
وقتیمحیطبانهاشکارمیشوند
چند هفته پیش و در روز محیط زیست بود که یکی از محیط بانان دنا با شلیک یک شکارچی غیرقانونی به 
شدت از ناحیه پا آسیب دید. هرچند علی آرامش فر خوش شانس بود و زنده ماند، اما در یک هفته گذشته سه 
محیط بان در هرمزگان و فارس با شلیک شکارچیان کشته شدند تا شمار کسانی که تاکنون در راه حمایت 
از طبیعت و حیات وحش ایران جانشان را از دست داده اند به 119 برسد. محیط بان هایی که به اسلحه های 

صفحه۳خوبی مجهزند، اما اگر از این اسلحه ها استفاده کنند و شکارچی ای در میان کشته شود ...
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حجت االسالم سیدعلی خمینی:

مدعینیستیمکهنیروهایانقالبیصددرصددرستعملکردهاند
حجت االسالم سیدعلی خمینی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای هفت تیر در مصلی امام 

جعفرصادق)ع( شهرستان ازنا سخنرانی می کرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی اظهار 
داشت: هنگامی که انقالب اسالمی به پیروزی رسید و در میان ناباوری ها حرکت خود را به ثمر رساند 

دشمنان انقالب اسالمی در مقابل موج مردم اهدافی برای خود ترسیم کردند. به گزارش تابناک، وی با 
اشاره به اهداف دشمنان انقالب در مقابله با پیشروی انقالب اسالمی ملت ایران افزود: ایجاد اختالفات 

قومی و قبیله ای از نخستین اهداف دشمنان در مقابله با موج انقالبی ملت ایران بود. به تصور آنها قیام عرب، 
صفحه۳صفحه۳صفحه۳ترک، کرد، لر و اهل سنت کشور را از حالت امنیت خارج کرده و ناامنی ایجاد می کند ... صفحه۲

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز 
در دیدار جمعی از فعالین سیاسی استان های 
تهران و البرز، با یــادآوری تالش ها و روایات 
منســوب به امام علی)ع( دربــاره ی اهمیت 
افزایش آگاهی مردم برای گسترش اسالم و 
با تأکید بر این نکته که »مردم ایران به عنوان 

صفحه۲شیعیان آن امام عزیز ...

عضو هیات رئیسه مجلس عملکرد 
دولت در مهار تورم را خوب دانست 

و گفت ...

حجت االســالم قاسم روانبخش 
عضو جبهه پایداری با اشــاره به 

اینکه تجربه ...

محمــد اســماعیل کوثری عضو 
جبهه پایداری معتقد است همدلی 

و جمع شدن ...

دولت به دنبال 
مسکن مقطعی 

نیست

به رئیس جمهور 
انقالبی نیاز 

داریم

دور هم نشستن 
دردی را دوا 

نمی کند

صفحه4

زلزله سیاسی در پی خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا
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از مردم در برابر یقه 
سفیدان زورگو حمایت کنید

دادســتان تهران هفته گذشــته درخصوص مبارزه 
بــا فســاد و نیز نقش رســانه هــا در این باره ســخن 
گفــت. موضوعی که با واکنــش احمد توکلی همراه 
بــود. توکلــی روز گذشــته در یادداشــتی خطاب به 
جعفــری دولت آبادی نوشــت که رســانه هــا را آزاد 
کنــد تــا بتوان با فســاد مبــارزه کــرد. او امــروز نیز 
 در یادداشــت دیگــری مواضــع دادســتان را نقــد 

کرده است. 
احمــد توکلی در یادداشــت دیــروزش تحت عنوان 
»جناب آقای دادســتان! از آزادی رســانه ها بیشتر 
دفاع کنید تا در مبارزه با فساد موفق باشید« نوشت: 
فســاد پدیده جهانی است. همه کشورها بدان مبتال 
هستند، از این حیث تفاوت وجود ندارد، اختالف در 
میدان دادن به فاســدان یا برخورد با آن است. نکته 
بسیار مهم و اثبات شده در تمام جهان این است که 
هر چه رسانه ها آزادتر، فساد سطحی تر و کمتر. وی 
در ادامــه افــزود: جناب آقای دادســتان! از آزادی 
مشروع رسانه ها بیشتر دفاع کنید تا در انجام وظیفه 
اولویت دار خود موفق باشید. آزادی هزینه هم دارد. 

آن را بپذیرید.

شفافیتدرپروندههایفساد،کماست
احمــد توکلی در یادداشــت امــروزش تحت عنوان 
»تبیین و نقد مواضع دادســتان« با اشاره به سخنان 
دادســتان درخصوص لزوم اعتماد مردم به دستگاه 
قضایی در مبارزه با فســاد نوشت: چه کنیم مردم  به 
حاکمــان اعتمــاد کنند؟ حکومت هرچه شــفاف تر 
گاهی از همه مسائل  عمل کند و مردم را شایســته آ
بدانــد، بیشــتر و بهتر اعتماد مــردم را جلب میکند. 
وی با بیــان اینکه شــفافیت رفتارکــردن به نحوی 
اســت که دیگران به آســانی بتواننــد بدانند که چه 
اتفاقــی دارد می افتــد تاکید کرد: اکثر مســئوالن 
برخــالف ایــن روش عمــل میکننــد. به ویــژه در 
 پرونده های فســاد اطالعات دیر و بسیار محتاطانه 

داده میشود. 
توکلــی با اشــاره به اینکــه طبق اصــل 165 قانون 
اساســی دادگاه هــا، جــز در دو ســه اســتثنا، باید 
علنی باشــد نوشــت: در چند درصــد دادگاه ها این 
اصل رعایت می شــود؟ رعایت ایــن اصل ضرورتی 
حتمــی اســت. زیــرا در مرحله فســاد سیســتمی 
اعتماد مردم بســیار ضعیف اســت و عدم شفافیت 
 بــا دامــن زدن به شــایعات از مشــروعیت قوه قضا 

می کاهد. 
ایــن نماینده ســابق مجلس افــزود: علنی نبودن 
محاکمه مهدی هاشمی چقدر این کار برجسته قوه 
را زیر ســئوال برد؟ جناب دادســتان اطالع رسانی 
مؤثر و حمایت از قضات را به درستی از لوازم توفیق 
در مبارزه با فساد شــمرد در حالیکه تعریف مضیق 
علنــی بودن در مــاده 188 و رعایت نکردن همین 
حد ناکافی در اغلب دادگاه ها، مانع تأمین این لوازم 
است؛ بلکه قضات شــریف را در مظان اتهام تبانی 
با صاحبــان زر و زور قرار می دهد، دســت روزنامه 
نگاران پاک را می بندد و برای رســانه های فاســد 
نیز میدان می گشاید. قوه میتواند اصالح ماده 188 

را از مجلس بخواهد.
توکلی در پایان نوشــت: جناب آقای دادســتان! از 
مردم در برابر یقه سفیدان زورگوی سه قوه که دست 
در دست زرپرستان یقه ســفید آن طرف میز دارند، 
حمایت کنید تا شــاهد حضــور آنان در کنار خویش 
برای مبارزه با فســاد باشید. چیز زیادی نیست فقط 
قــدرت قانونی خود را علیه قانون شــکنان زرطلب 

زورگو بکار بگیرید.

حجت االسالم سیدعلی خمینی:

  مدعی نیستیم که نیروهای انقالبی 
صد درصد درست عمل کرده اند

حجت االسالم سیدعلی خمینی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای 
هفت تیر در مصلی امام جعفرصادق)ع( شهرســتان ازنا ســخنرانی می کرد با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی اظهار داشت: هنگامی که 
انقالب اسالمی به پیروزی رسید و در میان ناباوری ها حرکت خود را به ثمر رساند 
دشمنان انقالب اسالمی در مقابل موج مردم اهدافی برای خود ترسیم کردند.
به گزارش تابناک، وی با اشاره به اهداف دشمنان انقالب در مقابله با پیشروی 
انقالب اسالمی ملت ایران افزود: ایجاد اختالفات قومی و قبیله ای از نخستین 
اهداف دشمنان در مقابله با موج انقالبی ملت ایران بود. به تصور آنها قیام عرب، 
ترک، کرد، لر و اهل سنت کشور را از حالت امنیت خارج کرده و ناامنی ایجاد می 
کند. همین طرح در کشورهای دیگری که در آنها انقالب صورت گرفت پیاده 
شد و دعواهای قومی قبیله ای به راه انداخته و انقالب را فشل و از میان بردند.
حجت االسالم ســیدعلی خمینی عنوان کرد: امام با ایستادگی در مقابل این 
طرح شوم قدم های متفاوتی برداشت؛ ابتدا در عین هوشیاری فرمودند: »به 
شما دوستان اکیدا اخطار می کنم هر کس عکس من را بسوزاند و به من ناسزا 
گوید حق ندارد کسی به او تعرض کند، امروز مقابله به مثل خالف شرع است.« 
امام اینگونه از حق خود گذشــتند و توصیه کردند اگر به من توهین شد مقابله 
به مثل نکنید زیرا هدف دشــمن را شناخته بودند که اختالفات قومی سبب از 

بین رفتن انقالب می شود.
وی با اشــاره به پشتیبانی مردم لرســتان از امام و انقالب بیان کرد: در استان 
لرســتان حتی پیش از انقالب هم مردم پشتیبان امام بودند و دل امام به مردم 
قرص بود و اگر ایشان می خواستند حضور مردم را به رخ دشمن بکشند لرستان 
و جاپلق را مثال می زدند اما با وجود اینکه محبوبیت خاص امام در همه جای 

کشور حرف اول را می زد دشمن چشم طمع داشت.
حجت االســالم سید علی خمینی با اشــاره به محبوبیت امام و عشق مردم  به 
رهبر فقید خود خاطرنشــان کرد: در هرشــهر و روستایی که می رویم می بینم 
عشق امام با مردم چه کرده است و این عشق در دل ها موج می زند، دشمن نمی 

تواند این عشق و عالقه مردم را محاسبه کند. وی در ادامه یادآور شد: در سال 
1360 مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران فرمودند، منافقین با انواع سالح 

های سرد و گرم شکم می درند و سر می برند برای اینکه جو را متشنج کنند.
ایشــان هدف قرار دادن فیزیکی افراد موثر در انقالب را دومین مرحله مقابله 
دشــمنان با انقالب در کشور دانست و تصریح کرد: با ناامید شدن دشمنان از 
نفوذ در میان مردم، آنها افرادی که مغز متفکر و قدرت اداره کشــور را داشتند 
هدف قرار دادند و به همین منظور دست به تجهیز منافقین زدند؛و این گروهک 
تروریســتی دســت به اقدامات و جنایاتی زد که داعش در عراق و سوریه نکرده 
اســت. داعش کجا توانســته است نخست وزیر عراق و ســوریه و یا نمایندگان 
مجلس این کشــورها را بکشد؟ این گروهک فقط مردم بی گناه را می کشد اما 
منافقین عالوه بر مردم بی گناه مسئوالن ارشد، مغزهای متفکر و ائمه جمعه 

ای که ارکان کشور بودند را ترور کرد.
حجت االسالم سید علی خمینی با بزرگ خواندن ضایعه ترور مغز متفکر انقالب 
اسالمی شهید دکتر بهشتی گفت: عده ای انسان جنایتکار و منحرف ضربات 
سنگینی به نظام وارد کردند. حادثه هفتم تیرماه ضربه ای سنگین به نظام وارد 
کرد و به رغم ایســتادگی دولت و ملت در کنار هم این فاجعه از پیشرفت کشور 

جلوگیری کرد چراکه فقدان بهشتی، مطهری و ... قابل جبران نبود.
وی نــاکام ماندن منافقین در ترور رهبر معظم انقالب را یادآور شــده و افزود: 
این حادثه تروریســتی به لطف الهی ناکام ماند اما در حادثه تروریستی دیگری 
رجایی و باهنر که خدمت صادقانه به انقالب و نظام کرده و هرچه داشــتند در 

این راه صرف کردند، به شهادت رسیدند.
حجت االسالم سیدعلی خمینی با اشاره به وجود 17 هزار شهید ترور در کشور 
عنوان کرد: امام در این مرحله نیز سکوت اختیار کردند اما دشمنان در مرحله 
بعدی ترور کور انجام دادند و دست به ترور مردم در خیابان ها می زدند امام در 
این مرحله با نصیحت از پدرها و مادرها می خواســتند اجازه ندهند فرزندانشان 
خرابــکاری کننــد. وی تصریح کرد: امروز عده ای دلســوز شــده اند که چرا با 

گروهــک های ضد انقالب نظیــر منافقین و پژاک مقابلــه کردند؟ نظام باید 
قاطعانه با گروهک های تروریســتی مقابله کند و با همین مقابله بود که کشور 
روی آرامش را به خود دید. شــاید در برخی مقاطع اشــتباه هایی شده باشد که 
هیچ کس هم منکر آن نیســت. می گویند چرا با تعدادی -که هرسال هم عدد 
آنها را افزایش می دهند- مقابله کرده اید؟ باید گفت برخورد با این افراد کامال 
درســت بوده چراکه اگر کسی شمشیر کشــید روی نظام باید با آن مقابله کرد. 

شعار اسالم فقط رحمانی نیست، اشداء علی الکفار هم شعار اسالم است.
سید علی خمینی گفت البته نه من و نه هیچ کس دیگر مدعی این نیستیم که 
نیروهای انقالبی صد در صد درســت عمل کرده اند و هیچ مورد ظلمی وجود 
ندارد؛ در همه ی نظامهای دنیا هیچ کس مدعی نیست که همه ی احکام صد 
در صد مطابق واقع است اما اینکه در اصل مقابله با اینها شبهه کنیم و پشیمان 

باشیم ابدا درست نیست.
وی حذف اعتقادی و ترور شــخصیت را مرحله سوم مقابله با انقالب مردمی 
ملت ایران برشــمرد و خاطرنشان کرد: وقتی نتوانستند شخصیت های مهم 
نظام را ترور کنند دست به تخریب شخصیت آنها زدند یکی را دزد، یکی را بی 
دین، یکی را جاســوس و دیگری را خائن به نظام خواندند و متاســفانه در این 
زمینه هم برخی مســئوالن کشور رفتار درستی از خود نشان ندادند. البته نه 
مــن هیچکس دیگر منکر این نیســتیم که نیرو های انقالبی صدر صد عمل 
کــرده اند و هیچ مورد ظلمی وجود ندارد. کســی دفاع صدر صد نمی کند اما 
اینکه در اصل مقابله با اینها شــبهه کنیم و پشــیمان باشــیم به هیچ عنوان 

کوتاه نخواهیم آمد.
وی با بیان اینکه امام به درســتی در مقابل این طرح شــوم ایستاد و قدم های 
متفاوتی را برای مقابله با آن برداشت گفت: ابتدا در 15 آذر 58 امام فرمود؛من به 
شما دوستان اکیدا اخطار می کنم هر کسی عکس اینجانب را پاره کند و بسوزاند 
کســی حق تعرض به او را ندارد تا از من طرفداری کند. امروز در صدد هســتند 
شما را به جان هم بیندازند و لذا مقابله به مثل از محرمات بزرگ شرعیه است.

مردم کشور روزبه روز آگاه تر می شوند
آیت الله هاشــمی رفســنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از فعالین سیاســی استان های تهران و البرز، با یادآوری تالش ها و روایات منسوب به امام علی)ع( درباره ی اهمیت افزایش 
گاهی خود را به رخ جهانیان کشیدند«، به اتفاقات سال های  گاهی مردم برای گســترش اســالم و با تأکید بر این نکته که »مردم ایران به عنوان شــیعیان آن امام عزیز، در مقاطع مختلف، آ آ
گاه تر می شــوند و تازه ترین مصداق برای هوشــیاری مردم حضور پرشــور در انتخابات ســال گذشته است که نشــان دادند علیرغم تبلیغات  اخیر اشــاره کرد وگفت:  مردم کشــور روز به روز آ
گاه براساس عقل و منطق باال می رود«، به  گســترده و همه جانبه، کاماًل در جریان اتفاقات و مســایل روز جامعه و کشــور هســتند. وی با بیان این جمله که »سطح خواســته ها و توقعات مردم آ
گاهانه مردم اشــاره کرد و گفت: باید همه دســتگاه ها، نهادها و تریبون های رسمی در راســتای مصالح عمومی و منافع ملی باشند  وظایف همه مســؤوالن، به ویژه دولت برخاســته از آرای آ
و از غرض ورزی ها و انتقادهای نابجا دســت بردارند و ســعی کنند اشــکاالت و ضعف ها را در قالب انتقادهای منصفانه و دوســتانه مطرح کنند تا مســؤوالن مربوطه به ارائه راه کارهای 

علمی و عملی بپردازند.

سیاسی
1395 مــاه  تیــر    5  شــنبه 

واکنش روز

دانشجوی فوت شده در دانشگاه کاشان مشکل بورسیه نداشته است
در پی ادعای برخی رسانه ها مبنی بر خودشکی یکی از دانشجویان آسیب دیده از موضوع بورسیه ها، دانشگاه کاشان 
با صدور بیانیه ای درباره درگذشــت یکی از دانشــجویان دکتری این دانشــگاه اعالم کرد: مرحوم ایوب آقایی درباره 
بورس تحصیلی با مشــکلی روبرو نبوده اســت.  در این بیانیه آمده اســت: آن مرحوم براساس معرفی از سوی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجوی بورسیه مقطع دکترای شیمی تجزیه بوده و کلیه هزینه های تحصیل وی توسط 
وزارت علوم پرداخت شده بوده و در رابطه با بورسیه خود با مشکلی روبرو نبوده و نامبرده بدون هیچ مانعی به تحصیل 
خود ادامه داده اســت. این بیانیه افزوده است: دانشگاه کاشان با توجه به انتشار برخی مطالب خالف واقع، پیگیری 

قضایی در برابر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را برای خود محفوظ می  دارد. گفتنی است خبرگزاری تسنیم چند روز پیش با اعالم خبر مرگ 
این دانشجو با یکی از دوستان وی مصاحبه کرده بود و خودشکی او را ناشی از مشکلی که در بورسیه او به وجود آمد خوانده بود. 

یکی از دانشــجویان بورســیه کاشان  و از دوستان نزدیک مرحوم آقایی که خواســت نامش در مصاحبه درج نشود، در گفت وگو با تسنیم گفت: وی 
از یکســال پیش که بحث بورسیه ها شــروع شد به شدت نگران بود و چون امکان مالی مناسبی نداشت به شدت نگران وضعیت تحصیلی اش بود. 
وی افزود: این دانشــجو در پروژه ای در زمینه ســرطان کار می کرد که نیاز به امکان مالی داشت این اواخر هم به دلیل پرداخت شهریه ترم اضافیش 
تحت فشــار بود. این دانشــجوی بورســیه ادامه داد: هر زمان با وی صحبت می کردیم  نگران مساله بورسیه ها بود و چندین بار اعالم کرده بود قصد 

خودکشی دارد؛ دانشجوی قوی ای بود و  بر روی پروژه خاصی شبانه روز کار می کرد.

پیگیری روز

شماره و عنوان پرونده های گم شده را اعالم کنید
رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی گفت که این کمیسیون موضوع پرونده های گمشده در مجلس 
هشتم را پیگیری خواهد کرد. داوود محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر گم شدن 
17 پرونده در کمیســیون اصل 90 در دوره هشتم، افزود: ایشان اگر بحثی وجود دارد که پرونده ای گم شده شماره و 
عنوان پرونده را بگویند تا ما آن را بررسی کنیم. وی افزود: با توجه به اینکه پرونده ها در سیستم ثبت و ضبط می شوند 
امکان گم شدن آنها وجود ندارد و حتی نمی شود که پرونده ای از دستور کار خارج شده باشد زیرا سوابقش در سامانه باقی 
می ماند. محمدی اضافه کرد: زمانی که بحث گم شدن پرونده های اصل 90 در مجلس هشتم هفته گذشته توسط یکی 

از نمایندگان مطرح شد،  کمیسیون اصل 90 در مجلس دهم هنوز شکل نگرفته بود و البته هنوز هم هیأت رئیسه این کمیسیون تعیین نشده است.
گفتنی اســت پیش تر حجت االســالم حسن نوروزی گفته بود در زمان ریاســت جمهوری احمدی نژاد 17 پرونده در کمیسیسون اصل 90 مجلس 
هشــتم گم شده اســت. به گفته نوروزی این پرونده ها عمدتا مربوط به موضوعات اقتصادی دولت های نهم و دهم بوده است. وی تاکید کرده بود: 
من این پرونده ها را در مجلس هشــتم به ریاســت کمیســیون اصل نود مجلس که در آن زمان که آقای نکونام بود تحویل دادم و امروز از کمیسیون 
اصل نود می خواهم تا اگر این پرونده ها وجود دارد، به من اعالم شــود. باوجود اظهارات نوروزی، پورمختار رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس نهم 
گفته بود: وضعیت 17 پرونده فســادی که از ســوی یکی از نمایندگان ادعا شده در مجلس ناپدید شده است از طریق مبادی رسمی پیگیری نشده و 

صرفا در رسانه ها مطرح شده است.



3
هیئت رئیسه در انتخاب رئیس مرکز پژوهش ها دست به بازی سیاسی زد

محمدجواد فتحی نماینده اصالح طلب مجلس دهم با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس در خصوص انتخاب رئیس مرکز پژوهش های مجلس، یادآور شد: به نظر می رسد، دوستان در هیات رئیسه مجلس 
دست به نوعی بازی سیاسی زدند که بر این اساس، ابتدا اعالم کردند متقاضیان نام نویسی کنند و من نیز در این راستا، اقدام کردم اما پس از آن متوجه شدم که این نام نویسی به این دلیل بوده که بتوانند توجیه 
کنند که چون دکتر عارف تمایلی به حضور در مرکز پژوهش ها نداشته، نباید انتظار داشته باشد که ریاست مرکز پژوهش ها به ایشان پیشنهاد شود. این نماینده اصالح طلب مردم تهران، با اشاره به روند نام نویسی 

برای ریاست مرکز پژوهش های مجلس، گفت: پس از آن که برای این منظور نام نویسی کردم، از بنده مدارک خواستند و حتی از بنده دعوت کردند تا با حضور در جلسه ای، برنامه های خود را برای اداره مرکز 
پژوهش های مجلس ارائه کنم اما همه این مسائل، یک بازی بود و از پیش از انجام این مسائل، واضح و مسلم بود که رئیس مرکز پژوهش ها از قبل تعیین شده است و تنها هدف من از نام نویسی 

گاهی از این مســائل نام نویسی کردم و ادعا می کنم که به مراتب از آقای دکتر جاللی شایستگی  نیز این بود که این اقدام، آن چنان که می خواســتند بدون هزینه انجام نشــود. او گفت: در واقع با آ
بیشتری برای تصدی این پست دارم که سوابق اجرایی و علمی بنده این ادعا را اثبات می کند.

دولت به دنبال مسکن مقطعی نیست
عضو هیات رئیســه مجلس عملکرد دولت 
در مهار تورم را خوب دانســت و گفت: دولت 
روحانی برخالف دولت قبل به دنبال ُمسکن 
مقطعی نیســت. غالمرضا کاتب ادامه داد: 
رییس جمهــوری مصرانه بــرای این قضیه 
تالش کرد و این تالش منتج به نتیجه شد، اما 

متاسفانه در بخش رکود دولت نتوانسته است گام بزرگی بردارد .عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس دهم با بیان اینکه دولت روحانی برخالف دولت قبل به دنبال 
ُمسکن مقطعی نیست، خاطرنشان کرد: در دولت های قبل برای رفع رکود پول 
به جامعه تزریق می شد و این مورد مانند ُمسکن موضعی عمل می کرد، اما دولت 
تدبیر و امید قصد ندارد با مســکن های مقطعی برای رفع رکود گام بردارد و به 
معنای واقعی و اساسی درصدد رفع مشکل است. عضو هیات رئیسه مجلس 

اضافه کرد: برای خروج از رکود باید تمام تالش و توان خود را به کار ببندیم.

به رئیس جمهور انقالبی نیاز داریم
حجت االسالم قاسم روانبخش عضو جبهه 
پایداری با اشاره به اینکه تجربه گذشته نشان 
می دهــد  ، افرادی که می خواهند کاندیدای 
ریاســت جمهوری شــوند،  تابع تصمیمات 
جریان خاصی نخواهند بــود اظهار کرد: در 
حساسترین شرایط پس از انقالب قرار گرفته 

ایم که دشمن نیز تصمیمات بسیار پیچیده ای برای ما می گیرد و با اقدامات خود 
در صدد نفوذ به کشور است تا از غفلت مسئولین  استفاده کرده  تا برنامه های خود 
را در کشور عملی کند که در چنین شرایطی برای سال 96 به رئیس جمهوری 
انقالبی نیازمندیم. روانبخش درمورد اینکه از میان کاندیداهای  احتمالی برای 
ریاســت جمهوری 96 کدامیک دارای شاخصه های انقالبی بودن هستند، 
گفت: من هنوز در میان کســانی که برای انتخاب ســال 96 مطرح شده اند، 

هیچ کدام را ندیده ام که چنین ویژگی هایی را داشته باشند.

دور هم نشستن دردی را دوا نمی کند
محمد اسماعیل کوثری عضو جبهه پایداری 
معتقد است همدلی و جمع شدن گروه های 
سیاســی با یکدیگر دردی را از مشــکالت 
کشــور دوا نمی کند.کوثــری در خصوص 
پیشــنهاد رئیس جمهور مبنــی بر برگزاری 
نشست ماهانه همدلی جناح های سیاسی 

و همکاری نیروهای انقالب گفت:  این نیست که بگوییم برگزاری نشست 
هــای این چنینی اثری مثبتی ندارد اما اصل موضوع کشــور  این موضوع 
نیست. وی ادامه داد:  همه مردم مسئوالن و مقام معظم رهبری متفق القول 
هســتند که باید به مســأله بیکاری و فعال کردن اقتصادپرداخت و اگر این 
مسائل حل شود بعد از آن خوب است که جناح های سیاسی با هم بنشینند 
و با هم تعامل داشــته باشــند اما موضوع اصلی کشور این است که اقتصاد 
کشور فعال شود و همدلی گروه های سیاسی با یکدیگر دردی را دوا نمی کند.

 امام علی)ع( جلوی 
 قداست بیجای حکومت 

به نام دین را گرفتند
یک استاد حوزه علمیه قم گفت: هنر بزرگ علی)ع( 
این بود که با شــجاعت پذیرفت اعالم کند دین مورد 
سوء استفاده قرار می گیرد و زمینه کاهش این سوء 
استفاده را نیز در گرو فراهم کردن زمینه سخن گفتن 

مردم دانست.
حجت االسالم محمد ســروش محالتی در مراسم 
احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و سالروزضربت 
خوردن موالی متقیان ابزار قرار گرفتن دین در جامعه 
اســالمی را آسیب شناســی کرد و با بیان اینکه دین 
اساســا یک وسیله و نه هدف اســت گفت: در قرآن 
کریــم برای اعمال و ســنن دینی اهــداف و غایاتی 
ذکر شده است؛ حتی ارسال پیامبران نیز برای اقامه 
قسط در میان مردم ذکر شده است و نفس این اقدام 

هدف نیست.
وی با اشــاره مجدد به ســخن علی)ع( در خصوص 
ابــزار قرار گرفتن دین به عنوان یک مصیبت و خطر 
بزرگ، به چگونگی مقابله با آن پرداخت و یادآور شد: 
به عنوان نمونه در مورد معاویه نمی توان گفت که او 
در مقام عمل به دین پایبند بوده اســت اما از ســوی 
دیگر نمی توان گفت او به مرز الحاد رســیده بود؛ اگر 
او می گفت من از دین چیزی را قبول ندارم در جامعه 
مسلمان هضم می شــد؛ هرچند که در همان زمان 
علی)ع( فرمــوده بود، او فقط کفر خود را پنهان می 
کند و اینان لحظه ای)به اسالم( ایمان نیاورده اند، 

بلکه برای خراب کردن دین آمده اند.

محالتی با بیان اینکه علــی)ع( کاله برداری به نام 
دین را به عنوان یک واقعیت پذیرفته اند، یادآور شد: 
ایشــان برای حل این موضوع از مردم دعوت کردند 
که حرف بزنید و سکوت نکنید؛ علی)ع( بدین وسیله 
که حاکم اسالمی هم می تواند با سوال مواجه شود، 
جلوی قداست بی جای حکومت به نام دین را گرفتند 
و بــا وجود اینکه معصــوم بودنــد فرمودند من خود 
را در جایگاهــی باالتر از اینکه خطــا کنم نمی بینم 
مگر اینکه خدا لطف کنــد. علی)ع( به مردم گفتند 
از گفتــن حقیقت ابا نکنید و نگوییــد علی)ع( همه 
چیز را می داند تا با این ســخن گفتن همه هاله های 

قداست از بین برود. 
ُل  این اســتاد حوزه علمیه قم با اشــاره به آیــه »َوُنَنِزّ
ِمــَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشــَفاٌء َوَرْحَمــٌة ِلْلُمْؤِمِنیَن َواَل َیِزیُد 
اِلِمیَن ِإاَلّ َخَساًرا« )قرآن را نازل میکنیم که شفا و  الَظّ
رحمت برای مؤ منان است و ستمگران را جز خسران 
نمی افزاید(، گفت: عالج استفاده ابزاری از دین در 
گاه باشند و  گرو دو موضوع اســت؛ اول اینکه مردم آ
امور را بفهمند و دوم اینکه قداست جعلی که موجب 
اســتخدام دین به عنوان وسیله اســت از میان برود 
کــه امیرالمومنین)ع( ایــن کار را کردند. هنر بزرگ 
علی)ع( این بود که با شــجاعت پذیرفت اعالم کند 
دین مورد سوء استفاده قرار می گیرد و زمینه کاهش 
این ســوء اســتفاده را نیز در گرو فراهم کردن زمینه 

سخن گفتن مردم دانست.

نامهنیوزنوشت:چرامردمازدولتروحانیانتظارتخلفمالیندارند؟
برای مردم اصال قابل پذیرش نیست کسی در جمهوری اسالمی ده ها برابر یک کارگر و کارمند ساده حقوق بگیرد. بدتر از این حقوق ها، 

بهانه هایی است که برخی از مدیران برای دریافت این حقوق ها دارند.

خبرآنالیننوشت:تشکیلاتاقهایفکرعلیهدولت؛پروژهایبراییکدورهایکردندولتروحانی
پروژه تخریب دولت روحانی که به گفته برخی چهره های سیاسی، از همان زمان تشکیل دولت یازدهم کلید خورده بود حاال با نزدیک شدن 

به پایان 4 سال دوره کاری حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، ابعاد متفاوت تری به خود گرفته است.

پارسنیوزنوشت:فرارازخسارتهایتدبیروامید
مشکالت بد اقتصادی و نارضایتی های اجتماعی در کنار شد آمار بیکاری، پایگاه اجتماعی دولت را کاهش داده و اصالح طلبان 

نمی خواهند در زیان دهی دولت تدبیر و امید همراهش باشند.

598نوشت:»فیشهایحقوقینجومی«وعیارپاکدستیاعتدالیونواصالحطلبان
برخورد جناحی عده ی زیادی از اصالح طلبان و اعتدالیون با موضوع افشا فیش های حقوقی نجومی، بیانگر ادعای کذب فساد ستیزی این 

جناح ها می باشد همچنین عدم برخورد قاطع دولت با مدیران متخلف، می تواند یک پایان تلخ را برای تداوم دولت راستگویان در پی داشته باشد.

عکس روزسایت نگار

مراسم احیای شب نوزدهم 
ماه رمضان در تهران

خبرنامه
1395 مــاه  تیــر    5  شــنبه 

وقتی محیط بان ها شکار می شوند
چگونه باید به قصه پرغصه محیط بان ها پایان داد؟

چنــد هفتــه پیش و در روز محیط زیســت بود که یکی از محیــط بانان دنا با 
شــلیک یک شــکارچی غیرقانونی به شدت از ناحیه پا آســیب دید. هرچند 
علی آرامش فر خوش شــانس بود و زنده ماند، اما در یک هفته گذشــته سه 
محیط بان در هرمزگان و فارس با شــلیک شــکارچیان کشته شدند تا شمار 
کســانی که تاکنون در راه حمایت از طبیعت و حیات وحش ایران جانشان را 
از دســت داده اند به 119 برســد. محیط بان هایی که به اسلحه های خوبی 
مجهزند، اما اگر از این اســلحه ها اســتفاده کنند و شــکارچی ای در میان 
کشــته شــود، با خطر اعدام روبه رو هســتند و اگر از آن ها استفاده نکنند با 

خطر مرگ مواجه اند. 
هرچنــد محیــط بان های کشــته شــده عنوان حــاال و به درســتی عنوان 
»شــهید« را دارنــد، نیــروی انتظامی خبر از دســتگیری شــکارچیان داده 
اســت، معصومه ابتکار قرار اســت در مراسم تشــییع جنازه این محیط بان 
هــا شــرکت کند و رییس فراکســیون محیط زیســت مجلس نیز خواســتار 
تســریع قوه قضاییه برای رســیدگی و مجازات مجرمان شده است، اما هیچ 
یک از این موارد نه این ســه محیط بــان و آن 116 محیط بان دیگر را برای 
 خانــواده هایشــان زنده خواهــد کرد و نه احتمــال اتفاقاتی مشــابه را پایین 

خواهد آورد.
گفتنی اســت پیکرهای محمد دهقانی 35 ســاله و پرویز هرمزی 54 ساله 
صبح روز پنجشــنبه، ســوم تیر در ارتفاعــات منطقه حفاظت شــده گنو در 
هرمزگان پیدا شــد. محیط بان محمد دهقانی از ناحیه قلب هدف یگ گلوله 
و محیط بان پرویز هرمزی از ناحیه شــکم و سر هدف دو گلوله مستقیم قرار 

گرفته  بودند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان هم به ایرنا گفته است: »این افراد 
حدود ساعت ٩ صبح پنجشنبه عازم منطقه گنو شده  اند که براساس گزارش 
دریافتی حدود ســاعت ١٢ ظهر در درگیری با شکارچیان در شکارگاه تنگه 

گچ و سیاتک گنو کشته شده اند«.
صبح روز جمعه چهارم تیر نیز منوچهر شــجاعی 39 ســاله محیط بان پارک 
ملی بمو در فارس با شــلیک شکارچیان و از ناحیه سر، سینه و شکم زخمی 
شــد. این محیط بان با وجود انتقال به بیمارســتان و انجام عمل جراحی در 

اثر شدت جراحات وارده امروز درگذشت. 

مجازاتشــکارچیهابیشترشود،محیطبانها
مجهزترشوند

در پی شهادت ســه نفر از محیط بانان هرمزگان و فارس رییس فراکسیون 
محیط زیســت و توســعه پایدار مجلس خواســتار تســریع قوه قضاییه برای 
رســیدگی و مجازات مجرمان دســتگیر شده شــد. محمدرضا تابش امروز 
طی مذاکره تلفنی با رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت، ضمن اطالع 
از روند اقدامات انجــام گرفته و گفت وگو پیرامون پیگیری های الزم بعدی، 

از آمادگــی مجلس برای ورود به موضوع خبر داد.
رئیس فراکســیون محیط زیست و توســعه پایدار مجلس همچنین با صدور 
پیامی ضمن تســلیت شهادت سه نفر از محیط بانان استان های هرمزگان 

و فارس طی دو روز گذشــته خواســتار پیگیری و تسریع در مجازات عامالن 
این جنایت شد.

در پیام محمدرضا تابش آمده است: فاجعه آنچنان تلخ و تاسف بار است که 
قلب همه مردم و دوستداران طبیعت را جریحه دار نمود و بار دیگر مظلومیت 
سبزپوشــان حافظ طبیعت که در ســتیز با کژاندیشان و جنایتکاران متجاوز 
بــه زمین و عناصر موجود در آن که نعمت هایی از خداوند هســتند و حیات 
بخش و امنیت آفرین برای انسان،جلوه گر می سازد و نشان داد که موضوع 
تجهیز آنها به وســایل مدرن و حمایت های قانونی از این ضابطان قضایی، 
محرز و ضروری است. امیدوارم دولت محترم اعتبار الزم برای این امر مهم را 
پیش بینی نماید و مجلس شورای اسالمی نیز در راستای اصالح و تصویب 

قوانین مورد نیاز در این خصوص، جد و جهد بیشــتری از خود نشان دهد.
رئیس کمیسیون کشــاورزی مجلس نیز در این خصوص تأکید کرد: جرائم 
متجاوزان به محیط  زیســت باید به قدری افزایش یابد که هزینه ســنگینی 

برای متخلفان داشته باشد.
علی محمد شــاعری در گفت وگو با ایسنا گفت: شــرایط کنونی نیازمند این 
است که مسئوالن کشــور برنامه ریزی کامل و حمایت جدی از محیط بانان 
کنند. باید حمایت جدی از محیط بانان شــود تا در مقابل شکارچیان متخلف 
و متجاوزان بتوانند مقاومت جــدی کنند؛ بنابراین باید تجهیزات الزم برای 

حفاظت از کیان محیط زیســت کشور را داشته باشند.
رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس افزود: به نظر می رسد درحال حاضر 
محیط بانــان کشــور در شــرایطی خاص قــرار دارنــد و بایــد فراهم کردن 
امکانــات الزم برای آنها را در دســتور کار جدی قرار دهیم. در این شــرایط 
چند پیشــنهاد می توان ارائه کرد؛ اول اینکه مجازات قاتالن به شــدیدترین 
شــکل صورت گیرد تا درس عبرتی برای متخلفان باشــد و دوم، امکانات و 
 تجهیزات کامل بــرای محیط بانان فراهم کنیم و عملیــات مراقبتی آنها را 

باال ببریم.
وی همچنین با اشــاره به وضعیت نامناسب معیشتی محیط بانان نیز اظهار 
کرد: دولت الیحه افزایش حقــوق و حمایت از محیط بانان و جنگل بانان را 
تنظیم کند و در قالب یک الیحه جامع به کمیســیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی ارائه دهد تا خارج از نوبت در دســتور کار این کمیســیون قرار گیرد و 
به صحن مجلس ارائه شود. به شرط اینکه دولت در اولین فرصت به منظور 
حمایــت از محیط بانــان و جنگل بانان این الیحه را تنظیم کند و ارائه دهد تا 
بیش از این شــاهد جان باختن محیط بانان و جنگل بانان کشورمان نباشیم 
و از ســوی دیگر مجلس بتواند نقش و وظیفــه انقالبی خود را را در حمایت 
از این قشــر که با حداقل حقوق و وضعیت نامناســب معیشــتی از طبیعت و 

سرزمین مان حمایت می کنند، عملی کند.

نیازبهاقداماتفرهنگیوآموزشیاست
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم با تاکید بر لزوم استفاده از 
ظرفیت های قانونی برای حمایت از محیط بانان و برخورد قاطع با شکارچیان 
در عین حال بر لزوم فراهم کردن زیرساخت های فرهنگی و آموزشی برای 

کاهش مخاطرات علیه محیط زیســت و محیط بانان تاکید کرد.
عبدالکریم حســین زاده در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به کشــته شدن سه 
محیط بان در روزهای گذشته توسط شکارچیان غیرقانونی گفت: به اعتقاد 
من برخوردهای چکشــی با چنین مســائلی شــاید بتواند التیــام کوتاه مدتی 
بــرای این آالم باشــد اما از وقوع ایــن جرایم در آینده پیشــگیری نمی کند. 
ما باید بررســی کنیــم که تاکنون چقــدر در زمینه محیط زیســت آموزش و 

فرهنگ سازی صورت گرفته است؟
وی افزود: درســت اســت که اقدامات فرهنگی و آموزشــی قدری زمان بر 
اســت اما منافع بلندمدت دارد بنابراین ما بایــد رویکرد و روش خود را تغییر 
دهیم چراکه با رویکردهای تند به نتیجه نرســیدیم و امروز همچنان شــاهد 
ایجاد تغییر در بســتر محیط زیست، نسل کشی گونه های حیوانی و اتفاقات 
ناخوشــایند برای محیط بانانی هســتیم که جانشان را برای حفظ زیست بوم 

و گونه های حیوانی گذاشته اند.
نماینــده مــردم نقده بــا تاکید بر لــزوم ســرمایه گذاری بر آمــوزش مردم و 
شــکارچیان و ایجاد آتــش بس بین آنان بــا محیط زیســت، ادامه داد: ما 
همچنیــن در بعد قانون گــذاری باید به نحــوی قانون گــذاری کنیم که در 
بودجه های سنواتی و برنامه ششم اعتبارات را افزایش دهیم چراکه هر قدر 
برای حفظ محیط زیســت و عوامل آن از جمله محیط بانان ســرمایه گذاری 

شــود، در فرآیند توسعه پایدار خود را نشان خواهد داد.
حســین زاده آموزش، تربیت و ایجاد آشــتی بین شکارچیان با محیط زیست 
را از مولفه های گم شــده در حوزه محیط زیســت عنــوان و تصریح کرد: ما 
باید قوانینی تدوین کنیم که در حوزه های مدیریت استراتژیک حساسیت به 
محیط زیست را باال ببریم، از همتای مجازی استفاده کنیم و کارگروه هایی 
بــرای آموزش ایجــاد کنیم که خروجی عملیاتی داشــته باشــد و مطالعات 
تطبیقی بین جوامع مختلف انجام دهیم و نهایتا این مطالعات را به الگوهای 

بومی ساختی تبدیل کنیم.
وی با اشــاره به لــزوم به کارگیــری کارشناســان بین المللی بــرای کاهش 
مخاطرات علیه محیط زیســت از راه علمی اضافه کرد: اســتفاده از تجارب 
دنیــا در این زمینه زمان را برای رســیدن به هدف کوتــاه می کند و به ایجاد 
صلح و آشــتی بین شــکارچیان با محیط زیســت و تدوین روش هایی برای 
افزایــش ضریب امنیــت محیط بانان کمــک خواهد کرد. البته شــاید این 
مولفه ها زمان بر باشــند امــا راهکارهایی علمی و دقیق هســتند که موجب 

می شوند دچار بحران نشویم.
نائب رئیس فراکســیون محیط زیست با تاکید بر لزوم تدوین برنامه ای برای 
کاهش تدریجی مخاطرات علیه محیط زیســت یادآور شد: یکی از شاخص 
هــای این برنامه مدون حفظ امنیت جانی محیط بانان اســت. محیط بانان 
باید با تیم های پشــتیبانی و ابزار مختلف مورد حمایت لجســتیکی و قانونی 
قــرار گیرند و البتــه در کنار فراهم کــردن ظرفیت هــای قانونی الزم برای 
حمایــت از محیط بانان و برخورد با شــکارچیان باید گامهای اساســی برای 
ایجاد زیر ســاختهای فرهنگی نیز برداشته شود تادر بلندمدت میزان آسیب 

پذیری کاهش یابد.
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 28-1
زلزله سیاسی در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

مردم بریتانیا در همه پرســی روز پنج شنبه، ۲۳ ژوئن به خروج این کشور از اتحادیه روپا 
رأی دادند. ساعتی بعد از اعالم نتیجه همه پرسی، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که 
برای ماندن در اتحادیه تالش می کرد، گفت که تا ماه اکتبر )حدود سه ماه دیگر( از سمت 
خود کناره گیری خواهد کرد. مشارکت در همه پرسی بیش از ۷۲ درصد بود و ۵۲ درصد 
از شرکت کنندگان رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دادند. در پی اعالم نتایج، ارزش 
پوند، واحد پول بریتانیا، در برابر دالر آمریکا با ده درصد کاهش به کمترین میزان از سال 
۱۹۸۵ سقوط کرد. شاخص بازارهای مالی در بریتانیا، دیگر کشورهای اروپایی و همین 
طور آســیا به شدت سقوط کرد. به این ترتیب، از صبح روز جمعه و در پی اعالم نتایج 
همه پرسی، موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچون زلزله ای در سرتاسر جهان 
ارتعاش ایجاد کرد و واکنش هایی را در میان مقامات کشورهای اروپایی و غیراروپایی 
برانگیخت. اینک موضوع سرنوشت اتحادیه اروپا و همچنین سرنوشت خود انگلیس، 

به مهمترین موضوع بحث در محافل رسانه ای و تحلیلی تبدیل شده است.
»بی بی سی« امروز در گزارشی اشاره کرد که در واکنش به این تحول بی سابقه در عرصه 
بین المللی، رهبران کشورهای اروپایی شگفتی و یأس خود را از نتیجه همه پرسی ابراز کرده  
و گفته اند انتظار دارند که بریتانیا روند خروج از اتحادیه اروپا را به سرعت آغاز کند. پس از 
مذاکرات در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، رهبران شورای اروپا، پارلمان و کمیسیون اروپا 
اعالم کردند که تأخیر در روند خروج تنها باعث به طول کشیدن بی ثباتی خواهد شد. ژان 
کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفته اتحاد ۲۷ کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا ادامه 
خواهد یافت. رهبران اروپایی گفته اند که به تصمیم مردم بریتانیا احترام می گذارند. هلند به 
عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا اعالم کرده که کشورهای اروپایی باید به نگرانی مردم 
خــود در باره بیکاری، امنیت و مهاجرت توجه کنند. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان گفته 
اتحادیه اروپا به حد کافی استحکام دارد تا پاسخ های درستی برای سئواالت موجود بیابد.
در ایران نیز حمید ابوطالبی، معاون سیاســی دفتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را زمین لرزه ای بزرگ خواند و در صفحه شــخصی خود 
در »توئیتر« نوشــت ستاره های پرچم اتحادیه اروپا در حال فرو افتادن است: »تحوالت 
اقتصادی کشورهای جنوب اروپا، تروریسم، و بحران مهاجرت نشان می داد که این اتحاد 
در حال فروپاشی است؛ اما دومینوی سقوط با برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( 
آغاز می شود«. سردار مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز رأی مردم 

بریتانیا به خروج از اتحادیــه اروپا را نه گفتن به »تبعیت« دولت بریتانیا از آمریکا خواند. 
بــا این وجود، وزارت خارجه ایران در واکنش به این موضوع اعالم کرد که این رویداد، 
تغییری در رویکرد تهران به بریتانیا نخواهد داشت. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ای 
اعالم کرد: »جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام مردم ساالر به رأی مردم بریتانیا در 
زمینه خروج از اتحادیه اروپایی احترام گذاشته و آن را در مسیر خواست اکثریت مردم آن 

کشور در تنظیم روابط خارجی خود قلمداد می کند«. 
در میان دیگر واکنش ها، نورالدین جانیکلی، معاون نخســت وزیر ترکیه، خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا را آغاز تجزیه این اتحادیه دانســت. دونالــد ترامپ، نامزد تقریبًا محرز 
حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاســت جمهوری آمریکا نیز خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا را »چیز بسیار خوبی« برای مردم بریتانیا نامید؛ چرا که آن ها تصمیم گرفتند 
»کشورشــان را دوباره پس بگیرند«. دمیتری پسکوف، ســخنگوی رسانه ای والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه گفت پوتین در ساعت های آینده درباره خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا اظهار نظر خواهد کرد؛ اما به گفته پسکوف، موضع رئیس جمهور روسیه این 
است که »اتحادیه اروپا شریک اقتصادی بزرگ روسیه است« و مسکو خواهان آن است 
که »اتحادیه اروپا یک قدرت اقتصادی بزرگ، رو به رشــد، قابل پیش بینی و باثبات باقی 
بماند«. والدیمیر گرویزمن، نخست وزیر اوکراین نیز گفت: »امروز بهترین روز اروپای 
متحد نیست، اما من معتقدم اتحاد اروپا با همه این ها باقی خواهد ماند. چون این اتحادیه 
بر پایه دموکراســی شکل گرفته که بین ما مشترک است«. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو 
هم در بیانیه ای گفت بریتانیا یک متحد متعهــد و قدرتمند ناتو باقی خواهد ماند و نقش 

پیشرو خود را در آن حفظ خواهد کرد.
واکنش ها در داخل انگلیس نیز به همین میزان متنوع و زیاد بود. تونی بلر، نخست وزیر 
سابق بریتانیا گفت تالطم بازارهای اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. وی خواستار آن شد 
که با وحدت در تمام جناح های سیاســی قدم هایی برای مقابله با آن برداشته شود. صادق 
خان، شهردار لندن سعی کرد به مردم، سرمایه گذاران و تجار بین المللی اطمینان خاطر بدهد 
و گفت با اینکه معتقد اســت ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بهتر است، اما لندن همچنان 
شــهر موفقی باقی خواهد ماند. او همچنین به یک میلیون شــهروند اروپایی که در لندن 
زندگی می کنند، خوش آمد گفت و از مردم خواســت اختالف ها را کنار بگذارند. مایکل 
فالون، وزیر دفاع بریتانیا می گوید این کشــور عضو ناتو باقی خواهد ماند. افزون بر این، 
اخبار تأیید نشده ای از حزب کارگر به گوش می رسد که نمایندگان این حزب در پارلمان 
بریتانیا خواستار استعفای جرمی کوربین، رهبر حزب هستند. کوربین زیر فشار انتقاد ها 
قرار دارد، چون برای متقاعد کردن مردم به ماندن در اتحادیه اروپا کوشــش کافی نکرده 
اســت. کوربین در واکنش به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت این تصمیم »عواقبی« 

برای کار و مشاغل خواهد داشت.
در نهایت، باید اشــاره کرد که از روز گذشته تاکنون، بیش از یک میلیون نفر در انگلیس 
طوماری را امضا کرده اند که از دولــت و پارلمان بریتانیا می خواهد درباره عضویت این 
کشور در اتحادیه اروپا همه پرسی دوباره ای برگزار شود. این طومار می گوید از آنجا که در 
همه پرسی اخیر کمتر از ۷۵ درصد رای دهندگان شرکت کرده اند و هیچ یک از گزینه های 
ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن بیشــتر از ۶۰ درصد رأی نیاورده، باید همه پرسی 
دوباره ای برگزار شــود. با این حال، بســیار بعید است که حتی در صورت بیشتر شدن 

تقاضاها، همه پرسی دوباره ای در این زمینه برگزار شود. 

نصراهلل: کمک ایران به حزب اهلل به کسی ارتباط ندارد
ســید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان عصر جمعه در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شــهادت مصطفی بدرالدین، از فرماندهان ارشد حزب اهلل ملقب به »سید ذوالفقار« سخنرانی کرد. وی در بخشی از 
ســخنان خود ضمن تقدیر و تشــکر از جمهوری اســالمی ایران و مقام معظم رهبری و دولت ایران به دلیل حمایت از حزب اهلل اعالم کرد منابع مالی حزب اهلل مانند موشک های آن از ایران تأمین می شود و این 
موضوع به کسی دیگری مربوط نمی شود. وی با اشاره به محدودیت های مالی اخیر علیه حزب اهلل گفت این محدودیت ها تأثیری روی حزب اهلل ندارد، زیرا منابع مالی آن نه از بانک ها، بلکه توسط ایران تأمین 
می شــود. سید حسن نصراهلل در ادامه ســخنرانی خود به تحوالت بحرین و موضوع سلب تابعیت آیت اهلل شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین اشاره کرد و گفت: »آنچه که مقامات بحرینی علیه شیخ عیسی 
قاســم انجام دادند، اقدامی خطرناک اســت«. نصراهلل درباره تحوالت سوریه نیز گفت: »بر اساس طرح ســعودی- ترکیه ای، هزاران نفر از تروریست ها از کشورهای مختلف از طریق مرزهای ترکیه با هدف 
ســقوط بقیه مناطق حلب، وارد شــمال این استان شدند. ما در مرحله جدیدی از سناریوهای جنگ علیه ســوریه قرار داریم و جنگ برای دفاع از حلب، در واقع جنگ برای دفاع از بقیه مناطق سوریه و دفاع از 

دمشق، لبنان، عراق و اردن است«.

کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا 
در ایر، اسکاتلند

نخست وزیر انگلیس و همسرش پس از 
اعالم استعفا به دلیل شکست در رفراندوم

 خانه های ویران شده پس از توفان در جیانگ سو، چین

اسپری آب برای خنک کردن مردم 
روزه دار در بیت المقدس

آمادگیسندرز
برایحمایتازکلینتون

برنی ســندرز که خود یکی از گزینه های نامزدی حزب 
دمکرات در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاست، 
روز جمعه گفت برای جلوگیــری از پیروزی ترامپ، 
حاضر اســت به رقیب خود هیالری کلینتون رأی دهد. 
وی اظهار داشــت: »موضوع این اســت که هر کاری 
برای شکست ترامپ خواهم کرد«. اظهارات سندرز در 
شــرایطی مطرح شده که او همچنان از انتخاب به عنوان 
نامزد حزب دمکرات در کنوانسیون ملی این حزب قطع 

امید نکرده است.

حمایتدوبارهپوتینازعضویت
ایراندرسازمانشانگهای

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، روز گذشته 
اعالم کرد هیچ مانعی برای پیوســتن ایران به سازمان 
همکاری شــانگهای وجود ندارد. پوتین در سخنرانی 
خــود در اجالس ســازمان همکاری شــانگهای در 
تاشــکند، پایتخت ازبکستان گفت: »ما بر این باوریم 
که پس از حل و فصــل برنامه هســته ای ایران و لغو 
تحریم های ســازمان ملل متحد، هیچ مانعی بر سر راه 
عضویت ایران در ســازمان همکاری شانگهای وجود 

نداشته است«.

وعدهووعیدهای»اردوغان«
به»مشعل«

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و خالد مشعل، 
رئیس دفتر سیاســی جنبش مقاومت فلسطین )حماس( 
روز جمعه در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. در این 
دیدار، اردوغان و مشعل به گفت وگو درباره راه های حل 
اختالفات میان گروه های مختلف فلسطینی و همچنین 
حمایت های انسان دوستانه ترکیه نشستند. یک مقام دفتر 
ریاست جمهوری ترکیه که نامش فاش نشد، اعالم کرد 
اردوغان در این دیدار تأکید کرده ترکیه مصمم اســت 

مشکالت فلسطینی ها را کاهش دهد.

ایرانسهمنفتخودرا
ازروسیهپسمیگیرد

وحید علی اکبــراف، مدیرعامل »لوک اویل« روســیه 
گفت این شرکت برنامه ریزی کرده تا پاالیش نفت خام 
ایران را در پاالیشگاه »آی اس ای بی« در جزیره سیسیل 
ایتالیا از ســر گیرد و نفت ایران را جایگزین نفت اورال 
روســیه کند. وی افزود: »در نظر داریم نفت خام ایران 
را دوباره به این پاالیشــگاه بازگردانیم، زیرا اکنون نفت 
اورال گران تر از نفت خام ایران تمام می شود. همچنین 
 قصد داریم در پاالیشگاه های دیگر نیز از نفت خام ایران 

استفاده کنیم«. 

بین الملل
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