انتخابات 
شدم و به کمک جوانان فضای ناامیدی آن زمان را تغییر دادیم. حال چگونه می 

توانم بی انگیزه باشم؟ قهر و نا امیدی در قاموس من و اصاح طلبی نیست.

گالیه های جدی از برخی اعضای لیست امید داریم
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دو روایت از یک عزل
علت تغییر استاندار خوزستان چه بود؟ 

اما و اگرهای برکناری اســتاندار خوزســتان بار دیگر امــروز و در جریان تودیع 
استاندار سابق و معارفه استاندار جدید مطرح شد. وقتی استاندار سابق و قائم 
مقام وزیر کشــور هریک داستان متفاوتی از این ماجرا تعریف کردند. استاندار 
سابق منکر اســتعفا و بازنشستگی اش شد و از دست های پشت پرده و دست 
داشــتن یکی از وزرا و نیز دخالت مســتقیم رئیس جمهور در عزلش خبر داد و 

قائم مقام وزیر کشور این موارد را رد کرد.

دست وزیر و رئیس جمهور در کار بود
عبدالحســن مقتدایی اســتاندار ســابق خوزســتان در ســخنان خود در این 
مراســم بازنشستگی و اســتعفای خود را رد کرد و گفت: پدرخوانده هایی که به 
صورت اژدهای اقتصادی بر گنج های خوزســتان چنبــره زده اند در برکناری 
من نقش داشــتند. مقتدایی بــا انتقاد از برخی اظهارات دربــاره برکناری خود 
گفــت: مــن اول آذر ماه آتی بازنشســته می شــوم بنابراین عنــوان کردن این 
مســاله که من بازنشســته شــده ام منتفی اســت. استاندار ســابق خوزستان 
افزود: در نامه ای که به وزیر کشــور نوشــته بودم این مســاله را عنوان کردم و 
 گفتم هفت ماه نیز مرخصی اســتفاده نشــده دارم که می توانم بعد از انتخابات 

استفاده کنم.
مقتدایــی اضافــه کرد: در ابتــدا تصورم بر این بــود که این مســاله به عزل و 
نصب هایــی که انجام دادم بازمــی گردد اما بعد از دفــاع رحمانی فضلی وزیر 
کشــور این مســاله برایم منتفی بود. او افزود: احتمــاال اراده رئیس جمهوری 
بود که من از این ســمت کناره گیری نمایم. اســتاندار سابق خوزستان با اشاره 
به دســت داشــتن یکی از وزرا بــه جریان برکنــاری خود گفت: مــا با یکدیگر 
اختافــات اســتراتژیک داریــم البتــه دولت در خوزســتان کارهــای بزرگی 
همچــون ایجــاد امنیت، توســعه منطقــه آزاد و طرح کشــاورزی ۵۵0 هزار 

هکتــاری را اجرا کرده اســت. مقتدایی ادامه داد: برای محقق شــدن اهداف 
 اقتصادی باید قدرت سیاســی وجود داشته باشــد اما جیب های من بسته بود 

و پاکدست بودم.
مقتدایی گفت: بعد از اینکه چهار فرماندار را جابجا کردم بهانه ای برای کنار زدنم 
فراهم شد این در حالی است که همزمان در استان های دیگر برخی استانداران 
احکام مشابه صادر کردند و حتی تا ۱0 مدیر و فرماندار را تغییر دادند و اتفاقی هم 
نیفتاد. وی تاکید کرد: قهر، بازنشستگی، استعفا و عزل و نصب ها هیچکدام 
دلیل برکناری من نبوده است و من با داشتن تخصص »سزارین سیاسی« برای 
نجات مادر )خوزستان( و فرزند آن دست به کار شدم تا این اتفاق قبل از تیر ماه 

رخ دهد و استان دچار مشکل نشود.

علت، عزل و نصب های بی مورد بود
با این حال پس از این سخنان قائم مقام وزیر کشور شایعه دخالت رئیس جمهور 
در عزل اســتاندار خوزســتان را کامًا بی اســاس خواند. حسین علی امیری با 
اشــاره به صحبت های مطرح شــده از ســوی مقتدایی در این مراسم افزود: 
آقــای مقتدایی از زمانی که به عنوان اســتاندار خوزســتان منصوب شــدند، 
انســانی پاکدست و پرتاش بوده و هســتند اما از مطالبی که مطرح کرده اند، 
فکــر کــردم که داوری ایشــان بر اســاس ذهنیت شــکل گرفتــه و به همین 
 دلیــل اگــر این مســائل را توضیــح ندهم، ممکن اســت حــق رئیس جمهور

 تضییع شود.
امیری ادامه داد: رئیس جمهور، وزرا را به رســمیت می شناســد و به استقال 
عمومی وزارتخانه احترام می گذارد و همواره در مســائلی که مطرح می شــود، 
به نظر کارشناســان و وزرا عمــل می کند؛ این که گفته شــود مقتدایی با تدبیر 
رئیس جمهور عزل شده است، کامًا بی اساس است. وی بیان کرد: در سطح 

ملی وزرا و معاونان رئیس جمهور در تعامات اســتانی با استاندار سابق گله مند 
بودند اما اشهدبالله رئیس جمهور و وزیر کشور و یا کس دیگری نگفته مقتدایی 
اســتعفا دهد یا کناره گیری کند و این تصمیم را شــخص آقای رحمان فضلی 

وزیر کشور اتخاذ کرد.
ســخنگوی وزارت کشــور با اشــاره به مســائل پیش آمده در آخرین روز کاری 
استاندار سابق عنوان کرد: شخصًا یک روز و نیم تاش کردم که این وضعیت 
پیش نیاید امــا در نهایت و با توجه به ناهماهنگی هایی که در انتصابات آذرماه 
سال گذشته انجام شده بود و انتصابات بعدی و آخرین مجموعه انتصاباتی که 
انجام شــد، این موضوع رخ داد. در انتصابات اخیر، استاندار سابق خوزستان 
قرار بود که بیســت فرماندار اباغ شــده از سوی وزیر کشــور را تغییر دهد، در 
 حالی کــه نیازی به این تغییرات نبود و ضرورت نداشــت این تنش در اســتان 

ایجاد شود.
امیری ادامه داد: وزیر کشــور شخصًا به من گفت که استاندار خوزستان پاسخ 
تلفن معاون سیاســی را نمی دهد. و از من درخواســت کرد که با آقای مقتدایی 
صحبت کنم. به اســتاندار ســابق گفتم کــه این تغییرات به صاح و درســت 
نیســت و از لحاظ قانونی نیز وزیر قبول نمی کند. از وی بسیار درخواست کردم 
که انتصابات را انجام ندهد و مخالفت وزارت کشور را نیز به او اعام کرده بودم 
اما اســتاندار این موضوع را قبول نمی کرد. وی افــزود: اعتقاد معاونان آقای 
مقتدایــی نیز همانند ما بود و معتقد بودند که نیازی به این چنین تغییراتی نبود 
و البته از لحاظ حقوقی و قانونی نیز این امکان وجود نداشت که اباغ وزیر لغو 
شــود. با این حال وزیر کشور گفت که ما ناچار هســتیم و می خواهیم کشور را 
اداره کنیم. مجموعه وزارت کشــور در برابر گله مندی وزرا به شدت از استاندار 
دفاع کردند اما وزیر کشور حریمی دارد و به همین جهت با نامه استعفای آقای 

مقتدایی موافقت شد.
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رصدخانه

باند فرود آماده است!
واکنش ها به قطعی شدن قرارداد »بوئینگ« با ایران

از روز گذشــته و در پــی اعــام رســمی خبــر امضــای قرارداد شــرکت 
هواپیماســازی »بوئینــگ« با ایران، بحث هــای فراوانــی در این زمینه 
درگرفته است. از یک سو، دولت آمریکا تأکید کرده که صدور مجور برای 
این قرارداد، بر اســاس تعهدات آمریکا در برجام انجام گرفته و از ســوی 
دیگر، مخالفان تندرو، از جمله دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آن را مورد حمله و انتقاد قرار داده اند. 
»آسوشــیتدپرس« با انتشار گزارشی در این زمینه نوشت شرکت بوئینگ 
روز سه شــنبه اعام کرد قراردادی با »ایران ایر« امضا کرده که قصد این 
شــرکت هواپیمایی را برای خرید هواپیماهــای بوئینگ ابراز می کند. این 
نخستین قرارداد مهم ایران با یک شرکت آمریکایی، در پی توافق هسته ای 
تاریخی ســال گذشته تهران با قدرت های جهانی است. مشخص نیست 
که ارزش این قرارداد با ایران ایر چقدر اســت؛ هر چند که یک مقام ایرانی 
پیش تر تلویحًا اعام کرد کل فروش بوئینگ به ایران احتمااًل 2۵ میلیارد 

دالر ارزش دارد. 
این ســازنده هواپیما که مستقر در شیکاگو است، با ارسال بیانیه ای برای 
آسوشــیتدپرس اعام کرد: »با مجوزهای دولت آمریکا در پی مشخص 
شدن اینکه ایران به تکالیف خود براساس توافق هسته ای حاصل شده در 
تابستان گذشته عمل کرده است«، این شرکت اقدام به امضای قرارداد با 
ایران کرده اســت.. در این بیانیه اعام شده است: »بوئینگ به پیروی از 
دولت آمریکا در ارتباط با کار کردن با شــرکت های هواپیمایی ایران ادامه 
خواهد داد و هر قراردادی با شرکت های هواپیمایی ایران به موافقت دولت 
آمریکا بستگی خواهد داشت«. بوئینگ جزئیات بیشتری در خصوص این 
توافقنامه ارائه نکرد. فاخر داغستانی، سخنگوی بوئینگ مستقر در دبی 
از توضیح بیشــتر خودداری کرد. ایران ایر، شرکت هواپیمایی ملی ایران، 
این هفته اعام کرد می خواهد نسل های جدید »بوئینگ ۷۳۷« همچنین 
»۳00ER« و مدل ۹00 »بوئینگ ۷۷۷« را خریداری کند. پیش تر و در روز 
سه شــنبه، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران اعام کرد توافق 
احتمالی بین این کشــور و بوئینگ احتمااًل 2۵ میلیارد دالر ارزش دارد که 

برابر با قرارداد قبلی تهران با »ایرباس«، رقیب اروپایی بوئینگ، است. 
آخونــدی گفت: »گفت و گوهای اولیه انجام شــد و مــن می توانم بگویم 
بوئینگ در حال مذاکره با مقامات آمریکایی است و احتماال میزان خرید 
ما برابر با ایرباس اســت«. وی خاطر نشــان کرد اگر توافق حاصل شود، 
نخستین هواپیمای بوئینگ احتمااًل ماه اکتبر وارد ایران خواهد شد. تعداد 
کلی فروش پیشنهادی بوئینگ به ایران همچنان نامشخص است. روزنامه 
»ایران« روز یکشــنبه به نقل از علی عابدزاده رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشــوری ایران اعام کرد این فــروش شــامل ۱00 هواپیمای بوئینگ 
می شود؛ مسئله ای که این تولیدکننده هواپیما از بحث درباره آن خودداری 
کرده است. در حالی که دیگر تحریم ها علیه تهران همچنان پابرجاست، 
بوئینگ درباره ورود به بازار ایران، محتاط بوده اســت. مقامات آمریکایی 
اوایــل هفته گفته بودند فروش هواپیما ها به مجوز وزارت خزانه داری این 
کشور نیاز دارد. مشخص نیســت که چه چیزی در چند روز گذشته تغییر 

کرده است. مقامات وزارت خزانه داری برای اظهار نظر در این خصوص، 
در دسترس نبودند. احتمال می رود که بوئینگ این فروش را از طریق یک 
شــرکت وابســته خارجی انجام دهد و از ارزی غیر از دالر آمریکا استفاده 
کند تا قوانین آمریکا را نقض نکند. شرکت های هواپیمایی ایران حدود 60 
هواپیمای بوئینگ دارند، ولی بیشــتر آن ها قبل از انقاب اسامی سال 

۱۹۷۹ خریداری شده است. 
آخوندی روز سه شنبه اعام کرد از 2۵0 هواپیمای مسافربری ایران، ۱62 
هواپیمــا پرواز می کنند و بقیه آن ها به علت نبود قطعات یدکی، زمین گیر 
شــده اند. زمانی که ایران بر ســر برنامه هسته ای مورد مناقشه این کشور 
تحریم شد، دستیابی به قطعات و خدمات تقریبًا غیرممکن بود. موافقت 
با ورود شرکت های سازنده هواپیما به بازار ایران در توافق هسته ای پارسال 
گنجانده شده است ولی نمایندگان کنگره آمریکا به بوئینگ هشدار داده اند 
با تهران داد و ستد نکند زیرا موافقتنامه ایران همچنان یک مسئله داغ در 

انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا است. با این وجود، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا می گوید مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ به طرف ایرانی، 
بر اســاس تعهدات برجامی صادر شــده و البته این فروش برای اقتصاد 
آمریکا »خوب« خواهد بود. جان کربی گفت شرکت بوئینگ برای فروش 
هواپیماهای مسافربری خود به شرکت ایرانی »ایران ایر«، در تعامل نزدیک 
با وزارت خارجه آمریکا بوده و بر اســاس همین تعامات، مجوز فروش را 
دریافت کرده است. وی ادامه داد: »ما بر اساس برجام تعهد داشتیم مجوز 
فروش این هواپیما ها و هر تجارت مشروع دیگری با ایران را صادر کنیم«. 
در مقابل، دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات 
آینــده ریاســت جمهوری آمریکا، توافق ایران و بوئینــگ برای خریداری 
هواپیما را بهانه حمله به هیاری کلینتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات 
قرار داد. ترامپ گفت که »توافق هسته ای فاجعه بار با ایران«، مقدمه چینی 
هیاری کلینتون برای معامات تجاری با ایران بوده است. دفتر تبلیغات 
ترامپ در بیانیه ای مدعی شد: »ایران بزرگ ترین حامی تروریسم است و 
بدون توافق هسته ای فاجعه بار ایران نمی توانست با بوئینگ وارد معامله 
بشود«. ترامپ عاوه بر این مدعی شد که شرکت بوئینگ بین ۱ تا ۵ میلیون 
به تبلیغات کلینتون کمک کرده است. وی گفت: »این هم نمونه دیگری 
از ســبک حکمرانی کلینتون با عنوان "پول بده تا بازی کنی" اســت. او با 
دشمنان خارجی ما، تا زمانی که آن ها جیب هایش را پر پول کنند، معامله 
خواهد کرد«. افزون بر این، گروهــی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره 
آمریــکا نیز اخیرًا مخالفت خود را با قــرارداد فروش بوئینگ به ایران ابراز 
کرده انــد. آن ها نامه ای به دنیس مویلنبرگ، مدیر عامل بوئینگ ارســال 
کرده و از او خواسته اند از این قرارداد صرفنظر کند. آن ها همچنین امیدوار 
بودنــد وزارت خزانه داری آمریکا با این قــرارداد مخالفت کند. اما با وجود 
همه این مخالفت ها، رندی تینست، نایب رییس بازاریابی بوئینگ ضمن 
دفاع از امضای قرارداد با ایران، اشاره کرد که این شرکت فرصتی را برای 
فروش صد ها هواپیما در ایران می بیند و بزرگ ترین چالش برای این منظور 
مسئله زیرساخت است. با این وجود، به طور واضحی فرصت وجود دارد«.

حضور مستقیم نظامیان سعودی در جنگ سوریه
بیش از پنج روز است که ارتش سوریه و نیروهای مقاومت یکی از سخت ترین نبرد ها را در دفاع از حلب جنوبی تجربه کرده اند. روزنامه السفیر گزارش داده که جبهه جنوبی حلب، اولین جبهه ای است که در آن »عربستانی ها و ایرانی ها 
رودر رو با هم می جنگند«؛ چرا که در درگیری های حلب جنوبی افســران ســعودی، ُترک و اتاق های عملیات بین المللی و منطقه ای وجود دارد. بیش از این درگیری، آمریکا و عربســتان مشترکًا به صورت گسترده گروه های مسلح را به 
صورت کمی و کیفی مســلح کرده اند. نبرد در این منطقه کم کم از جنگ نیابتی که افراد مســلح تابع قطر، ترکیه، عربســتان و آمریکا آن را بر عهده دارند به درگیری مســتقیم تبدیل خواهد شد و اولین نشانه آن نیز افزایش ورود نیروهای 
ویژه آمریکایی به خاک سوریه بود.  در مقابل بر اساس برخی از شواهد دسته هواپیماهای سوخو 2۴ روسیه، شامل ۱2 بمب افکن طی چند ساعت گذشته به پایگاه حمیمیم بازگشته است. روسیه این بمب افکن ها را بعد از اعام آتش 
بس در حلب از سوریه خارج کرده بود. درگیری ها از صبح دوشنبه گذشته شروع شد و آخرین درگیری ۷0 ساعت به صورت مداوم ادامه داشته است. به گفته منابع میدانی، حضور عربستان در نبرد سوریه از سطح تجهیز و حمایت مالی 
به حضور مستقیم افسران سعودی در شمال سوریه تبدیل شده است و این افراد برای مدیریت اتاق عملیات در این منطقه حضور دارند و حضور نیروهای سعودی از 2۷ ماه گذشته میادی )ماه می ( آغاز شده است؛ یعنی زمانی که در 

سوریه اعام آتش بس شد. شنود مکالمات و برخی از شاخص های میدانی حضور افسران ترک و سعودی در شمال سوریه را تأیید می کند.

حامیان تیم فوتبال ترکیه در فرانسه

 تاش برای خاموش کردن آتش 
در کالیفرنیا

فرزند افسر پلیس تگزاس در مراسم تشییع پدرش

بحران آلودگی هوا 
در شیلی

 بازگشت رسمی »پژو«
به ایران

شــرکت پژو ســیتروئن فرانســه، روز ســه شــنبه بــا امضای 
سرمایه گذاری مشترک ۴00 میلیون یورویی با شریک قدیمی 
خود یعنی ایران خودرو در تهران، بازگشت خود را به ایران اعام 
کرد. قرار است نخستین خودروهای تولید شده در چارچوب این 
سرمایه گذاری مشــترک ماه فوریه وارد بازار شود و هدف از آن 
تولید ســاالنه 200 هزار دســتگاه خودرو تا سال 20۱8 است. 
ژان کریستوف کومارد، مسئول بازاریابی خاورمیانه و آفریقا در 
شــرکت پژو سیتروئن گفت: »امروز، روز بازگشت پژو سیتروئن 

به ایران است. ما بسیار مفتخریم«.

 ابطال واگذاری جزایر مصری 
به عربستان سعودی

اداره اول دادگاه قضایــی اداری مصــر، حکــم به باطل بودن 
امضای توافق مرزی میان مصر و عربستان داد که براساس این 
توافق مصر دو جزیره تیران و صنافیر را به مالکیت عربســتان 
درآورده بود. دستگاه قضایی مصر تأکید کرده است که این دو 
جزیره تحت حاکمیت مصر هســتند. دولت حق دارد نســبت 
به ایــن حکم درخواســت تجدیدنظر بدهد، امــا حکم کنونی 
به دولت اجازه نمی دهد تا زمانی که بررســی این مســأله همه 
مراحــل قضایی را نگذرانده باشــد، توافق ترســیم مرز ها را در 

پارلمان مطرح سازد.

 توافق مسکو با ایران و باکو 
درباره »قره باغ«

ســرگئی الوروف، وزیــر خارجــه روســیه اعام کــرد مقامات 
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان و روســیه دربــاره بیانیه 
سه جانبه مناقشه قره باغ توافق کرده اند. الوروف گفت: »نتیجه 
گفت و گوهای فشرده مسئوالن روسیه و آذربایجان و ارمنستان 
این بود که گام های جدی در مســیر حل این مناقشه برداشته 
شد. این گفت و گو ها بسیار سازنده بود و توانست به اعتمادسازی 
کمــک کند. این گفت و گو ها نشــان داد، باید به روند مذاکرات 
برای حل این مناقشه فرصت کافی داده شود. ما درباره گام های 

بعدی نیز گفت و گو کردیم«.

اعالم پایان عملیات نظامی ترکیه 
علیه »پ.ک.ک«

بینالی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه، پایان عملیات ضد تروریستی 
ارتــش این کشــور در اســتان های شــرقی را اعــام کرد. وی 
گفت: »اکنون عملیات نظامی به پایان رســیده اســت و زمان 
بازسازی های فیزیکی و اجتماعی در این مناطق است«. ییلدریم 
افزود: »ما ساختمان ها و بناهای تخریب شده را با ساختمان ها 
و تأسیسات زیبا تر جایگزین خواهیم کرد و این کار در دست اجرا 
است«. نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت: »اکنون که عملیات 
به پایان رســیده، زمان برداشتن گام هایی جدید است... اکنون 
زمان تسویه حساب با برخی شهرداران و مقامات محلی است«. 

بین الملل
چهارشــنبه 2 تیــر  مــاه 1395


