
اردوغانودوراهیغزه-تلآویو
در حالی که رژیم اسرائیل و ترکیه از قصد خود برای آشتی و عادی سازی روابط در روزهای آینده خبر داده اند، 
روز گذشته، رئیس جمهوری ترکیه با رئیس دفتر سیاسی حماس در استانبول دیدار کرد. هیأت جنبش حماس 
به ریاست خالد مشعل، روز جمعه با اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در کاخ ریاست جمهوری »ییلدیز مابین« 
دیدار و درباره تالش های صورت گرفته برای حل اختالفات داخلی طرف های فلسطینی و کمک های ترکیه به 

صفحه۴ملت فلسطین بحث و رایزنی کرد. اردوغان در جریان این دیدار تأکید کرد که آنکارا  ...
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بدخواهاننظاممیخواهند
جامعهرادوقطبیکنند

به فساد سیستمی در کشور معتقد نیستم

تخریبقوهقضاییهخطاست
رئیس قوه قضاییه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما درخصوص موضوعاتی همچون 

حقوق های نامتعارف، سالمت قضایی، فساد در کشور، حقوق بشر و غیر سخن گفت. آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی درمورد حقوق های نامتعارف ضمن تاکید بر لزوم برخورد با این موضوع تصریح کرد که نباید این 
مسئله را بزرگ کنیم و همه مدریران را متهم کنیم، چراکه اعتماد مردم خدشه دار می شود. آملی الریجانی 

درخصوص سالمت قضایی نیز تاکید کرد که با تخلفات قضات برخورد می شود، کمااینکه در سال 95 نزدیک 
به 50 نفر از دستگاه قضایی منفصل شده اند.  رئیس قوه قضاییه درباره حقوق های نامتعارف گفت: اصل 

صفحه3صفحه3صفحه3موضوع درست است. واقعا یک مدیر دولتی اگر حقوقی معادل  ... صفحه3

معاون اول قوه قضائیه حجت االسالم و المسلمین 
محسنی اژه ای در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش 
آمبودزمان آســیایی ضمن گرامیداشت هفته 
قوه قضائیه با بیان اینکه امروز در شرایط بسیار 
حساسی هستیم، گفت: از طرفی تمام دوستداران 
انقالب در داخل و خارج کشور نظاره گر هستند که 

صفحه2در این جنگ نامتقارن ...

ریییــس کمیســیون اصل 90 از 
اولویت بنــدی ۳00 پرونده به جا 

مانده از مجلس  ...

احمد مرادی نماینده مجلس ششم 
گفت: دولــت روحانی مظلوم ترین 

دولت  ...

سید حسن خمینی گفت: در عصر 
انفجار اطالعات مهم ترین بخش، 

صحت خبر ...

 300 پرونده 
 روی میز

کمیسیون اصل 90

مظلوم ترین 
دولت جمهوری 

اسالمی

اخبار غیررسمی 
درمورد من 
دروغ است

برخورد خواهد شد
صفحه3

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:  با دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف
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 دچار رودربایستی 
با رفقا هستیم

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در یادداشتی 
نســبت به موضــوع فیش هــای حقوقــی چندین 
میلیونی مجددا واکنش نشــان داد و از معاون اول 
رییــس جمهور درخواســت کرد که در این مســئله 

درنگ نکند.
محجوب در این یادداشــت با اشاره به اینکه روحانی 
بالفاصله پس از تذکرات و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری بصراحت اعالم کردند که دولت ایشــان اگر 
اشــتباه کند برای عذرخواهی از مــردم لکنت زبان 
نخواهد داشــت نوشت: البته این حجم از تحلیل ها 
درخصوص فیش های مدیران ارشد اجرائی که بعضًا 
به انتقام های سیاســی نیز آلوده شــده است، نشان 
می دهد کــه در دنیای امروزی همــگان باید بدانند 
که رفتار هایشان در »اتاق شیشه ای کار« با سرعتی 

شگرف منعکس خواهد شد.
این نماینــده مجلس با بیان اینکــه مزدبگیرانی که 
ناگزیرنــد با حداقل ها و حتی کمتر از آن گذران امور 
کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند 
داشــت کمبود بودجه در کشور را »طنز« تلقی کنند 
تاکید کرد: حقیقتًا این پرداخت های هنگفت از خزانه 
ملت ولو به تعداد محدود اثرات مخرب و گاهی اوقات 
جبران ناپذیری به »ســرمایه اجتماعی« مدیران وارد 
می کند و شعارهای مسئوالن در تالش برای برقراری 
عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت، اما آنچه در این 
میان مهم اســت تحقق عملی و سریع دستور رئیس 

جمهور است.
محجــوب با اشــاره به اینکــه بیش از یــک هفته 
اســت که معاون اول رئیس جمهور خبر از برخورد 
با مدیرانی داده اســت کــه دریافتی غیــر متعارف 
داشته اند افزود: در این میان مدیران بیمه مرکزی 
و بانک رفاه و بیمه ایران برکنار شــدند یا در شــرف 
برکناری هســتند، اما درخصــوص برخی دیگر که 
فیش هایشــان منتشرشــده تا این لحظه هیچ گونه 

اطالع رسانی نشده است.
نماینده مردم تهــران در ادامه تصریــح کرد: وقتی 
رئیس جمهور مدّبر ما برخالف فرد قبلی هیچ مدیری 
را »خط قرمز دولت« نمی داند و با قاطعیت از برخورد 
با دســت اندازان به »مال و باورهای مردم« ســخن 
می گوید؛ درنگ سّم مهلکی است که اجازه می دهد 
خّناسان فضاسازی ها را تشدید کنند. به نظر می رسد 
هرچند در مقام حرف »قبیله  رایی« را نفی کرده ایم اما 

در عمل دچار »رودربایستی با رفقا« هستیم.
وی با بیان اینکه شاید برخی مدیران قربانی دسیسه 
رقبای سیاســی یا شغلی خود شــده باشند نوشتک 
اما باید دانســت که هیچ برهانی نمی تواند برداشــت 
حقوق هــای چنــد ده میلیون تومانــی را توجیه کند 
حتی اگر پیشینیان مبدع این رویه باطل بوده باشند. 
بــاور دارم آنهایی که دل در گــرو اقدامات این دولت 
بســته اند بیش از هرچیزی به صداقت و امانتداری 

صاحب منصبان امید داشته اند.
محجــوب افزود: از این منظــر اینک هیچ معروفی 
باال تر از بازگرداندن اعتماد قاطبه مردم به دســتگاه 
اجرائی کشور نیست. البته نقش کم فروغ و فاقد اثر 
برخی دستگاههای نظارتی بحث مستوفایی می طلبد 

که در آینده باید به آن پرداخت.
وی در پایــان تصریح کــرد: اکنــون از جناب دکتر 
جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
را عهده دار اســت، انتظار می رود که اگر در اندیشه 
»برخورد عبرت آموز« است که با شناختی که از ایشان 
داریم قطعًا اینگونه اســت الزم اســت تحقیقًا به هر 
مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری 
را طی کنند که مصلحت نظام و دولت در این است.

تخریب قوه قضاییه خطاست
به فساد سیستمی در کشور معتقد نیستم

رئیــس قــوه قضاییه با حضــور در برنامه زنده تلویزیونی در شــبکه یک ســیما 
درخصوص موضوعاتی همچون حقوق های نامتعارف، سالمت قضایی، فساد 
در کشور، حقوق بشر و غیر سخن گفت. آیت الله صادق آملی الریجانی درمورد 
حقــوق های نامتعارف ضمن تاکید بــر لزوم برخورد با این موضوع تصریح کرد 
که نباید این مسئله را بزرگ کنیم و همه مدریران را متهم کنیم، چراکه اعتماد 
مردم خدشه دار می شود. آملی الریجانی درخصوص سالمت قضایی نیز تاکید 
کرد که با تخلفات قضات برخورد می شود، کمااینکه در سال 95 نزدیک به 50 

نفر از دستگاه قضایی منفصل شده اند. 

بزرگکردنموضوعحقوقهاخطاست
رئیــس قوه قضاییه درباره حقوق های نامتعارف گفت: اصل موضوع درســت 
است. واقعا یک مدیر دولتی اگر حقوقی معادل 50 برابر یک کارگر داشته باشد 
عادالنه نیست و حتی اگر جرم و تخلفی نباشد و خالقانونی باشد عادالنه نیست. 
لذا حساسیت موضوع درست است و باید با آن برخورد شود حتی اگر جرم نباشد 

و باید چنین مدیری را برکنارکنند و پول را به بیت المال برگردانند.
رییس دســتگاه قضا افزود: این موضوع مساله ملی ماست که بعضی ها آن را 

بزرگ می کنند و اعتماد مردم را مخدوش می کنند که درست نیست.
 وی افزود: باید با کسانی که این  حقوق هارا پرداخت می کنند و آنهایی که این 
حقوق ها را می گیرند برخورد کنیم و در کنار این موضوع بدانیم که اعتمادمردم 

سرمایه اجتماعی ماست.
آملی الریجانی ادامه داد: اینکه فضایی را درست کنیم و همه مدیران را متهم 
کنیم خطاست و بنده به سازمان بازرسی دستور دادم که به صورت موردی و به 

صورت کلی بانکها و حقوق هیات مدیره بانکها را بررسی کنند.

دربرخوردباقضاتمتخلفهیچاغماضینداریم
رئیس دســتگاه قضا در ادامه با بیان اینکه بحث سالمت دستگاه قضایی یک 
مسأله بسیار مهم است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد گفت: همانطور که 
ادعا می کنیم مشــکالتی وجود دارد اما این را هم می گوییم که دســتگاه  های 
نظارتی ما نظارت دارند و هیچ اغماضی برای برخورد با قاضی متخلف نداریم. 
مــا هم می دانیم که در گوشــه و کنار افرادی پیدا می شــوند که می لغزند اما با 
پاالیش دســتگاه قضا نباید اجازه دهیم این موضوع تعمیم داده شــود. گاهی 
یک فرد به دروغ می گوید قاضی رشــوه گرفته بعد کــه از او دلیل این ادعایش 
را می پرســیم می گوید چــون حکم به نفع من نبوده اســت. گاهی هم وکالیی 
که نتوانســتند ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند شایعه می کنند فالن قاضی 

رشوه گرفته است.
وی تاکید کرد: ما در سال 95 قریب 50 نفر را از دستگاه قضایی منفصل کردیم. 

حتی گفتیم اگر تخلف یک قاضی زیاد باشد اسامی را اعالم می کنیم و برخورد 
قاطع داشــتیم، انفصال دائــم از کل خدمات دولتی دادیــم و برخوردهایمان 

قوی است.
آملی الریجانی با ببان اینکه نظارت اصلی ما از طریق دادسرای انتظامی قضات 
اســت گفت: 15 تا 16 اســتان را به صورت نوبه ای رفتیم و کار جدیدی که راه 
انداختیم این اســت که به صورت پنهانی بازرســی ها صورت می گیرد و بسیار 
هم موثر بوده و از این طریق اطالعات خوبی کســب کردیم. بنابراین مجموعه 
ای از نظارت ها انجام می شــود ضمن اینکه بازرسی ویژه هم داریم و مطمئنم 
بر خالف شایعات موجود بدنه قوه قضائیه بدنه ای سالم و متدین است. رئیس 
قوه قضاییه درباره برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان نیز گفت: یکی از 
موارد مورد نظارت همین است، ممکن است برخی اشتباهات صورت گیرد که 
ناشــی از رفتار قاضی است اما یکی از دالیل آن کثرت پرونده ها و حجم باالی 
کار است، فشار کاری دلیلی برای این امر است البته بنده آنرا توجیه نمی کنم.

بهفسادسیستماتیکدرکشورمعتقدنیستم
آملی الریجانی درباره برخورد با مفاســد نیز گفت: بنــده نمی توانم قبول کنم 
بحث مفاســد شیوع داشته است چرا که در برخورد با مفاسد قوه قضائیه قاطع 
بوده اســت. زمانی که ما با پرونده سه هزار میلیاردی برخورد کردیم عده ای در 
داخل و خارج کشــور می گفتند توان برخورد نداریم اما ما با آرامش کار را انجام 
دادیم و تابع جوسازی ها نیستیم. دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی 
عملکرد خوبی داشته و ما با عالیترین مقام ها برخورد کرده ایم. ما در پرونده نفتی 

اقدامات خوبی را انجام دادیم و هنوز هم در این پرونده درگیریم.
آملی الریجانی افزود: دستگاه قضایی را اینطور نبینیم که فقط وظیفه برخورد 
با قوه قضائیه است، بار دستگاه قضایی نباید این قدر سنگین باشد و دستگاه ها 
باید نظارت درونی داشته باشند.  در بحث موسسه اعتباری ثامن الحجج طوری 
عمل کردیم که اکنون بدهی  800 هزار نفر اخذ شده است و  در مورد چند صد 
هزار نفر در این موسسه به گونه ای عمل کردیم که نگذاریم پرونده قضایی شود. 
البته به این نکته توجه داشته باشید که بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شد.
آملــی الریجانــی درباره اینکــه برخی معتقدند امروز کشــور دچار یک فســاد 
سیســتماتیک اســت، گفت: من هنوز به فساد سیســتماتیک نرسیده ام و در 
بسیاری از مواقع فساد به خاطر برداشت نادرست از قانون است. افراط و تفریط 
نباید داشــته باشــیم، گاهی برخورد نمی کنیم و گاهی با احیای منابع طبیعی 
مخالفت می کنیم. نباید فساد را بیش از آنچه که هست بزرگنمایی و سیاه نمایی 

کنیم و باید مردم را امیدوار کنیم.
وی با بیان اینکه اقتدار در قوه قضائیه باید همراه با ارزش های اخالقی باشد و 
صرف داشتن قدرت هنر نیست گفت: دستگاه قضایی جمهوری اسالمی باید 

در چارچوب عدالت کار کند اگر قوه قضائیه مقتدر نباشــد و نتواند احکامش را 
اجرا کند چه فایده ای دارد. ما اقتدار را یک شان مخصوص نمی دانیم جز برای 
اجرای عدالت.  رســانه ها به کمترین چیزی  به قوه قضائیه انتقاد می کنند که 
این به نفع هیچ کس نیست. قوه قضائیه مال کسی نیست و برای نظام است و 
قوه برای اقتدار نظام باید مقتدر باشد، تخریب درست نیست؛ البته قوه قضائیه 

هم گوشش بدهکار این تخریب ها نیست.
آملی الریجانی تصریح کرد: اگر انتقادی اســت باید سازنده باشد و  عمده این 
گاهی از قانون است و  عدم اجرای عدالت و یکسان  انتقادها هم به دلیل عدم آ

نبودن برخورد دستگاه قضایی اقتدار قوه را خدشه دارد می کند.

درزمینهحقوقبشرکارهایخوبیانجامشدهاست
رییس قوه قضاییه درباره موضوع حقوق بشر گفت: حقوق بشر  موضوع بسیار 
مهمی اســت و ما که یک نظام دینی هســتیم بیش از پیش این را قبول داریم. 
خوشــبختانه کارهــای خوبی در این زمینه  انجام شــده اســت. قانون حقوق 
شــهروندی یا قانون جرم سیاسی از جمله اقدامات این قوه بوده که برای حفظ 

حقوق بشر بوده است.
آملــی الریجانی با بیان اینکه رعایت حقوق عامه و خاصه از جمله موضوعاتی 
اســت که قوه قضائیه قبول دارد، گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اقدامات 
مناســبی در این زمینه داشته است. ما معتقدیم حقوق بشر منشاء دینی اش از 

هر چیز قوی تر است و ما در این زمینه برتر از هرجای دیگری هستیم.
وی با بیان اینکه هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی قابل بحث 
اســت، گفت: کشورهای ســلطه گر از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای دیگر 
استفاده می کنند در حالی که برخورد پلیس آمریکا با شهروندانشان را دیده ایم. 
برخورد دو گانه آمریکا و حمایت از عربستان یک نمونه بارز از این موضوع است.  
قطعًا عربســتانی ها مرتکب جنایات جنگی فراوانی شده اند اما آمریکایی ها از 

جنایات سعودی ها حمایت می کنند.
وی ادامه داد: دیدید که گزارش آبکی سازمان ملل علیه نقض حقوق کودکان 
هم با فشــار پول و مال کنار گذاشته شد. رژیم کودک کش صهیونیستی را می 
بینیم که مــورد مواخذه قرار نمی گیرد، مگر مردم افغانســتان، یمن و بحرین 

حقوق بشر ندارند؟
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: واقعیت این است که نظام سلطه از حقوق بشر به 
عنوان یک ابزار استفاده می کند و ما با اتکا به مبانی اسالمی حرکت می کنیم.
آملــی الریجانی افــزود: غربی ها ازدواج با همجنــس را قبول دارند، وقتی ما 
افکار و عقاید آنها را قبول نکنیم ضد حقوق بشر می شویم. یک سوال بزرگ از 
غربی ها این است که چرا می خواهید معیارهای ضد بشری خود را به دیگران 

تحمیل کنید؟ همین کار اقدام ضد بشری است.

دشمن بداند آماده نیستیم، قطعا حمله می کند
فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر دریادار حبیب الله سیاری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که »اگر دشمنی بخواهد به کشور ما حمله کند با تیزی خشم جوانان کشور روبرو می شود«، 
خاطرنشان کرد: ایشان نفرمودند که دشمن با تیزی خشم پیران روبه رو می شود، در نتیجه اتکای کشور به جوانان است. او افزود: اگر دشمن بداند ما آماده نیستیم، قطعا حمله می کند و دلیل ناتوانی 
وزبونی دشــمن در مقابل جمهوری اســالمی این اســت که جوانان ما را جوانانی آماده و توانمند می بیند. ســیاری در ادامه به تشــریح ارزش امنیت پرداخت و گفت: همین که سربازان در مراکز نظامی 
آموزش می بینید و در یک مدت معین خدمت می کنند؛ یعنی تولید امنیت. زمانی مردم در آرامش زندگی می کنند که کشور در امنیت باشد؛ وقتی به شرق و غرب کشور نگاه می کنیم و وضع مردم همسایه 
را می بینیم بیشتر به ارزش امنیت پی می بریم؛ امنیتی که به لطف خداوند متعال و وجود با برکت مقام معظم رهبری و خون شهدای گرانقدر به وجود آمده است وامروز هم نوبت سربازان است. او، ماموریت 
نیروهای مســلح از جمله ارتش، ســپاه، نیروی انتظامی و بســیج را تأمین امنیت و دفاع از مرزهای دریایی، هوایی و زمینی و امنیت داخلی کشور دانست و تأکید کرد: تولید امنیت وظیفه نیروهای مسلح و 

کاری حساس و بسیار مهم است؛ چراکه اگر امنیت نباشد هیچ چیزی نیست.

سیاسی
1395 مــاه  تیــر    6  یکشــنبه 

واکنش روز

علت استعفایم اختالف نظر با وزیر بود
مدیرعامــل ســابق بیمه ایران بــا تاکید بر اینکه هر گونه پرداخت تســهیالت و حقوق و مزایا در بیمــه ایران با نظارت 
سازمان های نظارتی انجام می شود، علت استعفای خود را اختالف نظر کارشناسی با وزیر اقتصاد درباره جابه جایی دو 
عضو هیات مدیره این شرکت عنوان می کند. سید عباس حسینی مدیر عامل سابق بیمه ایران که در پی انتشار فیش 
حقوقی اش استعفا داد یا برکنار شد، در واکنش به خبرهای منتشر شده در این باره جوابیه ای به فارس ارسال کرده و 
نوشــته اســت: مهمترین اختالف نظر و دیدگاه اینجانب با مقام عالی وزارت أمور اقتصادی و دارایی بدنبال جابجایی 
دو تن از اعضاء هیات مدیره که ســمت معاونین شــرکت را نیز بر عهده داشتند، از این حاصل شد که بنده بر این باور و 

اعتقاد راســخ بوده و هستم که تســهیل و تسریع اجرای برنامه های اصالحی شرکت، نیازمند تفکیک وظایف اجرایی با وظائف نظارتی هیات مدیره 
شرکت در قالب اعمال حاکمیت شرکتی و استفاده از نیروهای توانگر داخلی در جایگاه معاونین شرکت می باشد که نهایتا این اختالف دیدگاه، صرفه 
نظر از هرگونه اظهار نظر کارشناسی در خصوص موضوع فوق و در جهت احترام به دیدگاه مقام عالی وزارت و پرهیز از هرگونه خلل در إیفاء وظایف 
شــرکت و ارائه خدمات شایســته به بیمه گذاران محترم، منجر به تقدیم اســتعفاء اینجانب در تاریخ ٢٩/٣/٩٥ و تأیید آن توسط وزیر محترم در تاریخ 
٣٠ خرداد ماه گردیده که مراتب فوق در ســایت رســمی وزارتخانه یاد شده دایر بر پذیرش استعفاء اینجانب نیز اعالم عمومی شده است. او همچنین 
اظهار کرده است:  قطعا خوانندگان گرامی تصدیق خواهند فرمود که هرگونه بستن حساب بانکی افراد و یا توقیف آن نیازمند حکم قضایی و با ذکر 

دالیل قانونی می باشد که در خصوص حساب های بانکی اینجانب به هیچ وجه صحت نداشته و ندارد.

پیگیری روز

یک مدیر به دلیل خودداری از گزارش حقوقش به حبس محکوم شد
رییس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال گزارش این سازمان برای سران قوا خبر داد. قاضی سراج طی سخنانی در 
کادمی آمبودزمان آسیایی با حضور معاون اول قوه قضاییه اعالم کرد: گزارش سازمان  مراسم افتتاح مرکز آموزش آ
بازرســی در رابطه با حقوق های غیرمتعارف امروز به ســران سه قوه ارسال می شود. ســراج خاطرنشان کرد: پیش از 
این یک گزارش در رابطه با حقوق نامتعارف مدیران یکی از وزارتخانه ها به روســای 3 قوه و معاون اول دســتگاه قضا 
ارسال کردیم و خوشبختانه امروز نیز گزارش 3 معاونت عملیاتی سازمان بازرسی در خصوص حقوق های مدیران سایر 
دستگاه ها به روسای قوا تقدیم می شود.  سراج همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا افرادی از ارائه 

گزارش حقوق شان خودداری کرده اند، گفت: یکی از مدیران یکی از نهادها از ارائه گزارش خود استنکاف کرد و طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی 
کل کشور محکوم به حبس شد که به دلیل عدم ارائه گزارشات خود حبس او اجرا خواهد شد. همچنین روابط عمومی مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد که رئیس مجلس شــورای اســالمی، جلسه ای را با حضور رئیس سازمان بازرســی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش ها و 
رئیس کمیسیون اصل 90 جهت بررسی ریشه های حقوق های غیرمتعارف برخی مدیران تشکیل داد. در این جلسه، ابتدا، رئیس بازرسی کل کشور 
و دیوان محاسبات آخرین گزارش خود را ارائه کردند و رئیس مرکز پژوهش ها نیز برخی روش های سوء استفاده را مطرح کرد. در این جلسه همچنین 
مطرح شــد که بعضی بانک ها و شــرکت های دولتی از برخی مفاهیم قانونی برنامه پنج ساله  سوء استفاده کرده اند و در مواردی نیز تخلفات آشکاری 

داشته اند؛ گرچه تعداد موارد تخلف هنوز دقیقا مورد بازرسی قرار نگرفته که باید مشخص شود. 
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تریبون های مذهبی وارد مباحث سیاسی نشوند

حجت االسالم محمدتقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان در مورد سوء استفاده برخی افراد از منبرهای مذهبی برای حمله به یک گروه یا جریان خاص، گفت: تریبیون های مذهبی نباید وارد مباحث 
سیاسی و معارضه بین جناح ها شود. روح این ایام نباید آغشته به این گونه مسائل شود. می توان با بیان سیره زندگی حضرت علی و منش وی در حکومت داری از جمله عدالت وی در تقسیم بیت المال، 

بر روی این موضوع تاکید کرد که حکومت اســالمی باید در مســیر حرکت به سمت عدالت حرکت کند. خطیب موقت نمازجمعه اصفهان در خصوص این موضوع که سواستفاده از منبرهای مذهبی در 
راســتاي منافع سیاســی، ممکن اســت باعث دلزدگی مردم از مراسم های مذهبی شود، خاطر نشــان کرد: ما در خطابه های خود نباید وارد مسائل حاشیه ای شویم، اگرچه سیاست از دین جدا نیست اما 

در ســخنرانی ها باید از ورود به مصادیق سیاســی و بیان جزییات یک موضوع سیاســی خاص پرهیز کرد؛ همانطور که رهبری در دیدار با دولتمردان با روایت 4 فراز از نهج البالغه خط مشــی کلی را بیان 
نمودند. رهبر در پایان، در رابطه با ناپســند بودن ورود به مصادیق سیاســی در ســخنرانی های مذهبی گفت: ورود به مصادیق سیاسی منجر به چالشی و کمرنگ شدن سخنرانی ها می شود؛ به 

خصوص در این شب ها که شب های توبه و عبادت و عنابه است.

300 پرونده روی میز کمیسیون اصل 90
ریییس کمیسیون اصل 90 از اولویت بندی 
300 پرونــده به جــا مانــده از مجلس نهم 
در کمیســیون متبوع خود خبــر داد. داوود 
محمدی با بیان اینکه حدود 300 پرونده از 
دوره نهم در کمیسیون بدون رسیدگی باقی 
مانده اســت، اظهار کرد: بــا تعیین ترکیب 

نهایی کمیسیون قطعًا به این پرونده ها رسیدگی می شود. وی با اعالم اینکه 
در  جلسه  13 تیر اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشخص می شود، افزود: 
بنده به عنوان رئیس کمیســیون نامه ای به هیئت رئیســه تقدیم کرده ام تا 
تکلیف نمایندگانی که باید از ســایر کمیسیونها به عنوان اعضای غیرثابت 
به کمیسیون اصل 90 اضافه شوند را مشخص کنند. نماینده مردم قزوین 
و آبیک بیان کرد: در دوره دهم تالش بر این اســت تمرکز بر روی شکایاتی 

باشد که  از سه قوه به کمیسیون واصل می شود.

مظلوم ترین دولت جمهوری اسالمی
احمد مرادی نماینده مجلس ششم گفت: 
دولت روحانی مظلوم ترین دولت جمهوری 
اسالمی اســت، چرا که اکثر نیروی مستقر 
در دولــت یازدهم منتقد آن بوده واعتقادی 
به برنامه ها، روش ها واهداف دولت ندارند و 
با عملکرد ضعیــف خود موجبات بد بینی و 

ناامیدی نســبت به این دولت فراهم می کننــد. البته این بزرگ ترین ضعف 
تیم تصمیم گیری دولت روحانی نیز به حساب می آید. این نماینده ششمین 
دوره مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: استفاده از مدیران نا کارآمد 
که فقط چشــم به حفظ وضع موجود و بهره گیــری از حقوق های نجومی 
و نامتعــارف دارند، نقطه ضعفی بر بدنه دولت اســت، این عده حتی پس از 
بازنشستگی برای حفظ این امتیازهای انحصاری و باندی مجددا در برخی 
از شرکت های مالی و خودرو سازی و.... حضور یافته و جا خوش کرده اند.

اخبار غیررسمی درمورد من دروغ است
سید حســن خمینی گفت: در عصر انفجار 
اطالعــات مهم ترین بخــش، صحت خبر 
اســت. به آن ها که خود دروغ می سازند کار 
ندارم و روی ســخنم با دوستان است که با 
انبوهــی از اخبار و تازگی هــا با تعداد زیادی 
از تصاویر مواجه می شویم که بخش زیادی 

از آن ها دروغ اســت و یا دستکم تمام حقیقت نیست. یادگار امام افزود: به 
عنوان مثال، بسیاری اوقات خبرهایی درباره خودم می شنوم که جز آن چه 
به طور رســمی انتشار یافته، تقریبًا تمامی شــان دروغ بوده اند. از قبا و ردا و 
فــالن و بهمان گرفته تا قصه های دیدار و گفتار و... که بعضًا در جمع های 
قابل احترام هم نقل می شــده اند. وی تاکید کرد: که باور دروغ هم اشتباه 
اســت و فراموش نکنیم که دروغ پردازان تنها زمانی موفق می شوند که ما 

بدون تحقیق، دروغ هایشان را باور کنیم. 

 معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: 
با دریافت کنندگان حقوق های 

غیرقانونی و خارج از عرف

برخورد خواهد شد
اســحاق جهانگیری با اشــاره به جلســات مستمر 
برگزار شــده در روزهای اخیر برای ســاماندهی به 
وضعیت نظام پرداخت حقوق و دســتمزد، گفت: 
بــا دریافــت کننــدگان حقوق هــای غیرقانونی و 
خــارج از عرف برخورد خواهد شــد؛ چرا که انتظار 
جامعــه و افکار عمومی نیز از دولت این اســت که 
پرداخت هــای غیرقانونــی به خزانــه بازگردانده و 
کســانی که در این زمینه مرتکب تخلف شــده اند، 

عزل شوند.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد 
کشــور، اظهار داشت: باید برای سال 95 و نیز برای 
ســال های آینده در قالــب برنامه هــای کوتاه مدت 
و بلندمــدت، تصمیماتــی در قالب قانــون مدیریت 
خدمات کشــوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه 
پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود 

نداشته باشد.
با دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی و خارج 
از عرف برخورد خواهد شــد چرا که انتظار جامعه و 
افــکار عمومی نیز از دولت این اســت که پرداخت 
هــای غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کســانی که 
در این زمینه مرتکب تخلف شــده اند، عزل شوند.
وی همچنیــن با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در 
نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دســتگاههای 
نظام در قوای ســه گانه و ســایر نهادها و ســازمان 
های کشور، خاطرنشــان کرد: بر اساس ماده 74 
قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های 
اجرایــی اعم از این که مشــمول مقررات این قانون 
باشــند یا نباشــند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در 
مراجــع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و 
مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع 
پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را 

کسب کنند.
معاون اول رییس جمهــور در همین ارتباط تصریح 
کــرد: بنابرایــن الزم اســت تا ایــن قانــون در کلیه 
دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و 

سازمان ها ی کشور اجرا گردد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در 
این جلسه گزارشــی از بررسی های صورت گرفته و 
جلســات تشکیل شده برای رســیدگی به نابسامانی 
موجود در نظام پرداخت حقوق و دســتمزد ارائه کرد 
و به تشــریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات 
بــرای جلوگیــری از تکرار تخلفــات و پرداخت های 

غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
آمــوزش و پرورش و امــور اقتصــادی و دارایی نیز 
حضور داشــتند، گزارشی از رســیدگی ها و بررسی 
های صــورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت 
های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران 
دســتگاه های اجرایی ارائه شــد و پیشنهاداتی در 
جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت 
تعیین ســقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های 

مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر گردید رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور بــا حضور اعضای 
شورای حقوق و دســتمزد، با فوریت جمع بندی و 
پیشنهادات نهایی شــورا را  برای ساماندهی نظام 
پرداخــت حقوق و دســتمزد و جلوگیــری از تکرار 
تخلفــات صــورت گرفته در این خصــوص تدوین 
و بــرای طــرح و تصویــب نهایی به هیــات دولت 

ارائه کنند.

بدخواهان نظام می خواهند 
جامعه را دوقطبی کنند

دستگاه های نظارتی درمورد 
حقوق های نجومی قصور داشتند 

معاون اول قوه قضائیه حجت االســالم و المســلمین محســنی اژه ای در مراســم افتتاحیه مرکز آموزش آمبودزمان 
آســیایی ضمن گرامیداشــت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه امروز در شــرایط بسیار حساسی هستیم، گفت: از طرفی 
تمام دوستداران انقالب در داخل و خارج کشور نظاره گر هستند که در این جنگ نامتقارن بین آمریکای جهانخوار و 

هم پیمانانش و دست نشاندگانش در منطقه ما به کجا خواهیم رسید.
محسنی اژه ای ادامه داد: بدخواهان نظام با تمام دستگاه های ریز و درشت شان و تمام ابزار پیشرفته امروزی، گوشه 
به گوشــه تمام حــرکات، تاکتیک ها و برنامه های ما را زیر نظر دارند که ببینند ما کجــا را غفلت می کنیم تا از آن روزنه 

نفوذ کنند و به ما ضربه بزنند.
ســخنگوی قــوه قضائیه با بیان اینکه دشــمنان امروز تمــام زوایای نظام را مــورد توجه قرار داده انــد، تصریح کرد: 
کادمی هــای مختلفی برای تجزیه و تحلیل نظام تشــکیل داده اند. یک روز فقط به دنبال آن بودند که اســالم  آنهــا آ
نــاب چه هســت. ولــی امروز همه اجزای نظــام و ابعاد زندگــی ما را مورد مطالعــه قرار می دهند. بایــد خیلی مراقب 
 باشــیم. گاهــی و تنها یک اشــتباه کوچــک موجب ورود دشــمن می شــود. یک غفلــت ما موجب ضربــه خوردن 

ما می شود.
وی ادامه داد: اگر ما دیروز نیاز به فکر و استقامت داشتیم بر اساس این موقعیت حاصل شده امروز با ضریب باالتری 
به آنها نیازمندیم. آنچه که امروز مقام معظم رهبری به آن تأکید داشــتند این اســت که اجازه ندهیم روحیه انقالبی، 
اســتقامت و اتکا بر ارزش های اســالمی در جامعه کمرنگ شــود. بدخواهان نظام می خواهند کــه مردم را از روحیه 
انقالبی، اسالمی و از والیت فقیه و دنباله روی از اسالم ناب دور کنند. چراکه آنها می دانند تا زمانی که مردم انقالبی 

و تابع والیت فقیه هستند نمی توان با آنها کاری کرد.
وی ادامه داد: آنها قصد داشتند روحیه انقالبی، مذهبی، علوی و حسینی ما را از ما بگیرند. چرا که عاشورا به ما درس 

شهادت و شهامت می دهد.
محسنی اژه ای با اظهار اینکه بدخواهان نظام و دشمنان نظام قصد دارند جامعه را به جامعه ای دوقطبی تبدیل کنند، 
تصریح کرد: آنها قصد دارند که جامعه را دوقطبی کنند. بگویند اینگونه الزم نیست همه به دور محور والیت فقیه باشیم.
ســخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما سه قوه مســتقل در جمهوری اسالمی داریم. ولی این سه قوه در یک نظام، در 
یک کشــور و تحت رهبری یک رهبر اســت و تمام راهبردها، روش های اجرایی و برنامه ها باید با هم همخوانی کند و 

امروز یک مقطعی است که سازمان بازرسی کل کشور می تواند بر این مهم کمک کند.

اولینضربهحقوقهاینجومیراخودفردوفرزنداومیخورد
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با موضوع فیش  های حقوقی نامتعارف گفت: در یک مقطع زمانی در اول انقالب اکثر 
مدیران ما نیروهای ارزشی بودند. هیچ کس به دنبال پاداش و حقوق و سمت نبود. همه برای اسالم، کشور و ملت کار 

می کردند. اگر جایی هم حقوقی بیشتر از نیاز داده می شد آنها آن را بازمی گرداندند یا خرج جبهه و کشور می کردند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی ارزش های کار با یکدیگر متفاوت است. گاهی یک کاری که یک انسان نخبه 
انجام می دهد در برابر 100 ســاعت کار دیگری ارزشــمندتر است. اگر ما این افراد را که دارای فکر هستند از امتیاز و 
حقوق بیشتری دارا نکنیم. دیگران آنها را جذب می کنند، یا در داخل کشور به صورت خصوصی یا در خارج از کشور.
محسنی اژه ای ادامه داد: کسی که امروز به طور متوسط 57 میلیون حقوق می گیرد و در یک سال فقط از یک سمت 
وام با نرخ 4 درصد می گیرد این فرد اولین ضربه را به خود و فرزندش می زند. فرزند او وقتی در این مقدار ثروت و مکنت 
قرار می گیرد دیگر معلوم نیســت به کجا می رود و چه وســایلی استفاده می کند؛ از دیگران دور می شود و زندگی اش از 

دیگران جدا می شود.
محســنی اژه ای در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر اینکه همانگونه که ســه قوه از یکدیگر مستقل هستند 
و ســازمان بازرسی کل کشور هم باید مستقل باشد، گفت: اگر ســازمان بازرسی کل کشور از دستگاه هایی که بر آنها 
نظارت دارد مستقل نباشد ماموریت خود را درست انجام نداده است. همچنین هر دستگاهی آسیب های مخصوص 
خود را دارد. سازمان بازرسی کل کشور آسیب های خاص خود را دارد یعنی آقای سراج و همکاران ایشان باید مراقب 

باشند آسیب های خود را بشناسند تا ضربه ای نخورند.

حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی سخنانی در نشست خبری به مناسبت هفته 
قوه قضاییه با اشــاره به موضوع فیش های حقوقی  نامتعارف گفت: در این زمینه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و 

سایر دستگاه های نظارتی قصور داشتند که به موقع این پرداخت ها را رصد نکردند.

نکاتشبههانگیزیدرقضیهدرگذشتسربازانوجوددارد
منتظری در پاســخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شــما در خصوص سانحه ای که منجر به درگذشت تعدادی از 
ســربازان شد تاکید کردید که باید مقامات استانی درباره علت حادثه گزارشی را به دادستانی کل کشور ارایه دهند، آیا 
تا این لحظه این گزارش بدست تان رسیده است؟ گفت: به نکات شبهه انگیزی در این زمینه برخوردیم که الزم است 
به آن ورود مســتقیم پیدا کنیم. با دادســتان استان تماس داشتیم و مســایلی در این رابطه رخ داده که سئوال برانگیز 

است. هنوز به جزییات موضوع نرسیده ایم.
وی افزود: اتوبوس مجاز بوده که سربازان را به پادگان نظامی شبانه ببرد که در مسیر از فرصت استفاده کرده و کاالی 
قاچاق را جاســازی کند و افرادی که غیر مجاز بودند را ســوار کند. منتظری ادامه داد: متاسفانه از حمل این سربازان 
عزیز اســتفاده کرده اند برای اینکه به مقاصد شــوم خود برسند. امر غیرمعمولی بوده است. ما با دادستان مربوطه در 
ارتباطیم و درباره یکسری مسایل با وی صحبت کردیم، ان شالله نتیجه که بدستمان رسید به اطالع عموم می رسانیم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره ورود دادستانی کل به پرونده بابک زنجانی گفت: به موضوع بابک زنجانی مدعی العموم 
وارد شد، حکم صادر و اعتراض شده است. اکنون پرونده در مرحله بازنگری در دیوان عالی کشور است. فعال نیازی به 
ورود دادستان نیست و باید حکم قطعی و ابالغ شود. وی افزود: قضیه تمام شده است و احتیاجی به ورود ما نیست. 

وکیل هم به شعبه مربوطه در دیوان عالی مراجعه کرده و الیحه اعتراضی را ارایه داده است.
وی در مورد جایگاه حقوقی محیط بانان و اینکه آیا ضابط قضایی محســوب می شــوند یا خیر، اظهار کرد: ضابطان 
قضایــی را قانــون تعریف کرده مانند نیروی انتظامی، اما در مواردی که قانون مشــخص کرده محیط بانان نیز ضابط 
قضایی محســوب می شوند و بسیار دردآور است که انسان چنین قسی القلب باشد که برای شکار چنین اقدامی کند. 

کشته شدن محیط بانان را نیز تسلیت عرض می کنم.

رسانههادرقضیهحقوقهاینجومیفراجناحیعملکنند
وی در پاســخ به پرســش خبرنگاری در مورد موضوع حقوق های غیر متعارف گفت: این مقوله همه گیر نیست و این 
موضوع که اگر مدیر بخواهد برای خودش حد و مرزی قائل نباشد و از بیت المال ارتزاق کند، بالیی برای جامعه است 

و قطعا همه مسئولین به دنبال این هستند که این مساله بررسی شود.
وی افزود: انتظار ما این است کسانی که چنین حقوق های غیر متعارف گرفته اند این مبالغ را بازگردانند و اگر چنین 
نشــود با همکاری ســازمان بازرسی کل کشــور این مهم را انجام می دهیم. چنین مدیرانی در هر جایگاه و مقامی که 
هســتند باید عزل شوند. ما اینقدر قحط الرجال نداریم که اگر نباشــند کارها زمین بماند. دادستان کل کشور تصریح 
کرد: از رســانه ها می خواهم به گونه ای فرا جناحی این موضوع را بررســی کنند که اعتماد مردم ســلب نشود. چه در 
دولت ســابق و چه دولت اســبق و چه دولت فعلی و دولت بعدی باشد، این پدیده ناپسند است و این طرز برخورد با یک 
آسیب اجتماعی در شان حکومت اسالمی نیست و قطعا افرادی که ماه ها و سالها چنین مبالغی را دریافت کردند بی 

اطالع از درآمد اقشار متوسط جامعه نبودند.
وی افزود: آیا این مدیران نمی دانستند کارگران و قشر مستضعف جامعه چه میزان درآمد دارند؟ مدیری که ماه ها و سالها 
چنین درآمدی داشته صالحیت مدیریت در نظام جمهوری اسالمی را ندارد. من کلیات گزارش آقای سراج را دیدم.

منتظری افزود: حضرت علی )ع( در برابر بیت المال جدی برخورد می کرد و از بیت المال صیانت می کردند. از دولت 
می خواهیم اوال این پول ها را به بیت المال برگرداند و در اقدام دوم این مدیران عزل شوند و به عنوان اقدام سوم قوانین 
مرتبط با پرداخت های غیر متعارف اصالح شود تا هیچ فردی نتواند در مواردی که خود ذینفع هست تصمیم بگیرد.

وی در پایان گفت: در این زمینه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی قصور داشتند که به موقع 
این پرداخت ها را رصد نکردند؛ چرا که اگر در ماه های اول و دوم موضوع را رصد کرده بودند، شاهد این اتفاق نبودیم.

خبرآنالیننوشت:چندسکانسازگردوخاکهایسیاسیمخالفاندولت
روزی دست مخالفان از آستین پیشنهاد کنندگانی بیرون می آید که وزرای روحانی را گزینه مناسبی برای ریاست دولت دوازدهم می دانند، 

روزی هم صدای مخالفان از بلندگوی تغییر وزرا و ناکارآمد بودن برجام به گوش می رسد.

نامهنیوزنوشت:سنتیکهروحانیدرایرانبابکرد؛معذرتخواهیبدونلکنتزبان
پیش از دولت روحانی عذرخواهی و استعفا واژگان غریبی در ادبیات سیاسی ایران بود. مردم ایران سال ها فقط در اخبار می شنیدند که 
مسئولین در شرق دور یا دولتمردی در اروپا و یا رئیس شرکت خودروسازی در آمریکا از مردم خود به دلیل مشکالت ایجاد شده معذرت 

خواهی کرده اند.

آناجنوشت:روحانیخوابنیست!
رئیس جمهور پایش را در یک کفش کرده و سه بار، در دیدار با مردم استان یزد، در دیدار رمضانی با مقام معظم رهبری و ضیافت افطار با 

فعاالن اقتصادی خبر خوش ایجاد بیش از یک میلیون شغل در دولت یازدهم را اعالم کرده است که اصال با واقعیات و گزارش مرکز آمار 
هم خوانی ندارد.

598نوشت:ولنگاريفرهنگی؛محصولرسوخونفوذاشرافيگريدرهیاتحاکمدولتیازدهم
اکنون سه سال از دولت یازدهم مي گذرد. نگاهي گذرا به سیاست  ها و عملکردهاي دولت یازدهم در حوزه فرهنگ عمومي مي تواند چشم 

انداز قوه مجریه در حوزه فرهنگ در یکسال باقیمانده از عمر دولت را روشن و شفاف کند. 

عکس روزسایت نگار

مراسم سوگواری 
حضرت امیرالمؤمنین 
علیه السالم در حضور 
رهبر انقالب

خبرنامه
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رصدخانه

اردوغان و دوراهی غزه - تل آویو
تالش های رئیس جمهور ترکیه برای آشتی با رژیم اسرائیل

در حالی که رژیم اسرائیل و ترکیه از قصد خود برای آشتی و عادی سازی 
روابط در روزهای آینده خبر داده اند، روز گذشته، رئیس جمهوری ترکیه با 
رئیس دفتر سیاسی حماس در استانبول دیدار کرد. هیأت جنبش حماس 
به ریاست خالد مشعل، روز جمعه با اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در کاخ 
ریاست جمهوری »ییلدیز مابین« دیدار و درباره تالش های صورت گرفته 
برای حل اختالفات داخلی طرف های فلســطینی و کمک های ترکیه به 
ملت فلسطین بحث و رایزنی کرد. اردوغان در جریان این دیدار تأکید کرد 
که آنکارا اهمیت زیادی به کاهش درد و رنج فلسطینیان قائل است. مشعل 
نیز چهارشــنبه شب گذشــته از ترکیه و مقامات آن به دلیل حمایتشان از 
مســأله فلسطین و مشــروط کردن عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل به 

لغو محاصره غزه تقدیر و تشکر کرده بود. 
در همین زمینه، روزنامه اســرائیلی »یدیعوت آحارونوت« نیز گزارش داد 
که رجب طیب اردوغان با مشــعل مســأله آشــتی و عادی سازی روابط با 
اســرائیل را بررســی کرده اســت. این روزنامه افزود: »اردوغان و مشعل 
تالش ها برای حل اختالفات بین فلســطینی ها و نیز کمک های انسانی 
که ترکیه به حماس در قبال پایبندی اش به توافق صلح با اسرائیل خواهد 
داد، بررسی کردند«. در این دیدار، اردوغان به مشعل اطمینان خاطر داد 
که ترکیه به رغم برقراری دوباره روابط با اســرائیل، به حمایت از فلسطین 
ادامه خواهــد داد. به گفته تحلیلگران، هدف اردوغــان از این دیدار این 
است که با اطمینان دادن به مشعل در مورد اینکه روابط با اسرائیل باعث 
نادیده گرفتن مسأله فلسطین توسط ترکیه نمی شود، حماس را همچنان 
در اردوگاه ترکیه نگه دارد. در واقع، از آنجایی که صلح دوباره رژیم اسرائیل 
و ترکیــه می تواند حماس را از ترکیه دور کند و به ســمت بازیگران رقیبی 
همچون ایران ســوق دهد، به همیــن جهت اردوغان درصدد اســت با 
اطمینان خاطر دادن به رهبران حماس، نگرانی آن ها را برطرف و حماس 

را در اردوگاه خود حفظ کند. 
چند روز پیش بود که موسی ابومرزوق، معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حمــاس در مصاحبه با تلویزیون االقصی و برخالف معمول در ســتایش 

ایران، بســیار فرا تر از عادت رفت؛ به ویژه زمانی که گفت ایران حمایتی را 
از مقاومت و مســأله فلســطین چه در صف امدادرسانی، آموزش یا مالی 
انجام داد که هیچ طرف دیگری این کار را نکرد و بیشتر کشور ها نمی توانند 
چنین کمکی کنند. وی همچنین تأکید کرد حمایت ایران علنی و روی میز 
بود. برخی منابع معتقدند این مصاحبه، نشــانگر ناامیدی جنبش حماس 
از اردوگاه ســنی است که حماس در پنج سال گذشته به عنوان خاستگاه 
اساســی و یک جایگزین، روی آن حساب باز کرده بود، اما با گرایش ها و 
دیدارهای محرمانه و غیرمحرمانه اخیر میان مقامات برخی کشــورهای 
عربی و رژیم اســرائیل و همچنین برقراری روابط دوســتانه دوباره میان 
ترکیه و اســرائیل، حماس نسبت به ادامه حمایت کشورهای سنی از خود 
به شــدت مردد و بدبین شده است. به همین دلیل، ترکیه نیز تالش دارد 
پیش از برقراری روابط مجدد خود با اســرائیل، حماس را نسبت به ادامه 

حمایت ها و کمک های ترکیه به فلسطین مطمئن سازد. 
مطابق گزارش هایی که در رسانه های رژیم اسرائیل و ترکیه منتشر شده، 
قرار اســت فریدون ســینرلی اوغلو، معــاون وزیر خارجــه ترکیه و جوزف 
سیچانور، نماینده ویژه نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه )۲6 ژوئن/ 6 تیر( 
توافق دو کشور برای حل اختالف ها و برقراری دوباره روابط دیپلماتیک را 
اعالم کنند. ترکیه و رژیم اسرائیل در گفت وگوهای گوناگونی که از جمله 
در ژنو انجام شــده برای خاتمه دادن به کشــمکش ها از برخی شرط ها و 
درخواست های خود صرف نظر کرده اند. مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه، در روزهای اخیر گفته بود مناســبات کشورش با حماس »مانعی بر 
ســر راه آشتی با اسرائیل نیســت«. رجب طیب اردوغان نیز چه در دوران 
نخســت وزیری و چه از زمانی که رئیس جمهور ترکیه شده، رفع محاصره 
باریکه غزه را یکی از پیش شــرط های حل مناقشه با اسرائیل اعالم کرده 

بود. این در حالی اســت که حماس روز پنجشــنبه اعالم کرده بود، ترکیه 
به اطالع این جنبش رســانده که در مذاکرات ماه های اخیر میان هیأت 
ترکیه ای برای عادی ســازی روابط با اســرائیل، نتوانسته شرط لغو حصر 
دریایی غزه را به اسرائیل بقبوالند و »اسرائیل به هیچ وجه زیر بار گفت وگو 

در این باره نرفته است«. 
به گفته منابع خبری اسرائیلی و ترکی، رژیم اسرائیل دو شرط دیگر ترکیه را 
برای آشتی که پوزش خواهی و آمادگی برای پرداخت غرامت به بازماندگان 
کشته ها و نیز مجروحان سرنشین کشتی »ماوی مرمره« بود، از مدت ها 
قبل با میانجی گری رئیس جمهوری آمریکا عملی کرده بود. رســانه های 
رژیم اسرائیل نوشته اند این رژیم نیز توانسته دو امتیاز مهم از ترکیه بگیرد؛ 
یکی محدود شــدن فعالیت حماس در ترکیه و دیگــری برکناری حاکان 
فیدان رئیس »میت«، سازمان اطالعات و امنیت ترکیه که اسرائیل او را 
هوادار جمهوی اســالمی ایران می دانست. همچنین به گزارش روزنامه 
حریــت، یکــی از محورهای مهم توافــق ترکیه و رژیم اســرائیل از میان 
برداشتن موانع همکاری های نظامی و ازسرگیری رزمایش های مشترک 
اســت. گفته می شود سرمایه گذاری مشــترک در صنایع دفاعی که برای 
ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار اســت، یکی دیگر از مسائلی است که در 

مذاکرات ماه های گذشته در مورد آن توافق شده است. 
به نظر می رسد اردوغان که بیش از هر زمان دیگری کشورش را در انزوای 
بین المللی می بیند، سعی دارد به هر طریق ممکن و با راضی نگه داشتن 
همزمان حماس و رژیم اسرائیل، روابط خود با اسرائیل را برقرار کند. حال 
باید منتظر ماند و دید که ترکیه می تواند اولین گشایش دیپلماتیک خود را 
بعد از روابط پرتنش با همسایگان و اتحادیه اروپا به دست آورد؟ و آیا اساسا 
ًگشایش روابط با رژیم اسرائیل می تواند به خروج ترکیه از انزوای عمیق و 
فزاینده منطقه ای و بین المللی کمک کند؟ سؤال مهم تر اینکه، آیا ترکیه 
قادر خواهد بود توازنی در خواسته ها و انتظارات متعارض رژیم اسرائیل و 
فلســطینی ها ایجاد کند و حماس و کلیت فلسطین با این رویکرد دوگانه 

ترکیه کنار خواهند آمد یا خیر؟

پارلمان اروپا: انگلیس سریعتر از اتحادیه خارج شود!
فراکسیون های مهم پارلمان اروپا در قطعنامه ای خواستار شروع هرچه سریع تر فرآیند و مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شدند. روزنامه »فرانکفور تر آلگماینه زایتونگ« خبر داد که پارلمان اروپا شروع سریع روند خروج انگلیس از 
اتحادیه و مذاکرات در این باره را درخواست می کند. به این ترتیب بعد از سران سازمان های اروپایی و وزرای امور خارجه کشورهای موسس این اتحادیه حاال فشار ها از طرف پارلمان اتحادیه اروپا بر لندن هم برای شروع هر چه سریع تر 
مذاکرت خروج از این اتحادیه افزایش پیدا کرده اســت.  بر این اســاس، چهار فراکســیون بزرگ پارلمان اروپا، یعنی فراکسیون حزب مردم، سوسیال دموکرات ها، لیبرال و سبز ها می خواهند از دیوید کامرون درخواست کنند که تقاضای 
خروج را در دیدار سران اتحادیه اروپا در روز سه شنبه آینده اعالم کرده و به این ترتیب فرآیند خروج از این اتحادیه را آغاز کند. در این قطعنامه تنظیم شده برای جلسه ویژه پارلمان اروپا، آمده است که این مسئله ضرورت دارد تا از ابهام های 
مخرب و آســیب زا برای همه در این زمینه اجتناب شــده و از یکپارچگی اتحادیه اروپا حمایت شــود. فراکســیون های بزرگ پارلمان اروپا تاکید کردند که هر گونه روابط جدید بین انگلیس و اتحادیه اروپا نباید قبل از اتمام توافقات خروج، 
هماهنگ و مورد توافق قرار گیرد. در تحولی دیگر درباره این موضوع، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا که در ایتالیا به سر می برد، فردا )دوشنبه( در سفر به لندن و بروکسل با دیپلمات های ارشد انگلیس و اتحادیه اروپا درباره تبعات 

همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت و گو می کند. کری در این سفر حامل پیامی فوری مبنی بر تأکید بر ماهیت تغییر ناپذیر »روابط ویژه« بین آمریکا و انگلیس خواهد بود.

خرابی پس از سیل؛ کلندنین، ویرجینیای غربی

 شادی گرت بیل و دخترش 
پس از صعود تاریخی ولز

صحنه بمب گذاری انتحاری در موگادیشو پایتخت سومالی

پاپ فرانسیس و اسقف اعظم ارامنه، 
کارکین دوم در ارمنستان

دومیلیونامضاپایطومارماندن
انگلیسدراتحادیهاروپا

بیــش از دو میلیون تن از مردم بریتانیا بــا امضای طوماری از 
پارلمان خواســتند تا یــک رفراندوم دیگر بــرای تصمیم گیری 
درباره خروج از اتحادیه اروپا برگزار شــود. ســخنگوی مجلس 
عوام بریتانیا گفت، سایت مجلس به دلیل حجم باالی ترافیک 
در برگــزاری دومین رفراندوم برای تصمیم گیری درباره خروج 
از اتحادیه اروپا به صورت موقتی کند شــد. ویلیام اولیور هیلی، 
ارائه دهنده این طومار گفت:   »ما این درخواست را مطرح کردیم 
چــون اگر میزان رأی هــای خروج یا مانــدن در اتحادیه اروپا، 
کمتر از 60 درصد باشد، باید یک رفراندوم دیگر برگزار شود«.

تأکیدبرهمکاریمسکو-پکن
درسفرپوتین

شــی جین پینــگ و والدیمیر پوتین، رؤســای جمهوری چین 
و روســیه، شــنبه شــب در پکن با امضای یک بیانیه مشترک 
بر تقویــت همکاری های امنیتی به منظور حراســت از امنیت 
دو کشــور تأکید کردند. در جریان این مالقات، طرفین درباره 
همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل 
نظر کرده و بیانیــه دوم را نیز در باره تقویت ثبات راهبردی بین 
المللی به امضا رساندند. دو طرف با اشاره به پانزدهمین سالگرد 
امضای پیمان حسن همجواری خاطرنشان کردند، روابط بسیار 

قوی و راهبردی در عرصه های مختلف دارند.

آلخلیفه،مروجفرقهگرایی
دربحرین

روز دوشــنبه، بحرین به هنگام اعالم تصمیم سلب تابعیت شیخ 
عیسی قاسم از روحانیون برجسته شیعی، وی را به »ایجاد فضای 
افراطی گری فرقه ای« متهم و ادعا کرد که او مردم را به »فرقه گرایی 
و خشونت تشویق کرده است«. اما در واقع، این خاندان پادشاهی 
حاکم بر بحرین و دولت این کشور هستند که در حال تفرقه افکنی 
هســتند. در هفته های اخیر آن ها گروه اصلی معارضین شیعی، 
یعنی الوفاق را هم که شیخ قاسم رهبر معنوی اش است، منحل 
کرده اند. این اقدام و دیگر اقدامات سرکوبگرانه ای که اخیرًا انجام 

شده، احتمااًل نتیجه عکس خواهد داد.

درخواستمقتدیصدر
برایاستعفایدولتعراق

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که در صورت عملی نشدن خواسته های تظاهرکنندگان، 
به کسانی که خواهان استعفای روسای سه قوه هستند، خواهد 
پیوست. وی گفت: »ما از دولت می خواهیم که استعفا دهد. در 
غیر این صورت، به آن هایی که خواهان برکناری روســای سه 
قوه هستند، خواهیم پیوســت«. صدر افزود: »پاسخگویی به 
خواسته های ملت و تأیید آن باید در کشورهای ما نیز اجرا شود 
به ویژه عراق عزیز ما. دموکراســی یک اصطالح نمادین برای 

تثبیت قدرت و حکومت نیست«. 

بین الملل
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