
آشتی »سلطان« با »تزار«!
اعالم خبر عادی سازی روابط ترکیه با رژیم اسرائیل و همزمان، عذرخواهی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه از والدیمیر پوتین، همتای روس خود بابت ساقط کردن هواپیمای نظامی روسیه، به 
شدت در محافل مختلف بین المللی مورد توجه قرار گرفت. سوالی که اکنون ذهن بسیاری از کار شناسان و 
تحلیل گران عرصه بین الملل را به خود مشغول کرده، این است که دالیل و اهداف ترکیه از آشتی و برقراری 

صفحه ۴روابط همزمان با روسیه و اسرائیل چه بوده است؟ در پاسخ به این سوال، بسیاری از تحلیل گران ...
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 زنان در لیست انتظار 
پست وزارت

 سرلشگر باقری به سمت رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح منصوب شد

رهبر انقالب در دو حکم جداگانه  سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی را به سمت مشاورت 
عالی فرماندهی کّل نیروهای مسلح و سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری را به سمت ریاست ستاد کل 
نیروهای مسلح منصوب کردند. آیت اهلل خامنه ای در حکم خود خطاب به سرلشگر باقری نوشته اند: با توجه 

به انتقال سردار سرلشکر بسیجی دکتر سّید حسن فیروزآبادی به جایگاه مشاورت عالی فرماندهی 
کّل نیروهای مسلح، و نظر به خدمات شایسته و تجارب ارزنده جناب عالی در دوران دفاع 
 مقدس و پس از آن به ویژه در مسئولیت های ستاد کل و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، شما را 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می کنم ... صفحه 3

شهیندخت موالوردی، معاون رییس جمهور در 
امور زنان و خانواده در گفت و گو با جام آنالین، 
از انتظاراتش از دولت برای به کارگیری بیشتر 
زنان در کابینه و عدم ریسک رییس جمهور در 
به کارگیری وزیــر زن، همچنین علت باالی 
حضور زنان در مجلس دهم و انتظاراتی که از 

صفحه 2آنها وجود دارد و... 

فرمانده نیروی زمینی ســپاه از به 
هالکت رسیدن »کاوه جوانمرد« 

از فرماندهان  ...

کل  معــاون  نــک،  مرتضی با
سرپرست نهاد ریاست جمهوری 

درخصوص اخذ ...

علــی محمد وکیلی ســخنگوی 
فراکسیون امید با اشاره به موضوع 

این فراکسیون  ...

 انهدام تیم 11 
نفره ضدانقالب 

در کردستان

نهادهای تحت 
نظر رهبر مالیات 

می پردازند

 آمادگی ورود 
به موضوع 

فیش های حقوقی

انتظارمردمازقوهقضائیه
صفحه 2

در همایش گرامی داشت هفته قوه قضائیه رئیس جمهور از انتظارات مردم از این نهاد گفت
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نظام با چشم بینا برجام را 
انتخاب کرد

علــی الریجانی رئیــس مجلس هم در بخشــی از 
اظهارات خود درباره ی موضوع برجام گفت: نظام 
با چشــم بینا این راه را انتخاب کرده ولی باید ببینیم 
غــرب و آمریــکا در این زمینه چه فکــری دارند؟ به 
نظر می رســد در اجرای برجام نقاط ضعفی را به جا 
گذاشــته اند که برخی از این ها به برچیدن تحریم ها 
به طور جامع مربوط است که ما به ویژه در بانکهای 
بزرگ این نقص را می بینیم، یا در موضوع ســرمایه 
گذاری علی الظاهر توصیه هایی می کنند اما در پشت 
صحنه اضطراب ها را تشــدید می کنند که ســرمایه 

گذاری صورت نگیرد.
وی با بیــان اینکه غربی هــا دیپلماســی همراه با 
حضــور نظامــی در منطقه را دنبــال می کنند و در 
طی ممانعت از نفوذ ایران در منطقه هستند تصریح 
کــرد:  آنها از آتشــی که بین ایران و عربســتان بر 
پــا کرده اند بدشــان نمی آیند شــاید علــی الظاهر 
چیزهایــی بگویند اما برای آنها بد نیســت که این 
اختالف ادامه یابد. ما با یک پدیده سیاســی نسبتا 
میــان مــدت مواجه هســتیم و من ایــن تحرکات 
را تاکتیکــی و کوتــاه مــدت نمی بینــم. بلکه ما با 
رفتارهای شــیطنت آمیــزی مواجهیم که نقطه ی 

اصلیشان فشار بر ایران است.
الریجانی همچنین اظهار کرد: اخباری که به دست 
ما می رســد نشــان می دهد آنها تــالش می کنند با 
نفوذ عناصر تروریســتی به داخل کشور حتی در حد 
در  کردن یک ترقه بگویند در ایران مشــکل امنیتی 
وجود دارد لذا فشارها را زیاد کرده اند و با برخی زا این 
گروهک های بی آبرو و ضد انقالب در منطقه شرق 
تماس داشــتند و به آنها پول و امکانات دادند تا سر و 
صدا ایجاد کنند اما نتوانستند با این وجود تالش آنها 

مخدوش کردن اقتدار کشور است.

قوه قضاییه از سرمایه گذاری خارجی 
حمایت کند

رئیس مجلس با اشاره به پیش بینی رشد 8  درصدی  
در سیاســت های کالن کشــور گفت: ایــن میزان 
رشــد نیاز به ســرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد. 
هم قوانین ما باید تســهیل کننده باشد و هم این که 
شرایط امنی داشته باشــیم. در حال حاضر تسهیل 
فضای کســب و کار در شــرایط فعلی کشــور خیلی 
مطلوب نیســت. البتــه بخش مهمــی از این کار به 
عهــده قوه مجریه اســت اما قــوه قضاییه هم حتما 
باید به سرمایه گذاران اطمینان بدهد  زیرا کسی که 
می خواهد ســرمایه گذاری کنــد باید مراقب ضوابط 
متعدد در کشــور باشــد در حالی که کارهای داللی 
خیلی ســخت نیست. اما کسی که ســرمایه خود را 
روی زمین می گذارد و کارخانه تاســیس می کند هم 
باید مالیات بدهد و هم زیر نظارت شــدید است. لذا 
اگر قوه قضاییه به ســرمایه گــذاران اطمینان ندهد 
آنها ترجیح می دهند وارد نشــوند چرا که زمینه های 
دیگر برای زندگی اقتصادی آنها ساده تر است. پس 
تولید کنندگان  باید در پوشــش حمایتی قوه قضاییه 

قرار گیرد.
وی با بیان این که غربی ها عالوه بر مخدوش کردن 
اقتدار سیاســی و امنیتی کشــور به دنبال مخدوش 
کردن اوضاع اقتصادی در کشــور هســتند افزود: 
آنها می خواهند ســرمایه گذای انجام نشود. پس  ما 
در پس بحران ســازی های تصنعتی و فشــارها باید 
مولفه سیاسی و اقتصادی را بببینیم. اراده مسئولین 
قوه قضاییه در این زمینه باعث  می شود بخش های 
دیگر امنیتی و اقتصادی هم توجه بیشــتری به این 

موضوع داشته باشد.

انتظار مردم از قوه قضائیه
در همایش گرامی داشت هفته قوه قضائیه رئیس جمهور از انتظارات مردم از این نهاد گفت

همایش گرامی داشت هفته قوه قضاییه امروز و با حضور سران قوا و جمع کثیری 
از مســئوالن کشــوری و لشکری برگزار شد. حســن روحانی رئیس جمهور در 
سخنان خود در این مراسم با اشاره به این که عامالن و آمران حمله به سفارت 
یک کشــور روشــن هســتند، اظهار کرد: مردم منتظرند ببیند چگونه اجرای 
حکم این افراد خودســر به سمع و نظر آنها می رســد. رئیس قوه قضاییه نیز از 
برخی هجمه ها علیه این قوه و نیز کسانی که سابق بر این انقالبی بودند و حاال 
نقش اپوزیســیون یافته اند انتقاد کرد. علی الریجانی رئیس قوه مقننه نیز طی 
اظهاراتی ضمن دفاع از برجام از قوه قضاییه درخواست کرد که از شرایط برای 

سرمایه گذاری خارجی حمایت کند.

مردم منتظر اجرای حکم افراد خودسر هستند
رئیس جمهور در ســخنانی در این همایش با اشــاره به این که عامالن و آمران 
حمله به ســفارت یک کشور روشن هســتند، اظهار کرد: مردم منتظرند ببیند 

چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و نظر آنها می رسد.
وی در ادامه افزود: هر کشــوری مســئولیت  تامین امنیت ســفارت خانه های 
خارجی را دارد و امنیت آن را بر دوش گرفته اســت. اگر مردم ما نســبت به این 
گونه مسائل به خوبی و با شفافیت اطالع پیدا کنند، و بدانند قوه قضاییه چه کرده 
اســت به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهانی به دستگاه قضایی بیشتر 
می شود.   رئیس جمهور با بیان اینکه قوه قضاییه پیش از رسیدگی به شکایات 
مردم باید مورد اعتماد جامعه باشــد خاطر نشان کرد: هر مقدار اعتماد مردم به 
قوه قضاییه بیشتر شود در آن جامعه امنیت قضایی هم بیشتر می شود. ممکن 
است یک قوه قضاییه سالم در کشوری فعال باشد، اما از نظر مردم اعتماد آور 
نباشد، این یعنی مهمتر از قضاوت ، نحوه بیان فعالیت قوه قضاییه، و شفافیت 

کار قضایی برای جلب اعتماد مردم است.
روحانــی در ادامه افــزود: مردم می خواهنــد بدانندچگونه امــوال مردم پول 
بیت المال، و پول نفت را عده ای به تاراج بردند. و این اقدام چگونه سازماندهی 
شــده؟ چه کسانی مجوز صادر کردند؟ این پول چگونه در اختیار این افراد قرار 

گرفته است. این پول کجا رفته و کجا مصرف شده است؟
رئیس جمهور اولین مسئولیت قوه قضائیه را ایجاد اعتماد میان مردم دانست و 
اظهار کرد: مردم دلشان می خواهد آخرین جایی که فریادرس  آنها می شود قوه 
قضائیه،  قضات و دستگاه قضایی باشد. در جامعه ما مردم باید احساس کرامت 

و عزت داشته باشند و حقوق شهروندی شان محترم شمرده شود.
وی همچنین تأکید کرد: مردم باید احساس کنند که قوه قضائیه از آزادی، عدل 
و عدالت آنها دفاع می کند. اگر این رابطه میان مردم و قوه قضائیه به وجود آمد 

آن وقت است که به راحتی می شود در جامعه به مبارزه با مفسدین پرداخت.

متخلفان حقوق های نامتعارف را عزل می کنیم
رییس جمهور با اشاره به اینکه ما به رشد سرمایه گذاری نیازمندیم، افزود: برای 
رســیدن به این هدف ما باید اعتماد سرمایه گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم. 
حجت االســالم روحانی در ادامه سخنانش در همایش قوه قضاییه  با اشاره به 

اینکه ما به رشد سرمایه گذاری نیازمندیم، افزود: برای رسیدن به این هدف ما باید 
اعتماد سرمایه گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم،  زیرا در این شرایط و با جذب 
ســرمایه و فناوری می توانیم برای جوانان اشتغال فراهم کنیم. بزرگترین هدف 
ما هم در برجام ایجاد شــرایط مناسب در کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال 
نسل جوان ما بود. امروز این هدف نسبت به دیروز مهیاتر شده و شرایط ما آماده تر 
از دیروز است. با این وجود قوه مجریه بدون حمایت و هماهنگی با قوه قضائیه 
نمی تواند این بار را به مقصد برساند. وی در ادامه گفت: زمانی در این کشور رابطه 
دو قوه قضائیه و مجریه به هم نزدیک بود و همه ضابطان دســتگاه قضا از قوه 
مجریه بودند. نیروی انتظامی و دستگاه اطالعاتی در اختیار قوه مجریه بود و حتی 
دادستانی هم یک رابطه نزدیک با دستگاه اجرایی داشت، اما امروز این فاصله 
بیشــتر شده است. طبق قانون اساسی ما امروز استقرار دو قوه پررنگ تر شده به 

گونه ای که این فاصله نسبت به سایر کشورها هم پررنگ تر است.
وی بــا بیان اینکه مــا باید رابطه نزدیک تــری حداقل از طریق روســای قوا یا 
مســئوالن بخش های مختلف ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: در جاهایی مثل 
شورای فضای مجازی، شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی امنیت 
ملــی،  قوا به هم نزدیک می شــوند، اما ما باید از همــه فرصت ها و حتی روابط 

شخصی سران قوا برای ایجاد رابطه نزدیک میان سه قوه استفاده کنیم.
روحانی در ادامه تأکید کرد: ما باید کاری کنیم که مانعی برای مدیریت فعالیت 
اقتصادی ایجاد نشود و از سویی در این زمینه شفافیت به وجود آید. به طور مثال 
مسأله فیش حقوقی برخی مدیران نشان داد که یک غفلتی انجام شده است. 
با اینکه ما بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم اما 
ســال ها حقوق های نامتعارف داده شــد که ما حتمًا با آن برخورد، متخلفان را 
عزل و نتیجه را به مردم بیان می کنیم اما باید حواسمان باشد که ایثار، فداکاری 

و حیثیت بیشتر مدیران مورد خدشه قرار نگیرد. 

 افرادی با استدالل های سخیفی علیه قوه قضاییه 
سخن گفته اند

رییــس قوه قضاییه نیز در ســخنانی در این همایش اظهار کرد: در دســتگاه 
قضایی کاســتی ها و تقصیرهایی وجود دارد، ولی ما باید از نقد سازنده استفاده 
کنیم. آیت الله صادق آملی الریجانی رییس قوه قضاییه گفت: گاهی نسبت به 
زحمات دوستان بی توجهی می شود، ما باید این زحمات را قدر بدانیم. مجموعه 
خدمات در اعتماد مردم و امنیت کشور دخیل است. در بخش امنیت کشور قوه 
قضاییه نقش پررنگ و پرارزشــی دارد. اگر نبود تالش قضات ما در دادسراها و 
دادگاه ها، کجا چنینی امنیتی در کشور  بود. در مبارزه با سارقان و متجاوزین به 
نوامیس مردم و ... قضات هستند که در میدان اند. وی تاکید کرد: در مبارزه با 

مفسدان اقتصادی قوه قضاییه کارنامه روشنی داشته است.
رییس قوه قضاییه گفت: تاکید دارم که هم قوه قضاییه و قوای دیگر به مجموعه 
خدماتــی که در قوه قضاییه صورت می گیرد توجــه کنند و غفلت نکنیم تا کار 
عزیزان کم جلوه نباشــد. وی درباره ارزیابی کار قوه قضاییه گفت: در دستگاه 
قضایی کاســتی ها و تقصیرهایی وجود دارد، ولی ما باید از نقد سازنده استفاده 

کنیم، نقادی به قوه قضاییه نه تنها اشکال ندارد بلکه راه سازندگی قوه قضاییه 
اســت. آملی الریجانی با بیان اینکه ما با محدودیت بسیار فزاینده در خصوص 
نیروی انسانی و اعتبارات و بودجه مواجه هستیم اظهار کرد: اخیرا در شب های 
قدر که شــب معنویت است حرف هایی می شنویم. به جای تشکر در هفته قوه 
قضاییه، افرادی با اســتدالل های ســخیف علیه قوه قضاییه سخن گفته اند. 
من متاســفم، در عین اینکه ما باید از نقد ســازنده استفاده کنیم ولی بنا نیست 
که هر کسی که از راه می رسد چنین سخن گوید و مطرح کند که چرا پرونده ها 
در قوه قضاییه 12-10 ســال طول می کشد. میزان رسیدگی به پرونده ها این 
طور نیست، ولی برخی از پرونده ها رسیدگی شان چندین سال طول می کشد. 
آقایی که این حرف را می زند به ما بگوید که اگر قاتل پرونده ای فراری باشــد ما 

چطور پرونده را مختومه کنیم.

برخی انقالبی ها حاال نقش اپوزیسیون را پیدا کرده اند
وی یادآور شــد: گاهی توقعات ناصحیح است. آقای بزرگواری گفته اند که من 
در دفتر کار بودم شخصی آمد و به من گفت که من توقعی ندارم فقط حقم را در 
دادگستری بگیرید و پرونده ام رسیدگی شود. این آقا می گوید چرا باید این طور 
باشد که تن مردم بلرزد؟ من متاسفم برای این ارزیابی های بی حساب و کتاب.
رییس دســتگاه قضــا تصریح کرد: کســانی در انقالب بودند کــه حاال نقش 
اپوزیســیون را پیدا کرده اند و تمام محســنات انقالب را زیر ســئوال می برند. 
امیدهای مردم را ناامید می کنند؛ چرا؟ البته کاســتی هایی وجود دارد ولی ما 
نظامی در دنیا بودیم که علی رغم میل همه قدرت های دنیا با رهبری های امام 
)ره( ملت به پیروزی رسید. حکومتی که شبیه هیچ یک از حکومت های دنیا به 

لحاظ مبانی  نبود. آیا درست است که  ما قدر این نعمت را ندانیم.
آملی تاکید کرد: آنهایی که بعد از گذشت 37 سال خودشان مسئول بودند حاال 
شــده اند اپوزیسیون و ما خیلی متاسفیم. برخی اشــرافی گری را در کشور راه 
انداخته اند. آنها به خودشان و آقازاده هایشان نگاه کنند. به سرمایه دارانی که 

با آنها ارتباط دارند نگاه کنند.
آملــی الریجانی با تاکید بر اینکه قوه قضاییــه در یک فضای محدود با نیروی 
انســانی محدود و بودجه محدود فعالیت می کنــد، گفت:  با این وجود ارزیابی 
هایی که انجام می شــود عادالنه و درست نیست. رئیس دستگاه قضا با گالیه 
نســبت به ارزیابــی عده ای از فعالیت قوه قضاییه  گفــت:  عده ای گالیه های 

نادرست می کنند. توهین و افترا می زنند. 
آملی الریجانی ادامه داد:  مسأله دیگر سالمت دستگاه قضایی و ابزار نظارتی 
اســت. مســأله ای که مدیران و قضات به آن حساسند. متاسفانه در گوشه ای 
مدیری و کارمندی تخلفی می کند و این را به پای تمام دســتگاه ها می گذارند. 
گاهی هم هیچ تخلفی ایجاد نمی شود ولی باز هم تخلفی را پای دستگاه قضایی 
می گذارند. سالمت دســتگاه قضایی مطلب بسیار مهمی است. حتی کم آن 
هم برای ما مورد قبول نیســت. وی  گفت: دســتگاه قضایی باید از این تهمت 
های ناروا پاک شود. در حکومت حضرت علی )ع( هم تخلفاتی صورت گرفت 

و حضرت با آن ها برخورد کردند. 

سرلشگرباقریبهسمترئیسستادکلنیروهایمسلحمنصوبشد
رهبر انقالب در دو حکم جداگانه  سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی را به سمت مشاورت عالی فرماندهی کّل نیروهای مسلح و سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری را به سمت ریاست 
ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند. آیت الله خامنه ای در حکم خود خطاب به سرلشگر باقری نوشته اند: با توجه به انتقال سردار سرلشکر بسیجی دکتر سّید حسن فیروزآبادی به جایگاه مشاورت عالی 
فرماندهی کّل نیروهای مسلح، و نظر به خدمات شایسته و تجارب ارزنده جناب عالی در دوران دفاع مقدس و پس از آن به ویژه در مسئولیت های ستاد کل و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، شما را به ریاست ستاد کل 
نیروهای مسلح منصوب می کنم. ایشان افزوده اند: با تمسک و امید به عنایات الهی، ارتقاء توانمندی ها و آمادگی های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به موقع و مؤثر به هر 
سطح و نوع از تهدیدات متوّجه به نظام جمهوری اسالمی ایران با عمل انقالبی مورد انتظار است. رهبر انقالب همچنین در حکم خود خطاب سرلشگر فیروزآبادی نوشته اند: حمد و سپاس بی پایان 
به درگاه ایزد مّنان که توفیق خدمت و مجاهدت طوالنی به شــما و همکارانتان عنایت فرمود. اکنون که ســتاد کل نیروهای مســلح از قابلیت ها و توانائیهای خوبی به فضل الهی برخوردار گردیده، 
الزم است از تجارب ارزنده جناب عالی در مشاورت به اینجانب بویژه امور نیروهای مسلح، استفاده شود. بر این اساس، شما را به عنوان »مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا« منصوب می کنم.

سیاسی
تیــر  مــاه 1395  سه شــنبه 8 

واکنش روز

توضیح دفتر آیت اهلل هاشمی درمورد سوءاستفاده از موضوع فیش های حقوقی
دفتر آیت الله هاشــمی در اطالعیه ای در مورد سوءاســتفاده برخی از ماجرای فیش های حقوقی توضیح داد. در این 
اطالعیه آمده است: در ماجرای افشای برخی اختالس ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت های نهم و دهم و 
موضوع اخیر فیش حقوقی و دریافت های غیرمتعارف، متأسفانه برخی جناح ها و گروه های سیاسی به جای پرداختن 
به راه حل ها، به کل نظام اســالمی و مدیران پاکدســت آن در طول انقالب اســالمی تعمیم دادند که در جریان دیدار 
اخیــر رئیس جمهور محترم و اعضای هیأت دولت، مورد تأکید رهبری معظم انقالب نیز قرار گرفت. این اطالعیه در 
ادامه با ابراز تاســف از اینکه جناح های سیاسی با بزرگ نمایی و اغراق گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند 

که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از ســیاه نمایی که نتیجه ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاســخی داده شــود تاکید کرده 
است: با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسؤول به طور رسمی از تریبون های خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت ها در دوران دولت 
ســازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطالع ایشــان، خاطر نشان می ســازد: دفتر آیت الله هاشمی در ادامه اطالعیه خود توضیح داده 
اســت: بعد از روی کار آمدن دولت ســازندگی در سال 13۶8، که کشور دچار عقب ماندگی  تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب افتادگی های دهٔه اول 
انقالب به خاطر شورش های کور، تجزیه طلبی ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه جانبه به همٔه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق »شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت« و »شورای عالی 

اداری کشور« برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، مورد بررسی کامل قرار گرفت.

پیگیری روز

رئیس بانک رفاه با وجود پرونده سنگین و با البی گری منصوب شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس بانک رفاه با وجود پرونده در مرجع قضایی، منصوب شد. ناصر سراج در 
حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با 
بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده 
وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان اصرار شد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت 
کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار، وی رئیس بانک رفاه شد. قوه قضاییه بیشتر از این 
آیا می توانست کار کند؟ سراج خاطرنشان کرد: ایشان ادعا کرده که حقوق را دریافت نکرده، ولی مگر می شود فیش 

رفته به حسابش و فیش های حقوقی وی موجود است. وی در رابطه با حکم حبس یکی از مدیران که اخیرا اعالم شده بود، گفت: آن موضوع ربطی 
به حقوق های نجومی ندارد؛  چرا که طبق قانون سازمان بازرسی ما می توانیم مدرک بخواهیم و مدیران باید آن را ارائه دهند که در همین راستا یکی 

از مدیران طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی مدرک را ارائه نداد که به دادگاه معرفی شد و حکم وی تائید شد.
رییس ســازمان بازرســی در پاسخ به ســئوالی مبنی بر اینکه چرا قبال سازمان بازرسی به موضوع ورود نکرده اســت، گفت: ما سه نوع بازرسی اعم 
از مســتمر، موردی و فوق العاده داریم. ما قبال هم به این موضوع رســیدگی کردیم، ولی به خاطر شــان و شــئونات ان را افشــا نمی کنیم و در این 
مورد رییس دســتگاه قضایی به من دســتور دادند و بازرســی فوق العاده را تعریف کردیم و در کل کشــور آن را اجرا می کنم و گزارش آن را به مراجع 

ذیصالح ارایه می کنم.
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حجت االســالم ســیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز اظهار کرد: اگر یک چهره روحانی در ســخنرانی های مذهبی خود، حرف های جهت دار و کنایه های سیاســی زد باید از ســوی مردم و متوالیان آن 
مراســم، مورد تذکر قرار گیرد. اکرمی در رابطه با اســتفاده سیاســی از تریبون های مذهبی در ماه رمضان و لیالی قدر، گفت: برگزاری مراســم های مذهبی در چنین شب هایی از جمله شب احیا، چه قبل و چه 
بعد از انقالب اسالمی امری عادی و مطابق با عرف است؛ اکثر سخنرانان هم با توجه به اینکه افرادی آشنا و مطلع هستند به خوبی می دانند که چه مسائلی باید و چه موضوعاتی نباید از تریبون های مذهبی 
مطرح شــود.وی افزود: شــرایط و فضای چنین شــب هایی نیز ایجاب می کند پرداختن به مســائل اجتماعی از منبرهای مذهبی نیز در خصوص مباحث اخالقی باشد؛ همچنین اگر قرار است به موضوعات 

سیاسی و مسائل روز نیز بپردازیم باید به عنوان چاشنی باشد نه متن و اساس سخنرانی. نماینده ادوار پیشین مجلس در خصوص سوءاستفاده سیاسی از برخی تریبون های مذهبی و راه های مقالبله با آن 
تصریح کرد: اگر ســخنرانی، بخواهد از فرصتی که در اختیار دارد برای بیان مطالب نیش دار و جهت دار اســتفاده کند، مصداق سواســتفاده سیاسی از منبر مذهبی است و باید از سوی مسئولین برگزار 

کننده آن مراسم و همچنین خود مردم مورد تذکر قرار بگیرد.

 انهدام تیم 11 نفره ضدانقالب در کردستان
فرمانــده نیروی زمینی ســپاه از به هالکت 
رســیدن "کاوه جوانمرد" از فرماندهان ضد 
انقالب در آخرین عملیات رزمندگان ســپاه 
در غرب کشــور خبر داد.  ســردار ســرتیپ 
پاســدارمحمد پاکپور با اشــاره بــه انهدام 
گروهک 11 نفره اشــرار مســلح وابسته به 

ضدانقالب در عملیات سپاه در کردستان اظهار داشت: عملیات تعقیب و 
درگیری با این اشــرار مســلح  از 3 روز پیش در منطقه سروآباد آغاز و تا ظهر 
دیروز ادامه داشت.  وی افزود: در این عملیات تمامی 11 نفر این گروهک 
به هالکت رســیدند و سالح، مهمات و اسناد و مدارکی نیز از این گروهک 
به دست نیروهای ما افتاد. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین اعالم کرد: 
در ایــن درگیری، »کاوه جوانمــرد« از فرماندهان این گروهک ضدانقالب 

توسط رزمندگان سپاه به هالکت رسید. 

نهادهای تحت نظر رهبر مالیات می پردازند
مرتضی بانــک، معاون کل سرپرســت نهاد 
ریاست جمهوری درخصوص اخذ مالیات از 
نهادهــای مختلف گفت: موضوع پرداخت 
مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان 
قدس هم اکنون جزء برنامه هاست و مشکلی 
هم بــرای اخذ مالیات نیســت. بــا توجه به 

اصالح قانون مالیات های مستقیم مشکلی قانونی برای اخذ مالیات وجود 
ندارد. وی با بیان اینکه پیش از این علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی 
در گفت وگو با فارس اعالم کرده بود در قانون مالیات های مستقیم بعضی از 
نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند از مالیات عملکرد 
معاف هستند، اظهار کرد: دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قانون مالیات 
بر ارزش افزوده حتی شرکت های زیرمجموعه آستان مقدس امام رضا)ع( و 

حضرت معصومه)س( را از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نکردند.

آمادگی ورود به موضوع فیش های حقوقی
علی محمد وکیلی ســخنگوی فراکسیون 
امید با اشــاره به موضوع این فراکسیون در 
مــورد بحران فیش های حقوقی نیز گفت:  
فراکسیون آمادگی دارد از ابزار سوال، تذکر 
و تحقیــق و تفحص بــرای عادالنه کردن 
برخوردهــا و اصالح این رویــه و هم چنین 

احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تکرار این موارد استفاده کند. وی افزود: 
ما معتقدیم باید بدون رودربایســتی با متخلفین قانونی و متخلفین متعارف 
برخورد شــود و مهم این است که دامنه برخورد محدود به دریافت کنندگان 
نشود و مغالطه ای که در این زمینه صورت می گیرد اصالح شود. وکیلی با 
بیان اینکه سیل حمالت تاکنون تنها بر دریافت کننده متمرکز بوده، اضافه 
کرد: نقــش اصلی در این زمینه مربوط به تصمیــم گیرندگان درباره نحوه 

پرداخت است که باید با آن ها نیز برخورد شود.

 مخالفان کاندیدای 
 تند و تیز بیاورند، 

روحانی پیروز است
محمــد غرضــی کاندیــدای ریاســت جمهــوری 
ســال 92 در گفــت و گــو بــا اعتمادآنالیــن در 
خصــوص چرایــی تخریــب هــای اخیر بــر علیه 
دولــت، گفت: شــما دولــت را در مجموعه رییس 
جمهــور و دولــت تصور مــی کنید و مــن دولت را 
در مجموعــه بدنــه تحلیــل می کنــم. بدنه دولت 
معموال سیاســت های دولت هــا را اجرا نمی کند. 
 لــذا گرفتــاری هــای زیادی بــرای مــردم بوجود 

می آید .
وی ادامه داد: دولت ها که معموال طول عمرشــان 
تاکنون 8 ســاله بوده و ان شــالله 8 ساله هم بماند، 
موفق نمی شوند بدنه را با خود همراه کنند. زمانیکه 
بدنه با دولت هماهنگ نشــود قوه مجریه به مشکل 

بر می خورد. 
ایــن وزیــر دولت ســازندگی بــا انتقاد نســبت به 
گســترده بودن بدنــه دولت، تصریح کــرد: بدنه 
دولت بســیار سنگین اســت و بارها در این زمینه 
اصحاب رســانه قلم فرســایی کرده اند و گفته اند 
اما از آنجایی که در کشــور اشــتغال نیست مردم 
تالششان این است که به نحوی به صندوق دولت 
بند باشــند. لذا در این میان گروههای سیاســی 
بــرای خارج کردن رقیب از میدان به مشــکالت 
درون دولــت پی می برند و ســپس علیه دولت از 

آن استفاده می کنند.
غرضــی تاکیــد کــرد: اگر به 38 ســال گذشــته 
نگاه کنیم همیشــه اشــکاالت از بدنــه ی دولت 
بــه ســتاد دولــت منتقــل شــده اســت. در ایــن 
مدت 23 اســتیضاح انجام شــده امــا هیچ اثری 
بــر عملکــرد دولــت هــا نداشــته چــرا کــه بدنه 
 همــان بدنــه اســت و تنهــا اشــخاص جابجــا 

می شوند. 
وی بــا تاکیــد بر لــزوم تســلط دولت بــر بدنه اش، 
خاطرنشان کرد: دولتی که نتواند بر بدنه اش مسلط 
شود عاقبت به خیر نخواهد بود و دشمنانش از طریق 
نفــوذ در بدنه دولــت به جان دولت مــی افتند. بنده 
برای حل مشــکل کلی دولت های آینده پیشنهادم 
این اســت که معنی یکپارچگی را هم بفهمند و هم 

عمل کنند. 
ایــن کاندیــدای دوره یازدهــم ریاســت جمهوری 
تصریــح کرد: اگــر بخواهید موضــوع فیش های 
حقوقــی نامتعارف را در دولــت فعلی خالصه کنید 
یک مقداری دچار اشــتباه می شوید. حرف دولتی 
ها این اســت که اگر من به ایــن مدیر این حقوق را 
ندهم به بخش خصوصی می رود. بخش خصوصی 
هــم می گوید اگر من ایــن مبلغ را ندهم این فرد به 

آمریکا می رود. 
ایــن وزیر دولت ســازندگی با اشــاره بــه انتخابات 
ریاســت جمهــوری ســال 9۶، تاکیــد کــرد: اگر 
مخالفان آقای روحانی آدم تند و تیزی را به میدان 
بیاورند به نفع آقای روحانی اســت چرا که مردم در 
سال 92 نشــان دادند از افراد تند و تیز فاصله می 
گیرند. امــا اگر فردی که منطــق قویتری از آقای 
روحانی داشته باشد به میدان انتخابات بیاید شاید 
آن فرد بتواند رای خوبی کســب کند و البته در این 
شــرایط به نظر می رسد مشارکت در انتخابات باال 
مــی رود وانتخابــات 9۶ بــا 40 – 45 میلیون رای 

برگزار می شود.
غرضی اظهارداشــت: ولی اگر چه چپ و چه راست 
آدم تنــدی را انتخاب کنند کــه با زبان تند عمل کند 
قطعا آقــای روحانــی رای می آورد. مــردم از تندی 

بیزارند.

عصر ایران نوشت: دیروز: بگم بگم... امروز: انتقاد از تجسس و افشاگری
در فضای سیاسی ایران وقتی مردم کلمه "بگم، بگم" را می شنوند تنها به یاد یک فرد می افتند و آن هم کسی نیست جز محمود احمدی 

نژاد. به همین خاطر انتقاد او از تجسس و افشاگری اسباب شگفتی شده است.

 رویداد 2۴ نوشت: اصولگرایان به دنبال شبه احمدی نژاد
گزینه جدید اصولگرایان فردی خواهد بود که ترکیبی از خصوصیات احمدی نژاد و جلیلی را با هم داشته باشد. گزینه ای شبیه احمدی نژاد 

که بتواند بار اصلی اصولگرایان را مانند سال84 دوباره به دوش بکشد.

 فارس نوشت: ضرورت محاکمه دریافت کنندگان حقوق های نجومی براساس 2 قانون
مردم از معاون اول شجاع و مجتهد و مردمی و مخلص و کارآمد قوه قضائیه آقای اژه ای انتظار دارند دادگاههای شبیه دادگاه علنی آقای 

کرباسچی شهردار دولت سازندگی را برپا کند.

 تسنیم نوشت: چگونه دولت های سازندگی و اصالحات شبکه مدیران اشرافی گرا را پایه گذاری کردند؟
تنها ضربه ای که به کشور در دوران سازندگی وارد شد، محدود به نوسان های ارزی نبود که در داخل کشور روی می داد. اتفاقی دیگر در زیر 

پوسته تشکیالت مدیرتی کشور روی می داد که از دید ناظران پنهان مانده بود.

عکس روزسایت نگار

 سران سه قوه 
در همایش سراسری 
هفته قوه قضائیه

خبرنامه
تیــر  مــاه 1395  سه شــنبه 8 

زنان در لیست انتظار پست وزارت
نتایج مجلس نشان داد زنان توانسته اند اعتماد مردم را جلب کنند

شــهیندخت موالوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت و 
گو با جام آنالین، از انتظاراتش از دولت برای به کارگیری بیشتر زنان در کابینه 
و عدم ریســک رییس جمهور در به کارگیــری وزیر زن، همچنین علت باالی 

حضور زنان در مجلس دهم و انتظاراتی که از آنها وجود دارد و...گفت.
مــوالوردی در این گفت و گو درمــورد چرایی رکورد حضور زنان در انتخابات 
ایــن دور مجلس گفت: در وهله اول نهضت ثبــت نامی که زنان و دختران 
در ایــن انتخابات به وجود آوردند این پیام را مــی دهد که زنان و دختران از 
اعتمــاد به نفس الزم برخوردار شــده اند که خودشــان را بتوانند در معرض 
انتخــاب قرار دهنــد. پیام دوم ایــن انتخابات افزایش اعتمادی اســت که 
مردم به توانمندی ها و صالحیت وشایســتگی زنان داشتند به ویژه درحوزه 
های انتخابیه شــهرهای کوچک که بعضا زنان تــک نماینده بودند در برابر 
مردانی که با کوله باری از تجربه بودند و توانســتند پیروز شــوند نشــان می 
دهد جای امیدواری اســت و ما در شــرایطی قرار داریم که زنان توانسته اند 

اعتماد مردم را جلب کنند.
موالوردی با بیان اینکه اگر رد صالحیت ها اتفاق نمی افتاد شاهد حضور زنان 
بیشــتری در عرصه کارزار انتخاباتی هم بودیم اظهار کرد: اما شــرایط به گونه 
ای رقم خورد که احزاب و تشــکل ها توانســتند بر روی تعدادی از خانم اجماع 
داشته باشند و باعث شد 18 نفر انتخاب شوند که نهایتا االن 17 نفر در مجلس 

حضور دارند، تقریبا دو برابر مجلس قبلی.
معــاون رئیس جمهور در امور زنان درخصوص انتظــاری که از نمایندگان زن 
مجلس می رود گفت: وقتی کسی انتخاب می شود نماینده کل ملت ایران است 
و نــه حوزه انتخابیه خود، زنان هم فقط نماینده زنان نیســتند بلکه نماینده کل 
ملت ایران هستند .مردان نیز همینطور صرفا نماینده مردان نیستند واینگونه 
نباشد که هیچ حساسیتی به مسایل زنان نداشته باشند؛ زنان و مردان مسئولیت 

مشترک در قبال فعل و انفعاالت جامعه دارند. 
مــوالوردی در عین حال تاکید کرد: اما از زنان نماینــده انتظار می رود ضمن 
اینکه نماینده کل مردم هســتند و در کمیسیون های تخصصی شاهد حضور 
آنها هســتیم هر چند که انتظار این بود که در تمام کمیســیون های تخصصی 
خانم ها حضور داشــته باشند؛ باید در مسایل زنان حساسیت ویژه و مسئولیت 
مضاعفی را نسبت به مردان داشته باشند. هر چقدر بگوییم که نماینده نماینده 
اســت و با مردان فرق ندارد ولی انتظاراین اســت که صدای زنان جامعه باشند 
و مســایل زنان را با حساسیت بیشتری نسبت به مردان پیگیری کنند و وظایف 
نمایندگیشان را در این چارچوب به درستی انجام دهند. در این مجلس امید ما 
بیشتر شده چون وقتی تعداد زنان بیشتر است تاثیر گذاریشان نیز بیشتر خواهد 
بود و طرح هایی که به نتیجه خواهد رساند بیشتر از دوره های قبل خواهد بود. 
ظاهرا طرح تشــکیل کمیسیون زنان و خانواده را هم ارائه داده اند. باید ببینیم 

آیا به نتیجه می رسد و چه زمانی این اتفاق میفتد.

امیدواریم روحانی در کابینه دوازدهم وزیر زن داشته باشد
موالوردی درمورد میزان حضور زنان در کابینه دولت یازدهم با توجه با تاکیداتی 
که رییس دولت یازدهم بارها بر حضور گســترده زنان در عرصه های مختلف 

داشــته اند، اظهار کرد: انتظار این بود کــه درچارچوب برنامه های انتخاباتی 
رییس جمهور و راهبردهای حوزه زنان و خانواده که بارها به حقوق و حضور برابر 
زنان اشاره شده بود این اتفاق بیفتد. بعد هم که نظرات رییس جمهور که مرتب 
تکرار شــد در مناسبت های مختلف و دیدگاه بسیاری مثبتی که به استفاده از 
شایستگی ها و توانمندی های زنان در مدیریت ها تاکید داشتند و اینکه حتی 
در شــرایط برابر ترجیح با زنان است را از رییس جمهور شنیده ایم و تاکیدی که 
بر اســتفاده از زنان به اعضای کابینه دارند و از ما خواستند برای حضور پررنگ 
زنان در بدنه اجرایی دولت پیگیر باشیم، اما عمال این اتفاق هنوز نیفتاده است 

که وزیر زن داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور درمورد دلیل این اتفاق گفت: یکی از دالیلش شــرایطی 
اســت که دولت میراث دار آن بوده، زمان تحویل دولت یازدهم شرایط خاص 
و حاد بود حتی می بینیم ســایر اعضای کابینه هم اکثرا از کســانی هستند که 
تجریه چندین دوره وزارت را داشــتند و یا اســتاندار و نماینده بوده اند بنابراین 
زمان زمانی نبود که ریسک انجام شده و حتی مسئولیت هایی که آقایان فعلی 

دارند به مدیران جوانتر و کم تجربه تر داده شود.
وی افزود: دولت چاره ای نداشــته جز اینکه از تجربه افرادی که سالیان سال 
آزمون و خطا را پشــت ســر گذاشته اند اســتفاده کند و برون رفتی از وضعیت 
موجود آن زمان داشــته باشــد و االن هم قطعا تا پایان دوره یازدهم بعید است 
شــاهد حضور یک وزیر زن باشیم اما به این معنا نیست که دولت اعتقادی به 
حضور زنان در سطح وزیر ندارد. انشاءالله در دوره بعد اگر مردم به ادامه برنامه 
های دولت یازدهم تمایل داشــته باشند قطعا می توان پیش بینی کرد یکی از 

برنامه های دولت همین باشد.
موالوردی اظهار کرد: در آن شرایط خاص دولت یازدهم حتی ریسک هم نکرد 
که خیلی از وزارتخانه ها را به جوان ترها بسپارد در آن ظرف زمانی خود باید این را 
مورد ارزیابی قرار داد شاید اگر آن شرایط نبود و دروضعیت عادی دولت سر کار 
بود این اتفاق می افتاد، اگر در دولت دوازدهم شرایط نسبت به روی کار آمدن 
دولت یازدهم عادی تر باشد احتماال این اتفاق می افتد. معاون رئیس جمهور 
با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم در آن شــرایط و وضعیت قابل دفاع اســت 
اظهار کرد: اما ادامه آن و با خروج از آن شرایط هیچ توجیهی پذیرفته نیست.

معاونت امور زنان از وزارتخانه زنان موفق تر عمل می کند
موالوردی درمورد تغییرات در سطح اســتانداری ها و احتمال استفاده زنان 
در ایــن جایگاه گفت: بعید مــی دانم خانم ها در این فراینــد به بازی گرفته 
شوند چون اســتانداران عمدتا کســانی هستند که ســابقه معاونت سیاسی 
امنیتی را دارند و یا ســوابق اجرایی متعددی دارنــد. وی افزود: البته باید از 
توانایی نمایندگان زن ادوار مجلس مشــابه آقایان به عنوان معاون پارلمانی 
و نمایندگان پارلمانی وزارتخانه ها هم اســتفاده کرد آنها می توانند به راحتی 

در این پســت قرار بگیرند اینجا دیگر بهانه این را ندارند که بگویند تجربه 
ندارند و نمی توان ریسک کرد.

معاون رئیس جمهور در مورد اســتاندار شدن زنان نیز اظهار کرد: 
شرایط کم کم آماده می شود وقتی معاون استاندار داریم دیگر 

نمی توانند بگویند تجربه اجرایی در سطح استاندار شدن ندارد. امروز مدیر کل 
اجتماعی و یا سیاســی - انتخاباتی برخی استانداری ها خانم ها هستند و می 

توانند از این تجربه برای ارتقای پست های باالتر استفاده کنند.
موالوردی در پایان درخصوص شــکل گیــری وزارتخانه زنان و تبدیل معاونت 
امور زنان ریاســت جمهوری به وزارتخانه زنان گفت: کشورهای که وزارتخانه 
زنان دارند برخی از آنها بعد از مدتی از فعالیت هایشان مثل پاکستان برگشتند 
تجربه نشان داد جواب نداده زیرا در صورت تشکیل چنین وزارتخانه ای به نوعی 
همه از خودشــان سلب مسئولیت می کنند و می گویند شما وزارتخانه هستید 
و بودجه جدا دارید و وظیفه ذاتی شــما هســت. ولی االن در عالی ترین سطح 
ممکن مرجــع ملی زنان داریم معاونت رییس جمهــور در امور زنان و خانواده 
یک ساختار فرابخشی اســت البته ساختار ما مطلوب نیست و به دنبال ایجاد 
رابطه اثر بخش ســازمانی هســتیم که در این صورت از نظرســاختار وضعیت 

مطلوبی خواهیم داشت. 
وی افزود: االن در تمام دســتگاههای اجرایی دفتر مشــاور وزیر داریم دفتر 
مشــاور یا مدیر کل در تمام اســتانداری ها داریم. برخی وزارتخانه ها از جمله 
جهاد کشاورزی و  آموزش و پرورش اداره کل داریم. ماموریت ما جریان سازی 
موضوعــات و نگرش جنســیتی در تمام سیاســت هــای کالن و برنامه های 
دســتگاههای دیگر است اگر به آن شکل عمل کنیم قطعا مقاومت ها و مانع 
تراشــی ها در برابر ما بیشــتر از االن خواهد بود و از جایگاه ســتادی که االن 

داریــم محــروم خواهیم شــد و نخواهیم 
توانست به این شکلی که االن می 

توانیــم برنامه ها و سیاســت 
هــا را پیگیری کنیــم و با 

هماهنگی بین بخشی 
ظرفیت ها را مدیریت 

کنیم.
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رصدخانه

آشتی »سلطان« با »تزار«!
پشت پرده تالش اردوغان برای بهبود روابط با روسیه

اعالم خبر عادی سازی روابط ترکیه با رژیم اسرائیل و همزمان، عذرخواهی 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از والدیمیر پوتین، همتای روس 
خود بابت ســاقط کردن هواپیمای نظامی روســیه، به شــدت در محافل 
مختلف بین المللی مورد توجه قرار گرفت. سوالی که اکنون ذهن بسیاری 
از کار شناسان و تحلیل گران عرصه بین الملل را به خود مشغول کرده، این 
است که دالیل و اهداف ترکیه از آشتی و برقراری روابط همزمان با روسیه 
و اسرائیل چه بوده است؟ در پاسخ به این سوال، بسیاری از تحلیل گران، 
دلیل اصلی تکاپوی ترکیه برای بهبود روابط و آشــتی با دوستان قدیمی را 
ناشی از انزوای فزاینده بین المللی ترکیه در یک سال اخیر ارزیابی کرده اند. 
در همین زمینه، پایگاه آمریکایی »بریت بارت«، در مطلبی نوشــته است 
که برقراری روابط دیپلماتیک با اســرائیل پس از شش سال و عذرخواهی 
بابت ســرنگونی هواپیمای روســی، تالش هایی است که دولت اردوغان 
برای خروج ترکیه از انزوای بیش از پیش این کشور در عرصه بین المللی 
انجام می دهد. از ســوی دیگر این پایگاه آمریکایی می نویسد: »توافق و 
آشــتی با اسرائیل پس از شش سال ناشــی از تالش ترکیه برای به دست 
آوردن معامالت پرسود گازی در مدیترانه و همچنین خطرات و ترس های 
متقابل در حال رشــد امنیتی اســت. همچنین بد تریــن کابوس ترکیه را 
می توان وضعیت کنونی سوریه دانست. از یک سو، روسیه از دولت سوریه 
در نزدیکــی مرزهای ترکیه حمایت می کنــد و در آنجا حضور نظامی دارد 
و از ســوی دیگر، کردهای دموکراتیک ســوریه از حمایت ایاالت متحده 
برخوردار هستند که بیش از هر چیزی دشمن ترکیه محسوب می شوند و 

ترکیه از جانب آن ها احساس تهدید می کند«. 
ســایت صهیونیســتی »دبکا فایل« نیز علت اصلی برقراری رابطه میان 
اسرائیل و ترکیه را احساس تهدید مشترک آن دو از جانب ایران می داند و 
در این باره می نویســد: »ترکیه درصدد ایجاد ائتالفی از کشورهای سنی 
علیه توسعه نفوذ ایران در منطقه است. هم چنین ارتباط با اسرائیل می تواند 
سبب شود تا ترکیه بتواند به بهود روابط با مصر همسایه آن رژیم نیز بپردازد 
که پس از سقوط اخوان المسلمین روابط قاهره و آنکارا تیره و تار شده بود. از 

سوی دیگر برقراری این روابط برای دو طرف سود خواهد داشت و احتماال 
آنان بر ســر قرارداد مشــترک گازی با یکدیگر به توافق خواهند رســید«. 
روزنامه »هاارتص« نیز با انتشــار گزارشی درباره اتفاق مهم روی داده در 
روابط ترکیه و اســرائیل نوشته است: »این رویداد مهم است چرا که ترکیه 
کشــوری مسلمان با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفر است و در گذشته 
یکی از متحدان اصلی اســرائیل در خاورمیانه و پلی به سوی جهان عرب 
بوده اســت. ترکیه هم چنین یکی از اعضای ناتو بوده اســت و از نظر فنی 
با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در ارتباط اســت. جزئیات شرایط موافقت 
طرفین روز چهارشنبه منتشر می شــود به خصوص از جانب اسرائیل که 

قرار است در آن روز نشستی ویژه را داشته باشد«. 
پایگاه تحلیلــی »المانیتور« نیز در مطلبی به معضالت کنونی سیاســت 

خارجی ترکیه و تالش های اردوغان و نخست وزیر جدید این کشور برای 
خروج از انزوای سیاسی و دیپلماتیک پرداخته است و معتقد است: »رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور و بنعلی ییلیدریم که توسط اردوغان به عنوان 
نخســت وزیر انتخاب شــد، حاضر به اعتراف به اشتباهاتشان در عرصه 
سیاست خارجی نیســتند اما در عین حال به نظر می رسد مصمم هستند 
ترکیه را از یک انزوای سیاسی و دیپلماتیک فزاینده نجات دهند«. از سوی 
دیگــر برخی از تحلیلگران معتقدند برقراری همزمان روابط با اســرائیل و 
روسیه اتفاقی نبوده است. پیش از سفر اخیر نتانیاهو مذاکرات زیادی میان 
آنکارا و تل آویو انجام شــده بود اما کار شناسان اسرائیلی هشدار دادند که 
عادی ســازی روابط نباید پیش از ســفر نتانیاهو به روسیه انجام شود. در 
همین راســتا، کار شناســان می گویند یکی از محورهای سفر نتانیاهو به 

مسکو هم گفتگو با پوتین و توجیه او برای برقراری روابط با ترکیه بوده است 
و به همین دلیل بود که در کنفرانس خبری پوتین- نتانیاهو، رئیس جمهور 
روســیه از برقراری روابط با ترکیه به شــرط پذیرش خواسته های روسیه از 

سوی آنکارا استقبال کرد. 
حــال باید پرســید هدف ترکیه از کوتاه آمدن در مقابل روســیه چیســت؟ 
المانیتور می نویسد ترکیه که تا مدتی قبل یکی از سرسخت ترین دشمنان 
بشار اسد و حکومت سوریه بود و سعی در ریشه کن کردن دولت این کشور 
داشت، در حال حاضر در پی یافتن روزنه ای برای برقراری ارتباط با دولت 
سوریه است. بنابراین، برای اردوغان، حذف اسد به عنوان یکی از دوستان 
سابقش تا همین اواخر یک اولویت فوری بود، اما در حال حاضر می بینیم 
که یکی از رؤســای سابق اطالعات نظامی ترکیه مدتی است که مسئول 
برقراری ارتباط با دولت سوریه شده است. این مسئول درباره اعالم آمادگی 
اســد برای برقراری ارتباط با ترکیه به شــرط ممانعت از ورود تروریست ها 
به سوریه بوســیله آنکارا خبر داد. بنا بر این گزارش، اسد آمریکا را قدرتی 
می دانــد که می خواهد با اســتفاده از حزب اتحاد دموکراتیک، ســوریه را 
چندتکه کند. این حزب در کردستان سوریه و تحت حمایت دولت آمریکا 
قرار دارد. مقابله با استقالل طلبی کردهای دو کشور، مسئله ای است که 
می تواند دو طرف را به هم نزدیک کند. به اعتقاد معاون نخست وزیر ترکیه، 

آنکارا و دمشق به ناچار باید روابط خود را بهبود ببخشند. 
برخــی منابع خبری معتقدند، روس ها در قبال اصــرار ترکیه برای بهبود 
روابط با مســکو، از اردوغان خواسته اند از سیاســت های ضد اسد عقب 
نشینی کند و از آنجایی که ترکیه نیز تاکنون خسارات و تهدیدات زیادی از 
سیاســت های خود در بحران سوریه متحمل شده، به همین جهت آماده 
اســت از مواضع ضد اسد عقب نشــینی کند. همچنین، این منابع خبری 
مدعی شدند که اردوغان درصدد است روس ها را مجاب کند پل ارتباطی 
برای برقراری روابط با دولت ســوریه جهت مهار کرد ها باشند و از آنجایی 
کــه کرد ها نیز هم اکنون کامال در جبهه آمریــکا قرار گرفته اند به همین 

جهت ممکن است روس ها این خواسته ترکیه را بپذیرند و دنبال کنند. 

کلینتونبه»برجام«پایبندخواهدماند؟
یک پایگاه انگلیســی در مطلبی با فرض ریاســت جمهوری هیالری کلینتون، به سیاســت خارجی خاورمیانه ای و مواضع وی در قبال ایران و اســرائیل پرداخت. پایگاه »میدل ایســت مانیتور« در یادداشتی این سوال را مطرح می کند: 
»سیاست خارجی هیالری )کلینتون( چه شکلی خواهد بود«. در این مطلب سیاست خاورمیانه ای »رئیس جمهور کلینتون« با سه خصیصه ارزیابی شده است: 1- جدایی و خارج شدن از سیاست های دولت اوباما در قبال درگیری های 
منطقه و تمایل بیشتر برای توسل به گزینه نظامی جهت دستیابی به اهداف آمریکا. 2- تداوم موفقیت های دیپلماتیک دولت اوباما )به ویژه حفظ توافق هسته ای ایران(. 3- تالش برای احیای روابط دوستانه تر بین آمریکا و اسرائیل.
در گزارش این پایگاه خبری تحلیلی با اشــاره به حمایت هیالری کلینتون از برجام آمده اســت: »البته مواضع او حاکی از آن اســت که از نظر وی به طور خاص سیاســت گســترده تر مهار که از زمان انقالب اسالمی سال 1979 رویکرد 
آمریکا در قبال ایران بوده اســت، باید ادامه یابد«. در این یادداشــت تأکید شــده که از نظر کلینتون توافق هســته ای تالشی در جهت مهار ایران است و علی رغم برداشتن برخی از تحریم ها، آمریکا نباید تهران را قادر به اقدام علیه منافع 
واشنگتن در دیگر موضوعات منطقه سازد؛ چرا که به گفته او »اصاًل هیچ دلیلی برای اعتماد کردن به ایران وجود ندارد«. میدل ایست مانیتور ضمن تاکید بر تعهد کلینتون به برجام ادامه داد: » اگر قرار بر جنگ با ایران نیست، این به 

معنای حرکت رئیس جمهور کلینتون به سمت صلح گرایی هم نخواهد بود. بسیاری این مساله را می دانند که نامزد )کنونی( دموکرات انتخابات، از موضع جنگ طلبانه تری در سیاست خارجی حمایت می کند«.

نمایش مرد هندو با آتش

شکســت اســپانیا، مدافع عنوان قهرمانی 
در برابر اسپانیا

بمب گذاری انتحاری در پمپ بنزین در موگادیشو، سومالی

 هیالری کلینتون 
در رژه همجنسگرایان در نیویورک

 احیای روابط گازی 
مسکو و آنکارا

در پی اعالم عذرخواهی رسمی اردوغان از روسیه، سخنگوی 
شرکت گاز پروم روسی اعالم کرد آماده ازسرگیری گفت و گوهای 
مربوط به خط انتقال گاز »ترکیش استریم« با آنکاراست. سرگئی 
کوپریانوف با اعالم این خبر افزود: »این شرکت آماده ازسرگیری 
مذاکرات برای ساخت خط زیردریایی انتقال گاز پروژه ترکیش 
استریم است«. وی در گفت و گو با خبرنگاران در مسکو افزود: 
»ما همواره آماده گفت و گو در این زمینه بودیم«. بر اساس برنامه 
پروژه ترکیش اســتریم، خط لوله جدید از شــهر »لولبورگاز« در 
شمال غرب دور ترکیه و سپس از شهر »ایپساال« خواهد گذشت.

 اظهارات سخنگوی کاخ سفید 
علیه ایران و حزب الله

سخنگوی کاخ ســفید با بیان ادعا هایی علیه حزب الله لبنان، 
گفته حمایت ایران از این گروه، باعث ایجاد مشــکل برای این 
کشــور در بازارهای بین المللی خواهد شد. اریک شولتز اظهار 
داشــته: »عامالن مالی نمی خواهند با کشــوری تجارت کنند 
کــه برای تروریســم تأمین مالی انجام می دهــد«. وی افزود: 
»بنابرایــن مــا از ایران می خواهیــم این کار را نــه تنها به دلیل 
آنکه برای امنیت ملی خوب نیســتـ  و آن ها دارند از تروریسم 
حمایت می کنندـ  بلکه، به این دلیل که در راســتای منافعشان 

هم نیست، متوقف کنند«.

 تمدید جریمه یک شرکت چینی 
به خاطر رابطه با ایران

وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد معافیت شــرکت 
بــزرگ چینــی »زد. تی .  ای«، ســازنده تجهیــزات ارتباطی از 
ممنوعیت هــای صادرات وضع  شــده به بهانــه نقض ادعایی 
تحریم های ایران را تا چند ماه دیگر تمدید کرده است. در بیانیه 
این وزارتخانه آمده، معافیــت »زد. تی. ای« از ممنوعیت های 
صادرات سخت گیرانه اعمال  شده علیه این شرکت تا 30 اوت 
تمدید می شود. این مجوز به معنای آن است که شرکت چینی 
می توانــد برای یک دوره دو ماهــه دیگر به صادرات تجهیزات 

دارنده فناوری های آمریکایی ادامه بدهد. 

 زبان انگلیسی هم 
از اتحادیه اروپا خارج می شود!

رئیــس کمیته امور حقوقــی پارلمان اروپا گفتــه پس از خروج 
انگلیس، زبان انگلیسی دیگر زبان رسمی اتحادیه اروپا نخواهد 
بــود. دانوتا هوبنر گفته از آنجا که لندن زبان انگلیســی را زبان 
رســمی خودش اعالم کرده بود، این زبان هم اکنون جزء 24 
زبان رســمی اتحادیه اروپا محســوب می شــود. اما به محض 
تکمیل فرایند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، زبان انگلیســی 
جایگاه قبلی اش را از دست خواهد داد. هوبنر گفت: »ما قانونی 
داریم که طبق آن هر کشور اتحادیه اروپا حق مشخص کردن 

یک زبان رسمی را دارد. 
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