
پنج شنبه  11  تير  394 1- 15 رمضان 1436 - 2  ژوالى  2015 - سال چهاردهم - شماره  3795   اخبار كوتاه 14   بين الملل تروريسم
حمالت گسترده به ارتش مصر

ــله ناآرامى هاى مصر صبح  ــرام: در ادامه سلس االه
ديروز (چهارشنبه) شبه نظاميان مسلح به طور همزمان 
ــينا را هدف قرار  ــن پايگاه ارتش در صحراى س چندي
دادند كه گفته مى شود بيش از 60 كشته و ده ها زخمى 
در صفوف نظاميان مصرى برجاى گذاشته است. مصر 
در دو روز  گذشته شاهد سلسله حمالتى عليه نيروهاى 
نظامى، امنيتى و مسئوالن قضايى بوده كه به كشته شدن 

چندين تن از جمله دادستان كالين كشور انجاميد.

فرار زندانيان القاعده در يمن
ــبه نظاميان جنبش  ــلح القاعده و ش ــبا: افراد مس س
ــهر تعز حمله كردند و  «االصالح» به زندان مركزى ش
درگيرى هايى در اين زندان رخ داد.در اين حمله، القاعده 
ــى از آن ها از جمله  ــى را كه برخ ــش از 1200 زندان بي
اعضاى اين گروه تروريستى در ليست تروريست هاى 

خطرناك بودند، فرارى دادند.

اعتراض خيابانى در اسپانيا
خبرگزارى فرانسه: حدود 2000 تن از مردم مادريد، 
ــپانيا طبل كوبان عليه قانون جديد و مناقشه برانگيز  اس
«تظاهرات منظم و با مجوز» دست به راهپيمايى زدند. 
اين قانون كه توسط منتقدان «قانونى حق صحبت كردن 
را گرفتن» (gag Law) نام گرفته از ديروز (چهارشنبه) 
ــاس اين قانون افرادى كه دست به  ــد. راس اجرايى ش
ــا 600 هزار يورو  ــاى بدون مجوز بزنند ت راهپيمايى ه
ــد. همچنين براى  (670 هزار دالر) جريمه خواهند ش

افرادى كه قوانين عمومى را نقض مى كنند مبلغ 30 هزار 
يورو جريمه نقدى در نظر گرفته شده است.عدم احترام 

به پليس هم جريمه نقدى 600 دالرى دارد.

تغييراتى جزئى در كابينه فلسطين
اســكاى نيوز: در پايان يك هفته مذاكره و رايزنى 
گروه هاى مختلف فلسطين براى تشكيل دولت وحدت 
ملى، محمود عباس نخست وزير خود را به طور موقت 
ــكيل  به انجام تغييراتى جزئى در كابينه اش تا زمان تش
ــازمان آزادى بخش  دولت وحدت ملى، مكلف كرد. س
فلسطين از حدود يك هفته پيش مذاكرات و رايزنى هايى 
را با گروه هاى مختلف به منظور تشكيل دولت وحدت 
ملى كه شامل جنبش حماس نيز باشد، آغاز كرده اما اين 

اقدامات موفقيت آميز نبود.

افزايش قربانيان سقوط هواپيما 
آسوشيتدپرس: مقام هاى اندونزيايى مى گويند معلوم 
شده كه يك هواپيماى ترابرى نظامى كه در يك ناحيه 
ــكونى در شمال سوماترا سقوط كرد 122 سرنشين  مس
ــقوط اين  ــود كسى از س ــت.تصور نمى ش ــته اس داش
هواپيماى هركولس سى 130 كه به دو خانه و يك هتل 
ــان به در برده  ــد ج برخورد كرد و بعد طعمه آتش ش
باشد. براساس آخرين آمار تاكنون جسد 135 نفر كشف 

شده است.

انتصاب نماينده تعطيلى گوآنتانامو
ــه آمريكا، «لى  ــينهوا: «جان كرى»، وزير خارج ش
ــكى»، يك مدير شوراى امنيت ملى سابق آمريكا  ولوس
ــژه وزارت خارجه در موضوع  ــه عنوان نماينده وي را ب
تعطيلى گوانتانامو با هدف تعيين زمان بندى براى بسته 

شدن اين زندان تعيين كرد.
انتصاب اين مقام آمريكايى در اين سمت شش ماه 
پس از آن انجام شد كه «كليف استنوان»، نماينده پيشين 
در اين سمت دسامبر گذشته در بحبوحه اختالفات ميان 
وزارت خارجه و پنتاگون در مورد تاخير آزادى زندانيان 
اين زندان استعفا كرده بود. اين سمت براى حدود شش 
ــه رغم اينكه قول داده بود زندان  ماه خالى بود. اوباما ب
گوانتانامو را تعطيل كند اما هنوز در اين اقدام ناكام بوده 

است.

تالش سنا براى رابطه با ونزوئال
ــيتدپرس: در بحبوحه تالش واشنگتن براى  آسوش
ــش تنش ها با ونزوئال، باب كروكر به عنوان رئيس  كاه
ــناى آمريكا در  جمهورى خواه كميته روابط خارجى س
ــفرى راهى اين كشور آمريكاى جنوبى  شد. ونزوئال  س
ــورهاى  ــفيرى در كش ــال 2010 هيچ س و آمريكا از س
ــد اما نمايندگان دو طرف اخيرا با هدف  يكديگر ندارن

ارتقاى مناسبات دوجانبه ديدارهايى داشته اند.

نشست شوراى همكارى خليج فارس
ــت  ــالم كردند كه نشس ــع آگاه اع ــره: مناب الجزي
فوق العاده وزراى كشور شوراى همكارى خليج فارس 

امروز (پنجشنبه) در كويت برگزار مى شود.

تصويب قانون امنيت ملى چين
خبرگزارى فرانسه: پارلمان چين ديروز (چهارشنبه) 
ــى را تصويب كرد  ــترده امنيت مل قانون جديد و گس
اقدامى كه نگرانى ها درباره افزايش اعمال محدوديت ها 
ــر را تشديد كرده است. از زمان به قدرت  بر حقوق بش
رسيدن شى جينپينگ به عنوان رئيس جمهورى چين، 
ــت اين كشور به شدت فعاالن را  حزب حاكم كمونيس

سركوب كرده است.

آزادى اعضاى كاروان آزادى
ــتى برخى فعاالن بازداشت  العهد: رژيم صهيونيس
ــن هفته در يورش به يك  ــده ناوگان آزادى را كه اي ش

كشتى سوئدى دستگير كرده بود، آزاد كرد.

گسترش فرودگاه هيتروى لندن
ديلى ميل: كميسيون فرودگاه ها در بريتانيا از ساخت 
باند سوم در فرودگاه هيتروى لندن حمايت كرده است.

به گفته اين كميسيون ساخت اين باند جديد باعث ايجاد 
ــغلى و بيش از 200 ميليارد  حدود 70 هزار فرصت ش

دالر رشد اقتصادى تا سال 2050 ميالدى خواهد شد.

شورش در زندان ملبورن
ــرل زندانى در  بى بى ســى: پليس مى گويد كه كنت
حومه شهر ملبورن استراليا را در پى بروز شورشى بزرگ 

به دست گرفته است.
ــركت صدها زندانى نيمروز سه شنبه  درگيرى با ش
ــروع و باعث شد خدمه و بازديدكنندگان از بخشى  ش
از زندان تخليه شوند.ماموران به شدت مسلح پليس در 
ساعات نخست صبح چهارشنبه به زندان يورش بردند.

تغيير استراتژى داعش
ــى را براى  ــاى خونين ــه جنگ ه ــش ك ــروه داع گ
ــوريه و عراق پيش  ــت»در س ــذارى يك «خالف پايه گ
ــور ها اشغال  مى برد، اخيرا مناطق تازه اى را در اين كش
كرده و در مقابل بخش هايى از تصرفات خود را نيز از 
ــت داده؛ با نگاهى به تازه ترين نقشه ها از تحركات  دس
ــش مى بينيم كه تمركز اين گروه تا حدود زيادى بر  داع
تصرف منابع اقتصادى است. به گزارش ايسنا به نقل از 
سايت خبرى بيزينس اينسايدر، انگيزه هاى ديگرى هم 
ــت گسترش دامنه نفوذ اين گروه تروريستى وجود  پش
ــال گذشته مناطقى را در  دارد. گروه داعش طى يك س
سوريه و عراق اشغال و از آن زمان پايه گذارى خالفت 

خود را اعالم كرده است.
ــرو خود در  ــترش قلم ــى كه داعش به گس در حال
كشورهاى جهان دست يافته، تاكنون بر اشغال مناطقى 
ــند تا از محل  ــه از نظر نفتى غنى باش ــته ك تمركز داش
ــى ماه جارى داعش  ــب درآمد كند. ط فروش آنها كس
ــار خود را در داخل و اطراف شهر بيجى، به عنوان  فش
ــراق افزايش  ــگاه نفت ع دربردارنده بزرگترين پااليش
ــت. همانطور كه در جديد ترين نقشه تحركات  داده اس
ــخص شده است، اين گروه طى  داعش در سوريه مش
ــوريه مناطق نفت خيز و  پيشروى هايش در عراق و س

گازى اين كشور را اشغال كرده است.
ــال حاضر اكثر ميادين نفتى  داعش همچنين در ح
ــت. در حالى كه  ــوريه را تصاحب كرده اس و گازى س
ــتند،  باجگيرى وماليات منابع اصلى درآمد داعش هس
درآمدهاى نفتى هنوز براى اين گروه اهميت بسيار دارد. 
پيش از اين و در سال 2014 نيويورك تايمز در گزارشى 
اعالم كرد، داعش تنها از فروش نفت حدود 100 ميليون 
ــب كرده است. در همين حال حمالت  دالر درآمد كس
ــاخت هاى نفتى تحت  هوايى ائتالف ضد داعش زيرس
ــى اين گروه  ــا هدف قطع منابع مال ــرل داعش را ب كنت
بمباران مى كند. آرون زلين، كارشناس مسائل بين المللى 
در توئيتى به انتشار اين نقشه اقدام كرده است كه ظاهرا 
القاعده را در سال 2006 و در عراق نشان مى دهد كه اين 
گروه به شدت روى استراتژى نفتى عراق كار مى كرده 
ــت. در كنار درآمدزايى، داعش در تالش است تا با  اس
كنترل منابع انرژى مخالفانش از جمله دولت سوريه را 

به زانو درآورد.
ــتان حمص را  پيش از اين داعش خط لوله گاز اس
ــق و  ــر كرد. اين خط لوله، گاز را به اطراف دمش منفج
ــوخت مورد نياز براى توليد  حمص منتقل مى كرد و س
برق وگرما تامين مى كرد. اين گروه تروريستى همچنين 
ــغال كرده؛ شهرى كه  ــهر مركزى پالميرا را اخيرا اش ش
اشغال آن قدرت كنترل ميادين گازى كليدى سوريه را به 
دست داعش داد. ميادين گازى پالميرا در حقيقت منبع 
اصلى استخراج گاز و انتقال به تمام تاسيسات توليد برق 
ــت كه اكثر جمعيت سوريه در آن ساكن  در مناطقى اس
هستند. با اشغال پالميرا، داعش دست دولت سوريه را از 

45 درصد منابع برق و گازش كوتاه كرد.

ــنگتن  ــد آمريكايى، واش ــام ارش ــه يك مق به گفت
ــنبه گشايش سفارتخانه هايشان در  و هاوانا روز چهارش
پايتخت هاى يكديگر را اعالم خواهند كرد، كه گام مهم 
ــرگيرى روابط ديپلماتيك دو كشور از  ديگرى در از س
ــال 1961 خواهد بود. روابط دو كشور از اوايل دهه  س
ــود با اعمال تحريم هاى  ــد كه همزمان ب 1960 قطع ش

عمده تجارى آمريكا بر كوبا.
ــدن دولت  ــه روى كار آم ــى ب آن تحريم ها واكنش

كمونيستى فيدل كاسترو در انقالب سال 1961 بود.
ــال 2014 براى  ــان س ــا در پاي ــكا و كوب ــا آمري ام
ــازى روابط به توافق رسيدند. از 1977 به اين  عادى س
سو، آمريكا و كوبا در پايتخت هاى يكديگر دفاتر «حافظ 
منافع» داشته اند كه تحت حفاظت حقوقى سوئيس بوده 

است.
ــاعت  مقام هاى آمريكايى گفتند كه باراك اوباما س
ــما اعالميه اى در  ــنبه رس 15:00 گرينويچ روز چهارش

اين زمينه از كاخ سفيد قرائت خواهد كرد. ويل گرانت 
خبرنگار بى بى سى در كوبا مى گويد هنوز روشن نيست 
كه تاريخ دقيق بازگشايى سفارتخانه ها چه زمانى خواهد 
بود، اما احتمال دارد اواسط ژوئيه باشد. او مى گويد كه 
ــه آمريكا بايد كنگره را دو هفته پيش از  وزارت خارج
بازگشايى سفارت مطلع كند. تالش براى بهبود روابط 
دو كشور با مذاكرات محرمانه اى كه واتيكان ميانجيگرى 
ــد. آن مذاكرات دسامبر گذشته علنى  مى كرد شروع ش

شد. باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و رائول كاسترو 
رئيس جمهور كوبا در ماه آوريل براى اولين بار به طور 

رسمى  مذاكره كردند.
ــت كشورهاى   يك ماه بعد آمريكا كوبا را از فهرس
حامى  تروريسم خارج كرد. همچنين طرح هايى براى از 
ــر گيرى خطوط مسافربرى دريايى و هوايى ميان دو  س
كشور اعالم شد. على رغم ايجاد اين مسيرها، شهروندان 

آمريكا همچنان از سفر به كوبا منع مى شوند.
ــليحاتى است كه از  كوبا همچنان تحت تحريم تس
سال 1962 برقرار بوده، هرچند اوباما كنگره را تشويق 
ــال 1959 روابط  ــت. آمريكا در س ــه لغو آن كرده اس ب
ــرنگونى  ــك با كوبا را قطع كرد كه پس از س ديپلماتي
دولت باتيستا در انقالب كوبا بود. در آن انقالب برادران 
كاسترو اقدام به ايجاد يك نظام سوسياليستى با روابط 

نزديك به اتحاد جماهير شوروى كردند.

گشايش روابط كوبا و آمريكا

پولتيك
تقالى اردوغان براى حفظ قدرت

ــن روزها همزمان با  ــعه كه اي حزب عدالت و توس
كشمكش ها براى انتخاب رئيس مجلس، در سوى ديگر 
ــكيل دولت ائتالفى است، به نظر مى رسد با  درگير تش
ــن كردن تمام غيرممكن ها در تالش براى ائتالف  ممك
با حزب مردم جمهورى خواه است. به گزارش ايسنا به 
نقل از رويترز، حزب اسالم گراى عدالت و توسعه رجب 
طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه در حال حاضر در 
جهت ائتالف با حزب اپوزيسيون دوم جمهورى خواه 
فعاليت مى كند؛ اتفاقى كه زمانى بسيار دور از ذهن بود. 
ــط  ــردم جمهورى خواه در دهه 1920 و توس حزب م
ــدرن، مصطفى كمال آتاتورك، به عنوان  «پدر» تركيه م
ــكوالر پايه گذارى شد.  حامى و فرمانده يك كشور س
ــت آوردن  ــزب حاكم در به دس ــا پس از ناكامى ح ام
ــى هاى پارلمان در انتخابات اخير ائتالف  اكثريت كرس
عدالت و توسعه و مردم جمهورى خواه بسيار شكننده 
خواهد بود. اما به گفته تحليلگران اين ائتالف موجب 
ــرمايه گذاران خارجى و از سرگيرى تالش ها  آرامش س
براى صلح با كردها خواهد شد. متحدان ناتو نيز كه به 
شدت در پى تركيه اى باثبات در مرزهاى سوريه و عراق 
هستند از ائتالفى كه دست كم چشم اندازى ازتركيه آرام 
ــان دهد استقبال و حمايت مى كنند. اين  و باثبات را نش
ائتالف همچنين برخى تمايالت افراطى اردوغان را مهار 
خواهد كرد؛ اردوغانى كه اين روزها لحن خصمانه اش 
ــت. اما  خطاب به منتقدان و معترضان رو به افزايش اس
 Turkey Analyst به گفته حليل كاراوالى، دبيرمجله
ــان ائتالف با مردم جمهورى خواه مى تواند  براى اردوغ
نشانه ديگرى از توانايى حزب عدالت و توسعه در ايجاد 

تغيير در تركيه مدرن باشد.
ــعه  ــى در اين باره مى گويد: عدالت و توس كاراوال
تمايلى ندارد تا يك حزب راست گرا به نظر بيايد. آنها 
ــه را اصالح مى كند.  ــند كه تركي مى خواهند حزبى باش
ــت كه ارتش سكوالر تركيه به وسيله  اين در حالى اس
ــى و اقتصادى اين حزب  ــى، اجتماع اصالحات سياس
مدت هاست كه تحت فشار قرار گرفته است. اردوغان 
ــعرى  كه خودش در دهه 1990 به دليل بازگو كردن ش
ــود را به عنوان  ــد، خ مذهبى با حكم زندان مواجه ش
حامى مسلمانان محافظه كارى مى داند كه در دولت هاى 
ــدند. از سوى ديگر  سكوالر پيشين مظلوم واقع مى ش
ــال گذشته براى  حزب مردم جمهورى خواه طى 13 س
به دست آوردن راى محافظه كارانى كه به سمت عدالت 
و توسعه گرويده بودند، تغييراتى در برخى خوانش هاى 
ــن ائتالف اما به هر  ــكوالر خود ايجاد كردند. در اي س
حال مردم جمهورى خواه از حمايت طرح بلندپروازانه 
اردوغان براى افزايش قدرت رياست جمهورى سر باز 
خواهد زد. اين حزب همچنين از طرح وى براى مداخله 

نظامى در مرزهاى سوريه حمايت نخواهد كرد.
«انتخابات زودهنگام»

ــعه در خفا مى گويند،  مقامات حزب عدالت و توس
اردوغان ممكن است انتخابات زودهنگام را بهترين راه 
براى بازيابى اكثريت پارلمانى اين حزب و تالش براى 

اعمال تغييرات در قانون اساسى بداند.
ــنجى  ــه پس از نتايج نظرس ــر حال اين گزين به ه
ــان داد مردم تمايلى به انتخابات  ــته كه نش هفته گذش
زودهنگام ندارند، دور از ذهن به نظر مى آيد، در حالى 
ــتگراى حركت ملى گرا از نظر  كه ائتالف با حزب راس
ــات عدالت  ــوژى معنى بدهد، مقام ــم در ايدئول تفاه
ــا ائتالف با مردم  ــعه مى گويند اولويت اول آنه و توس
جمهورى خواه است. يكى از اعضاى عدالت و توسعه 
ــاره مى گويد: حاميان حزب ائتالف با حركت  در اين ب
ــد و دولت  ملى گرا را ترجيح مى دهند اما مقامات ارش
ــردم جمهورى خواه را ترجيح مى دهد. رهبران حزب  م
ــردم جمهورى خواه براى حل  اما معتقدند ائتالف با م

مشكالت تركيه منطقى تر است.

بر اساس يك سند فاش شده آمريكا كه اخيرا پايگاه 
افشاگر ويكى ليكس منتشر كرد آمده است، درحاليكه 
ــالمى محافظه  كار است در  ــور اس ــتان يك كش عربس
كاخ هاى امرا و شاهزادگان در جده جشن هاى شبانه اى 
برگزار مى شود كه مواد مخدر، مشروبات الكلى و زنان 
ــت. در  ــين حاضران در اين جشن هاس بدكاره همنش
تلكسى از كنسولگرى آمريكا كه نوامبر 2009 به عنوان 
«زندگى پر هياهوى نخبگان در جده، پشت پرده چهره 
محافظه كار وهابيت در خيابان هاى عربستان» صادر شد، 
زنان فاسد در كنار مواد مخدر ، مشروبات الكلى و فساد 
جنسى سرگرمى هاى حاضران جشن هايى در عربستان 
است كه در پشت درهاى بسته كاخ شاهزادگان برگزار 
ــن آزادى و غوطه  ــود. اين تلكس مى افزايد:« اي مى ش
ــهوات فقط به اين دليل ممكن است كه  خوردن در ش
پليس عربستان هيچگاه قادر نيست كاخ شاهزادگان و يا 
اطرافيان شاهزادگان را تحت نظر داشته باشد.» در اين 
تلكس به يكى از جشن ها در شهر جده واقع در ساحل 
ــرخ اشاره شده كه در شب هالوين با حضور  درياى س
150 نفر برگزار شده است و بسيارى از حاضران در اين 

جشن از افرادى در دهه بيست و سى عمر خود بودند. 
اين جشن شبيه باشگاههاى شبانه در خارج از عربستان 

ــروبات  بود كه براى برپايى آن مقدار قابل توجهى مش
ــود. در اين جشن جوانان با موسيقى  الكلى تهيه مى ش
مى رقصيدند، همگى لباس هاى نيمه برهنه به تن داشتند. 
كاركنان تشريفات چنين جشن هايى غالبا اتباع فيليپينى 
هستند و مشروباتى كه در اين جشن ها توزيع مى شود 
غالبا مشروباتى است كه در داخل عربستان تهيه مى شود 
ــت من) معروف است به اين دليل  و به صديقى( دوس
كه مشروبات خارجى در بازار سياه عربستان به شدت 
گران است. جشن هاى اين چنينى كه غالبا زنان بدكاره 
يك پاى ثابت آن هستند اخيرا به امرى طبيعى در جده 

تبديل شده است.

خبرگزارى اينترفاكس روسيه گزارش داد، مقامات 
ــى  ــد دارند طرحى را به منظور بررس ــور قص اين كش
قانونى بودن اقدام اتحاد جماهير شوروى سابق درباره 
به رسميت شناختن استقالل كشورهاى حوزه بالتيك در 

حدود 25 سال پيش مطرح كنند.
ــتان  يك منبع خبرى آگاه اعالم كرده كه دفتر دادس
ــى مشروع بودن به رسميت شناختن  كل روسيه بررس
استقالل كشورهاى حوزه بالتيك توسط اتحاد جماهير 

شوروى سابق را آغاز كرده است.
منظور از كشورهاى حوزه بالتيك، سه كشور استونى، 
لتونى و ليتوانى است كه تا قبل از انحالل اتحاد جماهير 

شوروى در سال 1991 متعلق به شوروى بوده اند.
ــر مى شود كه  اين گزارش يك هفته بعد از آن منتش
مقامات روسيه واگذارى شبه جزيره كريمه به اوكراين در 
سال 1954 توسط نيكيتا خروشچف، رهبر وقت اتحاد 

جماهير شوروى مغاير با قانون اساسى اعالم كردند.
منبع خبرى مذكور خاطرنشان كرد: تحقيقات درباره 
ــناختن استقالل كشورهاى  ــروعيت به رسميت ش مش
ــن از نمايندگان  ــس از تقاضاى دو ت ــوزه بالتيك پ ح

پارلمان به جريان افتاد.
ــن تحقيقات به  ــى كه در اي ــزود: در صورت وى اف
ــه كشور غيرقانونى  ــميت شناختن استقالل اين س رس
ــود نخواهد  ــود، تبعات قانونى وج ــخيص داده ش تش
داشت. ليناس لينكه ويسيوس، وزير امور خارجه ليتوانى 

اين تحقيقات روسيه را يك تحريك پوچ خواند.
ــده كه  ــن در زمانى مطرح ش ــن گزارش همچني اي
ــيه و كشورهاى بالتيك افزايش يافته  تنش ها ميان روس
است. در يك سال گذشته كشورهاى حوزه بالتيك به 
دليل درگيرى در اوكراين و الحاق شبه جزيره كريمه به 
روسيه در وضعيت آماده باش قرار داشتند. آنها افزايش 
اقدامات روسيه را تهديدى عليه منافع امنيتى خود تلقى 

كرده اند.

شب نشينى شاهزاده هاى سعودى برنامه روسيه براى كشورهاى بالتيك

ده ها هزار تن از ساكنان هنگ كنگ ديروز (چهارشنبه) 
ــالروز واگذارى اختيار اين  ــبت هجدهمين س به مناس
ــهر به چين، تجمعى اعتراضى با درخواست  دولت ش
برگزارى انتخابات آزاد برگزار كردند. اين تجمع هفت 
ماه پس از آن برگزار شد كه پليس هنگ كنگ به زور به 

اعتراضات خيابانى دموكراسى خواهان پايان داد. 
از سوى ديگر و در حالى تايوان به موعد برگزارى 
ــود در ماه ژانويه نزديك  ــت اجرايى خ انتخابات رياس
ــود،  چند تن از فعاالن جوان اين كشور جنبشى  مى ش
ــد با اقداماتى  ــعى دارن ــد چينى به راه انداخته و س ض
ــدود كردن مسيرهاى كوهستانى، باال رفتن از  نظير مس
ــده از رنگ قرمز،  ــا و پرتاب بادكنكهاى پر ش حصاره

عليه چين تبليغ كنند.
به گزارش رويترز، اين جنبش ضدچينى كه نسبت 
ــتگى اقتصادى و فرهنگى كشورشان به چين  به وابس
معترض است، در پى آن است تا كانديداى يك حزب 
حامى استقالل اين منطقه از چين در انتخابات رياست 
اجرايى به پيروزى برسد اما اين چيزى است كه رهبران 

حزب كمونيست چين هرگز اجازه به آن نخواهند داد.
چين منطقه خودمختار تايوان را يكى از استان هاى 
جداافتاده خود تلقى مى كند و گزينه استفاده از زور براى 
ــت. با اين  بازگرداندن آن به كنترل خود را رد نكرده اس
ــالهاى اخير روابط ميان چين و تايوان بهبود  حال در س

پيدا كرده است.
ــت  ــورت افتادن كنترل پارلمان تايوان به دس در ص
احزاب حامى  استقالل تنش ها ميان اين منطقه و چين 
ــاس نظر سنجى ها در حال  افزايش خواهد يافت. بر اس
ــتاز است  ــتر پيش ــاى با ده درصد راى بيش حاضر تس
ــنجى ها دقيق نيست زيرا حزب  هر چند كه اين نظرس
ــت هنوز رسما كانديداى  ملى گرا كه رقيب حزب اوس
ــا زمان برگزارى  ــود را اعالم نكرده و چندين ماه ت خ

انتخابات مانده است.
ــاى اخير فعاالن جوان ضد چين تجمعاتى  در ماه ه
خيابانى در اين راستا برگزار كرده و اقدام به نصب بنر، 
ــعار، درگيرى با پليس و حتى تالش براى  سر دادن ش

ورود به دفاتر دولتى كرده اند.

تشكيل جنبش استقالل هنگ كنگ عليه پكن

تظاهرات ضد دولتى در آرژانتينتغيير ساختارزرهى ارتش هندادامه اعتراض گروهى در ارمنستان
ــتان با  تظاهرات عليه افزايش برق مصرفى خانوار در پايتخت ارمنس
200 معترض ادامه يافت و معترضان تمام شب گذشته را در خيابان هاى 

ايروان ماندند. اين درحالى است كه روز گذشته اعالم شده بود اعراضات 
پايان مى يابد. به گزارش اسپوتنيك، روز يكشنبه تظاهرات گسترده مردم 
ارمنستان عليه افزايش بهاى برق مصرف خانوار به دو گروه تقسيم شد. 
ــدود كردن خيابان اصلى در منطقه ساختمان هاى  يكى از گروه ها به مس
ــروان ادامه داده و مابقى به ميدانى در همان نزديكى رفته و  ــى در اي دولت
دست به تحصن زدند. اين تحصن در ميدان مركزى ايروان روز سه شنبه 
پايان يافت و فعاالن گفتند كه پيش نويس طرحى را مطرح مى كنند تا از 
ــرق مصرف خانوار جلوگيرى كنند.  ــه دولت براى افزايش بهاى ب برنام
افرادى كه امروز صبح (چهارشنبه) در ميدان «مارشال باقراميان» در ايروان 
تحصن كرده بودند گفتند كه شب گذشته به آرامى گذشت و پليس اصال 
مداخله نكرد. تظاهرات در اين كشور قفقاز شمالى از 19 ژوئن 2015 و 
ــد كه دولت ايروان اعالم كرد به دنبال افزايش  دو روز پس از آن آغاز ش
16 درصدى بهاى برق مصرف خانوار از اوت است. پليس هفته گذشته 

هزاران معترض را كه به سمت كاخ رياست جمهورى رفتند متفرق و 240 
تن را بازداشت كرد.

ــاخت تانك جنگى جديد موسوم به  هند برنامه ها براى طراحى و س
ــت جايگزين تانك هاى T-72 ساخت شوروى  (MBT) را كه قرار اس

ــپوتنيك، سخت افزارهاى نظامى  ــود، تاييد كرد. به گزارش اس سابق ش
ــخت افزارهاى  ــوروى حدود 40 درصد از كل س ــيه و جماهير ش روس
نيروهاى زمينى، 80 درصد از سخت افزارهاى نيروى هوايى و 75 درصد 
ــخت افزارهاى نيروى دريايى هند را تشكيل مى دهند. به طور كلى  از س
حدود 600 تانك T-55 ، نزديك به دو هزار تانك M1 72-T و 640 
تانك 90C-T در ارتش هند وجود دارند. اين تانك هاى جديد كه ارتش 
ــودروى آماده به  ــاخت آن را دارد به عنوان «خ ــد قصد طراحى و س هن
رزم آينده» شناخته مى شوند. نسل جديد MBT برنامه اولين براى ديگر 
ــبيه به «آرماتا» ساخت روسيه را شكل خواهد داد.  خودروهاى زرهى ش
ارتش هند قصد دارد از اين برنامه براى 11 خودروى زنجيردار مختلف 
از جمله تانك هاى زنجيردار سبك، چرخدار و پل زن، خمپاره اندازهاى 
خودكششى خودكار، سالح هاى دفاع هوايى، پست نظارت توپخانه اى و 
خودروهاى شناسايى مهندسى و آمبوالنس هاى زرهى استفاده كند. هند 
احتماالً از تانك جديد «آرماتا» روسيه به عنوان الگويى براى تسليحات 

زرهى خودش استفاده خواهد كرد. 

ــت هاى دولتى تظاهرات برپاشد. به گزارش  در آرژانتين عليه سياس
شبكه تلويزيونى پرس تى وى، چهارشنبه خيابانهاى شهر بوئنوس آيرس 
ــى بود.  ــترده مردم ــى تظاهرات گس ــن صحنه برپاي ــت آرژانتي پايتخ
ــركت كنندگان در اين تظاهرات، عمدتا از دانش آموزان و معلمان اين  ش
كشور بودند. اين تظاهرات دراعتراض به برنامه دولت براى اصالحات 
در نظام آموزشى كشور برپاشده بود. شوراى شهر بوئنوس آيرس تصميم 
ــمارى از معلمان اين شهر را  ــت با اجراى اين طرح جديد، ش گرفته اس
ــردن خيابانهاى اصلى بوئنوس آيرس  ــدود ك بيكار كند. معترضان با مس
براى مدت چهار ساعت، اعالم كردند كاهش بودجه بخش آموزش در 
پنج سال گذشته به شدت به نظام آموزشى پايتخت آرژانتين ضربه وارد 
ــت. معلمان آرژانتينى مى گويند اصالحات اجرا شده در بخش  كرده اس
آموزش اين كشور كه از مطالبات بانك جهانى بوده سبب كاهش شديد 
بودجه بخش آموزش ، افت تحصيلى دانش آموزان و بيكار شدن هزاران 
معلم و كارمند بخش آموزش شده است. دانش آموزان آرژانتينى مى گويند 
تازمان برخوردارى از امكان تحصيل توام با عزت و كرامت از تظاهرات 
خود دست نخواهند كشيد. آنها وضع نظام آموزشى كشورشان را بحرانى 

توصيف مى كنند.

ــه اروپا  ــاى مالى اتحادي ــا پايان كمك ه همزمان ب
ــط وام خود به  ــان، دولت يونان از پرداخت قس به يون
ــرد. آتن تنها در  ــدوق بين المللى پول خوددارى ك صن
ــتر از اين صندوق  صورتى قادر به دريافت كمك بيش

خواهد بود كه بدهى خود را تصفيه كند.
ــال تايمز گزارش داده كه الكسيس  روزنامه فايننش
سيپراس، نخست وزير يونان، در نامه اى به وام  دهندگان 
اعالم كرده كه يونان حاضر است براى تداوم كمك مالى 
ــترى بدهد. بنا به آنچه در اين نامه آمده  امتيازهاى بيش
است يونان حاضر مى شود تا اغلب شرايط وام دهندگان 
ــرد اما تنها مى خواهد كه تخفيف ماليات ارزش  را بپذي
افزوده براى جزاير يونان تداوم داشته باشد و همچنين 
ــال، سه ماه  ــتگى به 67 س ــن بازنشس روند افزايش س
ــود و نه بالفاصله پس از توافق. فايننشال  ديگر آغاز ش
تايمز مى گويد به اين ترتيب نخست وزير يونان حاضر 

است در صورت تغييرات جزئى، عمده شرايطى را كه 
ــور ارائه كردند،  ــته به اين كش وام دهندگان هفته گذش

بپذيرد.
ــه وام دهندگان در حالى  ــيپراس ب خبر نامه آقاى س
ــود كه يونان از پرداخت يك قسط 6/1  ــر مى ش منتش
ميليارد يورويى بدهى خود به صندوق بين المللى پول در 
موعد مقرر باز ماند. هفته گذشته يونان و وام دهندگانش 
نتوانستند در مورد شرايط بازپرداخت وام اين كشور و 
تداوم كمك مالى به آن به توافق برسند و دولت يونان 
با توافق پارلمان مى خواهد پذيرش شرايط وام دهندگان 
را به همه پرسى بگذارد. رهبران اروپايى هشدار داده اند 
كه راى منفى به منزله خروج يونان از حوزه يورو است.

خبر احتمال پذيرش شرايط وام دهندگان تاثير مثبتى بر 
ــته است. در واكنش به تحوالت  بازارها در اروپا گذاش
يونان،رييس جمهورى آمريكا گفته است كه اگر اقتصاد 
ــاله بر  ــول بگذارد، بدون ترديد اين مس ــا رو به اف اروپ
اقتصاد جهان نيز تاثير منفى خواهد داشت. اوباما اعالم 
كرد:  بحران يونان از نظر ما موضوعى نيست كه تغييرى 
بهت آور در نظام اقتصادى ايجاد كند اما به طور مشخص 
وضعيت كنونى براى مردم يونان بسيار دردناك است و 
مى تواند تاثير مهمى بر نرخ رشد در اروپا بگذارد. رييس 
ــان كرد كه واشنگتن، بانك  جمهورى آمريكا خاطرنش
مركزى اروپا و نهادهاى بين المللى پولى بايد برنامه اى 
همگن براى حصول اطمينان از اين مساله داشته باشند.

پيشنهاد جديد يونان به طلبكاران

سرگردانى مهاجران در مرز ايتاليا و فرانسهافشاى اختالفات كهنه هيالرى با اوبامانقض قوانين جنگ در يمن
ــر اعالم كرد كه برخى از حمالت ائتالف عربى  ديده بان حقوق بش
ــدن ده ها غيرنظامى و  ــتان در يمن باعث كشته ش تحت رهبرى عربس
ــهر صعده شده است. به گزارش روسيا  تخريب صدها ساختمان در ش
اليوم، سارة وتسون، مدير ديده بان حقوق بشر در بخش خاورميانه گفت: 
ــتان به يمن نقض خطرناك  حمالت ائتالف عربى تحت رهبرى عربس
قوانين جنگ است و انجام تحقيقات عملى را الزم مى كند. اين سازمان در 
گزارشى اعالم كرد كه حمالت به صعده در فاصله ششم آوريل تا يازدهم 
مه به كشته شدن حدود 59 تن از جمله 14 زن و 35 كودك انجاميد. در 
ادامه اين گزارش آمده است كه صدها خانه خسارت ديده  است و وجود 
ــده است و اين اطالعات از  ــهر ثبت ش آثار بيش از 210 راكت در اين ش
ــخص از آسيب ديدگان و شاهدان جمع آورى شده است. از ميان  28 ش

ساختمان هايى كه آسيب ديده است شش منزل مسكونى و مدرسه و يك 
مركز فرهنگى و پنج بازار و پمپ بنزين است. در يكى از اين حمالت در 
ششم مه 27 تن از اعضاى يك خانواده از جمله 17 كودك كشته شدند. 
ــته شدن 51 تن انجاميده است كه همگى  حمالت به اين خانه ها به كش
ــر دو محقق را به اين  آن ها از غيرنظاميان بوده اند و ديده بان حقوق بش
مكان در ماه مه گذشته اعزام كرد. در اين گزارش تاكيد شده است كه اين 
حمالت غيرقانونى است چرا كه براساس آنچه كه به نظر مى رسد هيچ 
پايگاه نظامى را هدف قرار نداده بلكه دشوارى اوضاع غيرنظاميانى كه به 

غذا، آب و سوخت نياز دارند بيشتر كرده است.

براساس اى ميل هايى كه وزارت خارجه آمريكا منتشر كرد، هيالرى 
كلينتون پس از انتخاب شدن به عنوان وزير خارجه در سال 2009 تالش 

كرد تا خود را با دولت اوباما وفق دهد.
ــان  ــدند، نش ــر ش به گزارش رويترز، اين اى ميل ها كه ديروز منتش
ــى ماه هاى اوليه  ــا رقيب انتخاباتى اش ط ــه رابطه كلينتون ب مى دهند ك
ــد آمريكا چندان هم ساده و آسان نبوده  خدمتش به عنوان ديپلمات ارش
است. او حتى به جلسات لغو شده مى رفته و نسبت به زمانى كه مى تواند 

با رئيس جمهور داشته باشد نگران بوده است.
كلينتون در يكى از اى ميل هايش به دو تن از مشاورانش در 8 ژوئن 
ــت: از راديو شنيدم كه امروز جلسه كابينه  ــيده اس 2009 اين چنين پرس

است. هست؟ من بايد بروم؟ اگر نه چه كسى را بفرستم؟
يكى از مقامات وزارت خارجه به او پاسخ داد، دولت جلسه خواهد 
ــه  ــت در اين جلس ــا همه اعضاى كابينه و او الزم نيس ــت اما نه ب داش
حاضر شود. در مثالى ديگر درباره جلسه بازنگرى دولت اوباما در قبال 
افغانستان يكى از مشاورانش براى او نوشته كه او نبايد تهديد طالبان را 
ناديده بگيرد. اكنون با اعالم كانديداتورى مجدد كلينتون براى انتخابات 
رياست جمهورى 2016 روابط او باحاميان دموكراتش مجددا مورد نظر 
قرار مى گيرد. جمهورى خواهان با مانور روى اختالفات هيالرى و اوباما 
ــازى ضعف هاى برنامه هاى كانديداى دموكرات ها  ــته س دركنار برجس

تالش مى كنند در انتخابات به پيروزى برسند.

پس از سپرى شدن چند هفته، هنوز تعداد زيادى از مهاجرها، در مرز 
ميان ايتاليا و فرانسه، در سرگردانى به سر مى برند.

به گزارش شبكه تلويزيونى راى نيوز ايتاليا، در منطقه ونتى ميليا (در 
مرز ميان ايتاليا و فرانسه) هنوز تعداد دويست و سى نفر از مهاجرها در 
يكى از مراكز پذيرش در ايتاليا، به سر مى برند. در همين زمينه، گزارشگر 
شبكه از ونتى ميليا محل حضور مهاجرها، گزارش داد، مهاجرها در اين 
ــب كرده اند كه بر روى آن  ــته اى را بر روى ديوار نص مكان پارچه نوش
نوشته شده است: ما در حال بيرون رفتن و بازگشتن نيستيم. در اين محل 
حدود شصت نفر از مهاجرها بر روى صخره ها زندگى مى كنند و اكنون 
ــرايط اضطرار (مهاجرها) تبديل شده اند.  به نمادى از اين اعتراض و ش
نوزده روز پيش، شرايط اضطرار مهاجرها در اين شهر مرزى شروع شد 
و اكنون تعداد مهاجرها به حدود شصت نفر كاهش يافته است. برخى از 
ــن مهاجرها در حال ترك كردن اين مكان و مراجعه به مراكز پذيرش  اي
هستند. اما اين تعداد از افراد مى گويند، به ماندن در اينجا ادامه خواهند داد. 
همه اين افراد به زندگى كردن بر روى صخره ها ادامه مى دهند و در واقع، 
صخره ها به خانه آنها تبديل شده است. اين افراد، از نوزده روز پيش تا 
كنون در اينجا بوده اند و قصد ترك اين مكان را ندارند. آنها قصد عبور از 

مرز را دارند و منتظر اقدام دلسورانه فرانسه هستند.
با اين حال، در ايستگاه پذيرش مهاجرها در ونتى ميليا، دويست و سى 

مهاجر پذيرش شده اند.



 خبر

آمانو در راه تهران
ــرد: يوكيا  ــرژى اتمى اعالم ك ــس بين المللى ان آژان
ــو، مديركل آژانس به منظور ديدار با مقامات ايرانى  آمان
به تهران سفر مى كند.به گزارش ايسنا، آژانس بين المللى 
انرژى اتمى با انتشار اطالعيه اى در پايگاه اينترنتى خود 
اعالم كرد: يوكيا آمانو قرار است روز پنج شنبه با حسن 
ــد  ــور ايران و ديگر مقامات ارش ــى، رييس جمه روحان
ــفر در حالى انجام  ايرانى ديدار و گفت وگو كند. اين س
ــته اى ايران و گروه 3+3 براى  مى شود كه مذاكرات هس
دستيابى به يك توافق جامع موسوم به برنامه جامع اقدام 
مشترك در وين ادامه دارد.آژانس بين المللى انرژى اتمى 
ــى رود رايزنى هاى آمانو و  همچنين اعالم كرد: انتظار م
مقامات ايرانى در خصوص ادامه همكارى ها ميان تهران 
ــا و چگونگى  ــت چارچوب همكارى ه ــس تح و آژان
ــائل باقى مانده مرتبط با برنامه هسته اى  تسريع حل مس
ــتى آزمايى ابعاد نظامى احتمالى باشد. ــامل راس ايران ش

ــت كه در  ابعاد احتمالى نظامى (PMD) موضوعى اس
ــد از 2006  ــوع «مطالعات ادعايى» بع چارچوب موض
ــته اى ايران مطرح شده  ــته هس درباره فعاليت هاى گذش
است. اين موضوع مجموعه اى از اتهامات را عليه ايران 
مطرح مى كند و به وجوه تسليحاتى برنامه هسته اى ايران 
ــه طور مفصل در ضميمه  ــاره مى كند. اين موضوع ب اش
ــت.ايران و  ــر 2011 يوكيا آمانو آمده اس ــزارش نوامب گ
آژانس در آبان 1392 براى چندمين بار توافقى را با عنوان 
«چارچوبى براى همكارى» امضا كردند كه بر اساس آن 

قرار شد تا سواالت باقى مانده درباره گذشته و حال طرح 
و رفع ابهام شود. در همين چارچوب 18 سوال از سوى 
ــس طى چند مرحله همكارى ميان دو طرف مطرح  آژان
ــد كه از اين تعداد 16 مورد بررسى و رفع ابهام شده  ش
است. دو مورد باقى مانده مربوط به «محاسبات نوترونى» 
ــت كه همچنان بحث بر  و «انفجارات با قدرت باال» اس
ــواره اتهامات و ادعاهاى  ــت.ايران هم روى آن باقى اس
ــده در اين چارچوب نسبت به برنامه هسته اى  مطرح ش
ــناد و مدارك ارائه شده  صلح آميز خود را رد كرده و اس
ــد وجاهت حقوقى و نامعتبر مى داند.در عين حال  را فاق
ــازى  ــايل و اعتماد س در چارچوب حل و فصل اين مس
به سواالت آژانس پاسخ داده است اما سواالت دامنه دار 

آژانس تمامى ندارد.

ابراز همدردى افخم 
با ملت و دولت اندونزى

ــاى اندونزيايى،  ــك فروند هواپيم ــقوط ي در پى س
ــت و دولت اين  ــخنگوى وزارت امور خارجه با مل س
كشور ابراز همدردى كرد.به گزارش ايسنا مرضيه افخم 
با ابراز تاسف از سقوط هواپيماى سى 130 اندونزيايى، 
ــت ايران را به  ــليت و همدردى مردم و دول مراتب تس
ملت و دولت اندونزى و به خصوص بازماندگان سانحه 
دلخراش سقوط هواپيما ابراز و براى كشته شدگان مغفرت 

و براى بازماندگان از خداوند منان صبر مسئلت كرد.

آخرين وضعيت مجروحان ايرانى 
حادثه تروريستى در كويت

ــوز 8 نفر از  ــر داد: هن ــران در كويت، خب ــفير اي س
مجروحان ايرانى حادثه تروريستى مسجد امام صادق  (ع) 
در بيمارستان بسترى هستند.عليرضا عنايتى در گفت وگو 
ــنا، با بيان اين كه در اين حادثه تروريستى 15 نفر  با ايس
ــده  و سه  از هم وطنان ايرانى مقيم در كويت مجروح ش
ــيدند، گفت: اين مجروحان در  ــهادت رس نفر نيز به ش
ــتان هاى اميرى، مبارك، فروانيه و صباح بسترى  بيمارس
بودند.وى در اين ارتباط ادامه داد: برخى از آنها با توجه 
ــتند به  ــطحى داش به اين كه جراحت هاى كوچك و س
صورت سرپايى مورد معالجه قرار گرفته و از بيمارستان 
ترخيص شدند و در حال حاضر 8 نفر آنها همچنان در 
بيمارستان تحت مراقبت هستند.عنايتى تأكيد كرد: حال 
عمومى اين افراد خوب است به جز 2 نفر كه در بخش 
CCU بسترى هستند.سفير ايران در كويت همچنين با 
بيان اين كه هموطنان ايرانى كه در اين حادثه تروريستى 
به شهادت رسيدند از شهرستان هاى الر، اهواز و بروجرد 
بودند، تصريح كرد: پيكر يكى از اين شهدا به زادگاهش 
منتقل و مراسم تشييع وى برگزار شد و قرار است پيكر 
دو شهيد ديگر، بر حسب برنامه ريزى خانواده هايشان تا 
پايان هفته به زادگاهشان در ايران منتقل  شود.روز جمعه 
ــجد امام صادق (ع) در كويت مورد حمله  ــته مس گذش
ــتى گروه تكفيرى داعش قرار گرفت و در اين  تروريس
ــهادت رسيدند و دهها نفر نيز  حمله 27 نمازگزار به ش

مجروح شدند.

اصالح فهرست تحريم هاى ايران  
در انگليس

وزارت خزانه دارى انگليس با به روزرسانى فهرست 
ــم نام 9  ــى مورد تحري ــركت هاى ايران ــخاص و ش اش
ــان به بهانه  ــخص حقيقى و حقوقى كه دارايى هايش ش
ــده بود را از اين  ــدود ش ارتباط با تحريم هاى ايران مس
ــت حذف كرد.به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه  فهرس
ــوراى آيين نامه  اينترنتى وزارت خزانه دارى انگليس، ش
اين وزارتخانه كه وظيفه اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه 
ايران را بر عهده دارد فهرست اشخاص حقيقى و حقوقى 
ايرانى كه دارايى هايشان به دليل ارتباط با تحريم هاى ايران 
مسدود شده است را اصالح كرد كه در نتيجه آن نام يك 
شخص حقيقى و 8 شركت از اين فهرست حذف شده 
ــت.وزارت خزانه دارى انگليس با انتشار اطالعيه اى  اس
فهرست كامل اشخاص و شركت هايى كه مورد تحريم 
قرار گرفته اند را منتشر و نام حذف شدگان را نيز مشخص 
كرده است. همچنين در اين اطالعيه مشخصات مربوط 
به 6 شخص حقوقى اصالح شده است اما آنها همچنان 

مشمول مسدود بودن دارايى ها هستند.

رژيم صهيونيستى يك تيم ويژه براى 
مقابله با ايران تشكيل داد

ــتى تيمى را  به گفته منابع آگاه ارتش رژيم صهيونيس
براى بررسى گزينه اقدام نظامى عليه تأسيسات هسته اى 
ــنيم به نقل از  ــت.به گزارش تس ــكيل داده اس ايران تش
عاروتص شوع، همزمان با ادامه مذاكرات هسته اى ميان 
ــه توافق مورد نظر رژيم  ــتيابى ب ايران و غرب براى دس
صهيونيستى براى اقدام نظامى احتمالى عليه تأسيسات 
ــود.روزنامه عبرى واال روز  ــته اى ايران آماده مى ش هس
گذشته اعالم كرد كه به گزارش يك منبع خارجى گادى 
ايزنكوت، رئيس ارتش اسرائيل يائير گالون، معاون رئيس 
ستاد خود را به عنوان مسئول تيمى انتخاب كرده است كه 
وظيفه آن بررسى گزينه هاى نظامى عليه ايران خواهد بود.
اين تيم مسئول بررسى گزينه هاى احتمالى حمله به ايران 

درصورت امضاى توافق هسته اى است. 

دلواپسان به توصيه هاى رهبرى 
توجه كنند

يك عضو شوراى مركزى مجمع زنان اصالح طلب 
ــال و انجام مذاكرات مهم  ــعار س گفت: با توجه به ش
ــود  ــور اجرا ش ــه همدلى و همزبانى در كش ــت ك اس
ــه كنند.آذر  ــاى رهبرى توج ــان به توصيه ه و دلواپس
منصورى در گفت وگو با ايسنا، در ارتباط با ضرورت 
حمايت از تيم مذاكره كننده با توجه به شعار سال اظهار 
ــال به عنوان همدلى و  ــا انتخاب شعار امس كرد: اساس
ــعار  ــكل گيرى اين ش ــه دليل ضرورت ش همزبانى،ب
ــت تا اين همدلى و  ــور بوده اس در فضاى داخلى كش
همزبانى بتواند زمينه شكل گيرى وحدت ملى را حول 
ــع ملى فراهم كند. دولت منتخب و برآمده از راى  مناف
ــيت حضور تيم مذاكره  قاطبه ملت با توجه به حساس
كننده در عرصه بين المللى، بيش از هر زمان ديگرى نياز 
دارد تا در فضاى كشور شعار دولت و ملت همدلى و 
همزبانى، در فضاى كشور تبلور پيدا كند.وى ادامه داد: 
اين هوشيارى انتخاب نام امسال طبيعتا انتظارى را در 
فضاى داخلى ايجاد مى كند كه همه جريان هاى سياسى 
فارغ از هر گروه و جناح سياسى براى شكل گيرى شعار 
همدلى و همزبانى از تمام توان خود بهره بگيرند. اين 
فعال سياسى اصالح طلب خاطر نشان كرد: به ويژه در 
بحث مذاكرات هسته اى در حالى كه دستگاه ديپلماسى 
ما در پاى ميز مذاكره است ضرورت همدلى و همزبانى 
احساس مى شود. چنانچه اين تيم در فضاى داخلى از 
ــى كامل برخوردار باشد، قدرت  ــتيبانى سياس يك پش
ــه تيم مذاكره  ــده و نتيجه اى ك ــتر ش چانه زنى آن بيش
ــهل الوصول تر خواهد بود  ــت س كننده به دنبال آن اس
ــوند.وى افزود: هر  و آن ها با موانع كمترى روبرو مى ش
نوع كارشكنى و سنگ اندازى و همچنين تضعيف اين 
تيم در فضاى داخلى مذموم است. طبيعتا كارشكنى ها 
ــور و تاثيرگذارى اين تيم در مذاكرات اثر  به نوع حض
ــان شنيده  مى گذارد. اين صداهايى كه از جانب دلواپس
ــود نه تنها در مغايرت با تاكيد و تصريح روشن  مى ش
ــت،  ــرى در حوزه حمايت از تيم مذاكره كننده اس رهب
ــكار با شعار سال 94 است.منصورى  بلكه در تضاد آش
ــد بخشى از اين دلواپسان و  اظهار كرد: به نظر مى رس
دلواپس نماها بى توجه به تاكيد رهبرى و تالش دولتى 
كه خودش را فراجناحى مى داند، براى تحقق اين شعار 
قدمى برنداشته اند و بيشتر به عنوان يك رقيب سياسى 

به دولت نگاه مى كنند.

تحريم ها كى و چگونه 
برداشته مى شود؟

با اين تفاسير و در شرايطى كه اصلى ترين خواسته 
ايران در مذاكرات هسته اى همواره موضوع رفع كامل 
تحريم هاى اقتصادى شامل نفت، بانك مركزى و بعضا 
ــتين مرحله برداشته  ــت در نخس ــيمى بوده اس پتروش
ــم مذاكره  ــتا وردى كه تي ــد.مهم ترين دس ــد ش خواه
كننده هسته اى به دست آورده رفع يكباره و سراسرى 
تحريم هاى اقتصادى است. موضوعى كه تيم قبلى حتى 
ــت در موردش مذاكره كند.خبرآنالين نوشت:  نتوانس
پاى هر خبر و گزارشى كه از مذاكرات هسته اى منتشر 
مى شود مخاطبان مى پرسند تحريم ها چه مى شود؟ كى 
ــوند؟ آيا دالر ارزان مى شود؟ آيا ارزانى  برداشته مى ش
ــراى جامعه كه اصلى  ــد؟ موضوعى كه نه تنها ب مى آي
ترين خواسته ايران در مذاكرات هسته اى با گروه 1+5  
هم بوده است.بر اساس آخرين توافقاتى كه ميان وزراى 
خارجه ايران و كشورهاى غربى صورت گرفته موضوع 
رفع تحريم ها به چند دسته مختلف تقسيم مى شوند و 

ساز و كار برداشته شدن آنها هم متفاوت خواهد بود.
1 - تحريم هاى اقتصادى

ــاس آخرين خبرها از مذاكرات وين، طرفين  بر اس
به توافق كامل رسيده اند كه كليه تحريم هاى اقتصادى، 
ــيمى،  ــوئيفت، نفت، پتروش ــامل بانك مركزى، س ش
ــر آنچه كه به  ــرژى و خالصه ه ــتيرانى، بيمه، ان كش
ــود در همان مرحله اول برداشته  اقتصاد مربوط مى ش
شود.همچنين طبق توافقاتى كه انجام شده توافق جامع 
ميان ايران و 5+1 شامل سه مرحله خواهد بود. مرحله 
ــه بالفاصله قطعنامه  ــالم توافق ك ــت در روز اع نخس
ــود و تمام  ــت صادر مى ش ــوراى امني ــوى ش اى از س
ــين باطل و كليه تحريم هاى شوراى  قطعنامه هاى پيش
امنيت لغو مى شوند. مرحله دوم كه از آن تحت عنوان 
Operation Day ياد مى شود همه تحريم هاى اروپا 
ــته مى شوند و اين موضوع رسما  و آمريكا كنار گذاش
ــود.پس از اين روز اقدامات ايران و غرب  اعالم مى ش
براى اجرايى كردن توافقات رسما انجام مى شود. بدين 
ــاى الزم براى اجراى تعهدات  ترتيب كه ايران زمينه ه
خود را انجام مى دهد و طرف غربى هم ساز و كارهاى 
ــتور كار قرار مى دهد. اين بازه  رفع تحريم ها را در دس
احتماال بيش از سه يا چهار ماه طول نمى كشد و باالخره 
ــدن كامل توافقات است  روز پايانى توافق، اجرايى ش
ــه تحريم هاى اقتصادى كه در روز  كه در اين روز كلي
ــته شده عملى و اجرايى مى شود. بدين  دوم كنار گذاش
ترتيب به احتمال بسيار زياد در ماه هاى پايانى سال 94 

اين تحريم ها لغو خواهند شد.
2 - تحريم هاى اشاعه اى و تسليحاتى

هنوز يكى از حوزه هاى اختالف ميان ايران و گروه 
ــورهاى 5+1 است. با اين حال طرفين توافق كرده  كش
ــه بعدى صورت  ــع اين تحريم ها در مرحل اند كه رف
ــليحاتى البته تنها به  ــاعه اى و تس گيرد. تحريم هاى اش
موضوع هسته اى مربوط نمى شوند و محدوديت هايى 
از اين دست بيش از سه دهه است كه عليه ايران اعمال 
ــود. با اين حال همچنان توافقى روى زمان رفع  مى ش
اين تحريم ها به عمل نيامده است. ضمن اينكه وجود 
مواد با كاربرد دوگانه هم بر اين چالش ها افزوده است.

به عبارت ديگر غرب معتقد است مواد و محصوالتى 
كه مى توانند با كاربردى دوگانه در ساخت تسليحات 
اتمى ساخته مى شود هم شامل اين محدوديت ها بشود. 
ــه همچنان راه  ــت ك ــا به هر ترتيب بايد اذعان داش ام
حل مشخصى در اين باره روى ميز نيست و همچنان 
گفتگوهاى فشرده دو طرف ادامه دارد.با اين تفاسير و 
در شرايطى كه اصلى ترين خواسته ايران در مذاكرات 
ــل تحريم هاى  ــوع رفع كام ــواره موض ــته اى هم هس
اقتصادى شامل نفت، بانك مركزى و بعضا پتروشيمى 
ــته خواهد شد.  ــت در نخستين مرحله برداش بوده اس
ــتينى كه البته بر خالف ادعاى برخى بيش از يك  نخس
ــيد و به احتمال بسيار زياد تا  ــال طول نخواهد كش س
پايان سال جارى شمسى به وقوع مى پيوندد. در نهايت 
تمام اخبارى كه از كوبورگ بيرون مى آيد بيش از اينكه 
سنگين و همراه با نااميدى باشد اميدوار كننده و مثبت 
ــدن كل  ــن حال باز هم براى قطعى ش ــت. اما با اي اس
موضوعات و البته اعالم رسمى توافقى كه قرار نيست 
امضاى مشخصى داشته باشد و سندى معتبر در شوراى 
امنيت سازمان ملل خواهد بود بايد صبر كرد. شايد يك 

هفته ديگر ... 

گروه سياسى: در حاليكه بازار مذاكرات دوجانبه و 
چند جانبه در هتل كوبورگ وين داغ است محمد جواد 
ــتين روز از وقت  ــف وزيرامور خارجه در نخس ظري
ــا به گفته منابع آمريكايى و اروپايى « تمديد  اضافى ي
هفت روزه» توافق ژنو، ششمين نشست خود را با جان 
كرى وزير خارجه آمريكا  برگزار كرد.ماراتن مذاكرات 
هسته اى در وين به آخر خط نزديك شده است و تمام 
طرف هاى شركت كننده در آن براى امضاى سند توافق 
ــرف غربى با دورى از  ــوند و اگر ط جامع آماده مى ش
زياده خواهى فقط مواضع سنجيده اتخاذ كند، امضاى 
اين سند ممكن خواهد شد.مذاكرات جارى هسته اى 
ايران و شش كشور عضو گروه 1+5 در وين از سطح 
مديران سياسى وزارتخانه هاى خارجه به وزراى خارجه 
ــدن بيش از  ارتقا يافت و اين امر حاكى از نزديك ش
پيش به توافق جامع است.به گزارش ايرنا مطابق برنامه 
زمانى موجود، طرف هاى مذاكره كننده ايرانى و گروه 
ــند توافق جامع را  ــت تا پايان ديروز س 1+5 مى بايس

ــك هفته اى انجام گرفته  ــد مى كردند اما تمديد ي تايي
ــه زنى هاى نهايى ايجاد  ــترى را براى چان فرصت بيش
ــت.منابع آگاه از تالش ايران و 1+5 براى به  كرده اس
نتيجه رساندن مذاكرات هسته اى تا روز يكشنبه خبر 
ــن منابع در گفتگو با «انتخاب» به وين، اظهار  دادند.اي
داشتند: احتمال دارد كه وزراى خارجه روز پنج شنبه 
ــه دهند، اين البته بستگى به آن دارد كه  تشكيل جلس
وضعيت مذاكرات به چه شكل پيش برود.به گفته اين 
ــنبه مشكالت  منابع، طرفين اميدوارند كه تا روز يكش
ــان  عمده را حل كرده و نتيجه كار را به پايتخت هايش
ــن اين احتمال وجود  ــن منابع افزودند: بنابراي ببرند.اي
ــه از جمله دكتر ظريف  ــه تمامى وزراى خارج دارد ك
ــنبه به پايتخت هايشان بازگردند.با اين حال  روز يكش
يك منبع مطلع ديگر به انتخاب گفت: وزرا در صورتى 
ــان باز مى گردند كه اختالف خاصى  به پايتخت هايش
باقى مانده باشد، چراكه آنها از جانب پايتخت هايشان 
اختيار تام براى اعالم حصول توافق دارند.براساس اين 
ــفر يوكيو آمانو  ــزارش، آخرين اخبار حكايت از س گ
مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران براى 
ــائل فنى از جمله PMD دارد. تسريع روند حل مس

ــت لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه پنج  گفتنى اس
شنبه به وين باز مى گردد و با همتايان ايرانى، چينى و 
آمريكايى خود ديدار و گفت و گو خواهد كرد.گفت 
و گو با محمد جواد ظريف، جان كرى و وانگ يى از 

برنامه هاى فابيوس در بازگشتش به وين است.
يك عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى كشورمان 
درباره تمديد مذاكرات گفت: چون مذاكرات به پايان 
نرسيده و از طرفى مهلت ما به پايان رسيد تصميم همه 
ــت كه براى هفت روز بيشتر در وين بمانند و  اين اس
اين مذاكرات را به سرانجام برسانند.به گزارش ايسنا، 
ــزود: از آنجا  ــيدعباس عراقچى در گفت وگويى اف س
ــده بودند طبق قوانين به  كه تحريم هايى كه تعليق ش
صورت اتوماتيك بر مى گشت، بنابراين اروپا و آمريكا 
ــمى مذاكرات را تمديد كنند.  ناچار بودند به طور رس
ــاس اينكه دوباره براى چند ماه  ولى براى اينكه احس
مذاكرات تمديد شده، پيش نيايد صرفا براى هفت روز 
ــد كه  ــد و به آژانس هم اعالم ش توافق ژنو تمديد ش
ــاس توافق ژنو به وظايف خودش ادامه دهد.وى  براس
گفت: مذاكرات در اين چند روز ادامه پيدا خواهد كرد 
ــاءاهللا به سرانجام برسد، اما ما هنوز در موقعيتى  تا انش
ــتيم كه به صراحت بگوييم اين مذاكرات قطعا به  نيس
ــوان يك توافق يا عدم  ــرانجام نهايى خودش به عن س
توافق مى رسد.عراقچى افزود: بعضى مسائل اختالفى 
هنوز وجود دارد كه در مورد آنها توافق حاصل نشده 
ــده، در  ــته نش ــت كه هنوز نوش و بعضى از متون هس
ــبانه روزى روى آنها كار مى كنيم.وى  حقيقت داريم ش
گفت: همه هيئت ها و ايران دارند با جديت روى اين 
متون كار مى كنند همه جدى هستند، فضاى مثبتى بر 

ــه رفتن به جلو در  ــت، روحي اين مذاكرات حاكم اس
همه هيئت ها وجود دارد ولى اين معنايش اين نيست 
كه هيئت ها از جمله خود ما حاضر هستيم به هر قيمتى 
توافق بكنيم.اين عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى 
ــزى خبر گفت وگو  ــا خبرنگار واحد مرك ــران كه ب اي
مى كرد، گفت: توافق حتما بايد يك توافق خوب باشد 
و توافق خوب توافقى است كه اصول و چارچوب ها 
ــط مقام معظم رهبرى  و خطوط قرمزى كه بويژه توس
ترسيم شده در آن رعايت شود و در آن صورت است 

كه به توافق رضايت خواهيم داد.
 پايان نگارش متن توافق در سطح كارشناسى

ــده ايران  ــه هيات مذاكره كنن ــك منبع نزديك ب ي
ــطح  ــگارش متن توافق احتمالى در س ــان كار ن از پاي
ــن منبع در  ــزارش ايلنا، اي ــى خبر داد.به گ كارشناس
ــيما در وين گفت:  ــا خبرگزارى صدا و س مصاحبه ب
متن توافق احتمالى با پرانتزها و اختالف هاى موجود 
ــى شود تا پس از  ــت در سطح معاونان بررس قرار اس
ــراى تصميم گيرى در اختيار وزيران امور خارجه  آن ب
كشورهاى 1+5 با ايران قرار گيرد.براساس اعالم منابع 
غربى قرار است امروز وزيران خارجه فرانسه و چين 
ــت  ــئول سياس به وين بيايند و فدريكا موگرينى مس
ــره كنندگان  ــه جمع مذاك ــه اروپا ب ــى اتحادي خارج
ــد درباره ورود وزير خارجه انگليس به  بپيوندد.هرچن

ــده اما گفته مى شود قرار است  وين خبرى منشتر نش
ــه اى در سطح وزيران امور خارجه ايران و  امروزجلس
1+5 برگزار شود.مهمترين موضوع باقيمانده در مسير 

رسيدن به توافق، لغو همه تحريم هاست.چنانچه نتيجه 
اين نشست در بحث نزديك كردن مواضع به يكديگر 
ــيدن به توافق تاثيرگذار  ــد، مى تواند در رس موفق باش
ــود مهمترين موضوع باقيمانده در  ــد.گفته مى ش باش
مسير رسيدن به توافق  لغو همه تحريم هاست كه بايد 
اجراى تعهدات ايران برداشته شود، اما نداشتن جدول 
ــر راه  ــدى و نبود اعتماد به يكى از موانع بر س زمان بن
ــده است.تحقيق و توسعه فعاليت هاى  توافق تبديل ش
ــى ها از مراكز نظامى  هسته اى و دسترسى ها و بازرس
ــت كه هنوز راهكارى براى  هم دو موضوع مهمى اس
ــده است.هر چند گفته مى شود راه حل ها و  آن پيدا نش
ــده و طرف هاى مختلف در حال  فرمول هايى ارائه ش
ــتند تا ببينند آيا مى توان با  ــى اين راه حل ها هس بررس
اين راه حل ها ديدگاه همه طرف ها را براى رسيدن به 

توافق جلب كرد يا نه.
ما منطق لوزان را دنبال مى كنيم

ــورمان نيز گفت:  ــور خارجه كش ــاون وزير ام مع
ــده اى درباره مساله مربوط  هنوز موضوعات حل نش
ــته اى و تحريم ها وجود دارد.به گزارش  به برنامه هس
ايسنا، مجيد تخت روانچى، مذاكره كننده هسته اى ايران 

ــمندان هسته اى آمريكا در  در گفت وگو با بولتن دانش
پاسخ به سوالى درباره اين كه طرف غربى در مذاكرات 
ــته اى ايران و گروه 1+5 موارد جديدى را به اين  هس
ــن كه آيا همه طرف ها هنوز در  مذاكرات افزوده و اي
چارچوب تفاهم لوزان گفت وگو مى كنند يا نه؟ افزود: 
آن چه ما در لوزان به دست آورديم يك تفاهم بود نه 
ــان دادن به برخى اختالفات.  توافق، راه حلى براى پاي
اينجاست كه تفاوت وجود دارد. ما زيرچتر اين تفاهم 
ــوزان زمان  ــد بگويم كه در ل ــى كار كرديم اما باي كل
ــتيم.معاون وزير  كافى براى پرداختن به جزييات نداش
ــه داد: بنابراين ما و ديگر  ــورمان ادام امور خارجه كش
ــركاى مان تالش كرده ايم تا ببينيم مى توانيم مسائلى  ش
ــه براى هر دو طرف اهميت دارد را حل كنيم يا نه؟  ك
زمانى كه شما درباره كليات صحبت مى كنيد مى توانيد 
با سرعتى كم تر يا بيش تر اعالم موافقت كنيد اما وقتى 
ــويد به زمان بيش ترى نياز داريد.  وارد جزييات مى ش
برخى مواقع الزم است كه پافشارى كنيد. بنابراين كار 
ساده اى نيست كه به سرعت به پايان همه چيز دست 
يابيد. اما ما منطق لوزان را دنبال مى كنيم.تخت روانچى 
ــتر  ــده و اين كه آن ها بيش درباره موضوعات حل نش
ــتند يا فنى؟ بيان كرد: بايد بگويم هر دو.  سياسى هس
مسائلى مربوط به هر دو جبهه وجود دارد. از آن جايى 
كه در مرحله حساسى قرار داريم من نمى خواهم وارد 
جزييات شوم. اما در خصوص هر دو موضوع اصلى 
يعنى هسته اى و تحريم ها هنوز مسائل فنى براى حل 
شدن وجود دارد. صادقانه بايد بگويم كه عالوه بر اين، 

تصميمات سياسى نيز بايد اتخاذ شوند.
5 دليل آمريكا براى حمايت از توافق هسته اى 

با ايران چيست؟
مخالفان توافق هسته اى پيشنهادى جايگزين براى 
ــته اى ايران ارائه نمى دهند اما  محدود كردن برنامه هس
برخى معتقدند به 5 دليل عمده بايد از توافق هسته اى 
ــى ان ان در  ــنيم، س با ايران حمايت كرد.به گزارش تس
ــان و موافقان توافق  ــى موضع مخالف مطلبى به بررس
ــنده  ــت. به اعتقاد نويس ــران پرداخته اس ــته اى اي هس
ــته اى  ــراى حمايت از توافق هس ــت 5 دليل ب يادداش
ــده  اين  ــدف عم ــود دارد. دو ه ــران  و 1+5 وج اي
ــته اى و  ــتيابى ايران به بمب هس توافق ممانعت از دس
جلوگيرى از ايجاد يك جنگ خطرناك با ايران است. 
ــته اى ايران عمال ساخت  بازرسى ها از تاسيسات هس
بمب براى ايران را غيرممكن خواهد ساخت.از سوى 
ــاز يك جنگ با ايران را  ــر  اين توافق احتمال آغ ديگ
ــت مذاكرات  از بين خواهد برد زيرا درصورت شكس
توانايى برنامه هسته اى ايران به تهران اجازه خواهد داد 
تا به گزينه تسليحات نظامى نزديكتر شود. اين مسئله 
باعث افزايش احتمال حمله نظامى اسرائيل و آمريكا به 
اهداف ايران و به تعويق انداختن سرعت رشد برنامه 
هسته اى ايران براى چندين سال خواهد شد.به اعتقاد 
ــنده نتيجه ديگر توافق باعث ايجاد فضايى آزاد  نويس
ــد كه همواره به دنبال  براى جوانان در ايران خواهد ش
تغييرات سياسى و اصالحات فرهنگى در كشور خود 
هستند.دليل چهارم براى حمايت از اين توافق فعاليت 
گروهى با نام داعش در منطقه خاورميانه است كه براى 
ــور ايران و آمريكا تهديد به شمار مى رود.  هر دو كش
با وجود اين تهديد مشترك هيچ يك از طرفين قصد 
توسعه همكارى براى مقابله با اين گروه را تا زمان حل 
اختالفات هسته اى خود ندارند.آخرين دليل حمايت از 
اين توافق اين است كه حل اختالفات هسته اى با ايران 
مى تواند گزينه هاى بيشترى را در منطقه مقابل آمريكا 
قرار دهد و ديگر نيازى به تكيه به كشورهاى سركوبگر 
عربى مانند عربستان به هر بهايى نيست. همانطور كه 
جرمى شاپيرو و ريچارد سوكولسكى اخيرا به آن اشاره 
كرده اند توافق ايران الزاما به معنى رفع تمام اختالفات 
ميان ايران و آمريكا نيست بلكه مى تواند به معنى پايان 

اعتماد يكجانبه آمريكا به عربستان باشد.

پايان نگارش متن نهايى توافق هسته اى در سطح كارشناسى

آغاز بررسى ضمائم در نشست معاونان
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ــلمين ناصر نقويان طى  ــالم والمس حجت االس
ــمه زارچ يزد با تقبيح  ــخنانى در مهديه سرچش س
ــادت و  ــى و عصبانيت و حس دروغ و دروغگوي
ــم به طور ضمنى از احمدى  ضرورت كنترل خش
ــت: حداقل مرد باشيد و به  نژاد و حاميانش خواس

خاطر اشتباهاتتان از مردم عذرخواهى كنيد.
ــنبه شب، نهم  به گزارش انتخاب، وى كه سه ش
ــهداى سرچشمه زارچ يزد  تيرماه در جوار مزار ش
ــاره به اين كه امروز آنچه از  سخن مى گفت با اش
امنيت و آرامش و عظمت داريم مربوط به شهيدان 
است و هر چه گرفتارى و مشكل و گره در كارمان 
ــاخت:  ــان س ــت، خاطرنش داريم مال خودمان اس
ــان، زندگى شان،  ــيد مرامش ــهيدان مثل خورش ش
ــت و همه در يك  ــان، منش شان ثابت اس روش ش
ــتند، حتى آن زرتشتى كه به جبهه رفته  مسير هس
ــت، آن مسيحى يا يهودى كه رفته جبهه  شهيد اس

همه در يك مسير هستند. 
ــد، ايرانى اگر  ــته باش ــر عظمت داش ــران اگ اي
ــد، خوشحال مى شويم  انصاف و تعهد داشته باش
ــود ناراحت  ــور اگر خفيف و ذليل ش و همين ط
ــويم.نقويان گفت: از خدا مى خواهيم به حق  مى ش

ــهيدان كشور  خون و آرمان مقدس ش
ــه ويژه دروغ  ــا را از هر باليى ب م
ــادى و معنوى حفظ  و بالهاى م
كن.اين خطيب مشهور ضمن بيان 
ــى از قرآن و احاديثى از پيامبر  آيات

و امام على(ع) پيرامون مرگ، اظهار 
داشت: خدا در قرآن مرگ را به 

ــبيه كرده و مى گويد  غذا تش
ــيد، اما  مزه  مرگ را مى چش
ــرگ چه مزه اى  اين كه م

ــد، بايد گفت كه  مى ده
ــذاى از پيش  ــرگ غ م
ما  ــت،  نيس ــاده اى  آم
ــان آن را آماده  خودم
ــد  خداون ــم،  مى كني
ــتور  ــط به ما دس فق

ــد.وى  مى ده ــت  پخ
و  دروغ  ــح  تقبي ــا  ب
ــراف  دروغگويى و اس

حسادت  و  عصبانيت  و 

ــم و  ــازى در ذهن براى كنترل خش ــر تصويرس ب
ــى و  ــط خانوادگ ــى در رواب ــگرى احتمال پرخاش
ــاخت، اگر  ــان س اجتماعى تاكيد كرد و خاطرنش
ــت پخت خودمان  ــام مرگ را كه دس غذايى به ن
ــمزه اى تدارك ببينيم بسيار به  است، غذاى خوش
ــتيم و امام على(ع) اينگونه بود  ــتاق هس مرگ مش
ــوگند ميل و عالقه من پسر  و مى فرمود به خدا س
ــير مادر  ــرگ همانند ميل بچه به ش ــب به م ابيطال
است.اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان نمونه هايى 
از سيره ى امام على در عرصه هاى اجتماعى ، جهاد 
ــاره به اين كه على پاكباخته  و حكومتدارى، با اش
بود، اما بعضى ها پاك باخته اند! اظهار داشت: امام 
على(ع) حتى در خلوت خود هم به كسى خيانت 

نكرده است، لذا از مرگ واهمه اى ندارد. 
ــا بازگويى ماجراى برخورد امام على(ع)  وى ب
ــهم  ــت س ــا برادر خود عقيل در هنگام درخواس ب
ــت على(ع) به  ــترى از بيت  المال اذعان داش بيش
ــت و اهل حقه بازى نبود، اما برخى  مرگ باور داش
ــازى مى كنند، بعد به من  ــد و حقه ب دروغ مى گوين
مى گويند چرا مى گويى فالنى كه دعاى اللهم عجل 
ــت، معلوم  ــرج مى خواند، حقه بازى اس لوليك الف

است كه حقه بازى است.
ــعر حافظ كه  ــدن اين ش ــا خوان ــان ب نقوي
ــيخ و حافظ و مفتى  مى گويد: مى خور كه ش
ــرى همه تزوير  ــب، چون نيك بنگ و محتس
ــرد خاصى با  ــدون نام بردن از ف ــد، ب مى كنن
ــى از احمدى نژاد و حاميانش  انتقاد ضمن
گفت: حداقل مرد باشيد و به خاطر 
اشتباهاتتان از مردم عذرخواهى 
ــتيد، حاال  ــد، اما مرد نيس كني
ــيد  ــايتتان بنويس ــى در س ه
ــيخ نقويان فالن موضوع  ش
ــزود: امام  ــت! او اف را گف
ــترين  بيش ــج)  زمان(ع
حلقه  به  را  ــختگيرى  س
دارند،  ارتباطى شان  اول 
اما تو حلقه اولت را يكى 
يكى دارند دستگير مى كنند 
ــه براى  ــزى ك ــط قرم و خ
ــيم كرده بودى  خودت ترس

االن در زندان است!

دبير كل مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه 
ــور  ــاد در كش قم، با بيان اين كه كار حزبى، مانع فس
ــت كار حزبى  ــت، گفت: اگر مى گوييم الزم اس اس
ــراى جلوگيرى از  ــود، ب ــت ش ــورمان تقوي در كش
فسادها و حضور شايسته  در مسووليت هاى مختلف 
ــت. به گزارش ايلنا ، آيت اهللا سيدحسين موسوى  اس
ــاه 94، در اولين  ــب-10 تيرم ــنبه ش تبريزى، سه  ش
ــتانى حزب اراده ملت شاخه استان قم كه  كنگره اس
ــهر قم برگزار شد،  در تاالر اجتماعات فرهنگيان ش
اظهار داشت: كار حزبى، تمرين دموكراسى و تمرين 
حركت بر اساس رأى جمع است.رئيس سابق خانه 
احزاب كشور با بيان اين كه حزب، مهمترين كارگاه 
دموكراسى است، گفت: فرهنگ حزبى مورد نظر ما، 
ــت.آيت  ــردن از آيات قرآن كريم نيس جز تبعيت ك
ــوى تبريزى خاطرنشان كرد: در قرآن كريم،  اهللا موس
ــر به معروف و نهى  ــالم، ام بزرگترين فريضه در اس
ــده و اين مهم، همان چيزى است كه  از منكر ذكر ش
احزاب واقعى با كاركرد واقعى خود مى توانند انجام 
دهند. دبير كل مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه 
ــت،  قم، با بيان اين كه حزب جايگاه فكر و عمل اس
يادآور شد: امام خمينى(ره) لشكر نظامى نداشت، بلكه 

آن چه داشت، ايمان مردم و اراده آن ها براى تغيير 
امور بود.وى، گفت: مردم با نگاه به يك 

حزب مى دانند كه آيا انديشه و مرام 
آن حزب مورد پذيرش آن هاست 
ــردم مى توانند با وجود  يا خير؛ م
ــند و بدانند  احزاب، راه را بشناس
چه برنامه هايى وجود دارد.رئيس 

ــور، با بيان  ــابق خانه احزاب كش س
اين كه بايد به سمتى برويم كه در 

كشورمان احزاب قوى و فعال 
داشته باشيم، تصريح كرد: 
ــايد اكنون باالى 200  ش
شناسنامه دار در  حزب 
ــته باشيم  كشور داش
ــيارى از آنها  بس كه 
به دليل اين كه فعال 
نيستند، اصال فايده اى 
ــور و مردم  براى كش
ندارند؛ آن چيزى كه 
ما  جامعه  امروز  نياز 

هست، احزاب قوى با اعضاى فعال است كه كميته هاى 
مختلف هر يك از آن احزاب، در موضوعات مختلف 
ــات پرداخته و نظرات  ــى موضوع به تحليل و بررس
خود را به جامعه مطرح كنند.وى گفت: البته احزاب 
ــور داريم اما با اين وجود  خوب و فعالى هم در كش
همان احزاب فعال نيز، هنوز بايد درس حزبى بودن 
ــد؛ و واقعا هم اگر ما در زمينه حزب و كار  را بخوانن
حزبى، در طول ساليان گذشته تكامل پيدا مى كرديم، 
ــاهد آن  ــور ش ــيارى از نواقصى كه امروز در كش بس
هستيم، اصال ايجاد نمى شد. آيت اهللا موسوى تبريزى 
ــفانه در هيچ يك از دوره ها و ساليان  تأكيد كرد: متأس
اخير، كار حزبى چشمگيرى انجام نشد و واقعا هم اگر 
ــور  حتى در زمان «احمدى نژاد» احزاب قوى در كش
داشتيم كه مسائل مختلف را بررسى و نظرات خود را 
به جامعه مطرح مى كردند، شايد امروز با ليست هاى 
ــاد مواجه نبوديم و همان زمان جلوى آنها  متعدد فس
گرفته مى شد.اين استاد برجسته حوزه علميه قم با بيان 
ــور، بايد همان امر  اين كه كاركرد اصلى احزاب كش
ــد، گفت: گاهى اين  ــه معروف و نهى از منكر باش ب
امر به معروف و نهى از منكر، يا درست انجام نشده 
ــا اين كه با تعارف از كنار آن عبور كرديم كه نتيجه  ي
آن به وجود آمدن برخى اشكاالت شده است.وى با 
بيان اين كه اميدواريم كار حزبى در كشور تقويت 
ــود، اظهار داشت: اگر مى گوييم الزم است  ش
ــورمان تقويت شود، براى  كار حزبى در كش
ــته ها  ــادها و حضور شايس جلوگيرى از فس
در مسووليت هاى مختلف است.دبير مجمع 
ــين و محققين حوزه علميه قم، با بيان  مدرس
ــد و قوى در  ــه با وجود احزاب كارآم اين ك
ــور، مردم در انتخابات ها، با آگاهى  كش
ــرد مورد  ــان كامل به ف و اطمين
ــود رأى خواهند داد،  نظر خ
قانون  ــارات  افتخ از  گفت: 
اساسى جمهورى اسالمى 
ايران، اين است كه وقتى 
يا  رئيس جمهور  كسى 
ــد،  نماينده مجلس ش
ــا  ي و  ــور  رئيس جمه
ــانى  كس تمام  نماينده 
است كه به او رأى داده 

يا نداده اند.

حداقل مرد باشيد و به خاطر اشتباهاتتان
 از مردم عذرخواهى كنيد!

كار حزبى
 مانع فساد در كشور است

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا:
مى توانيم كنگره و دلواپسان خودمان را راضى كنيم

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا گفت: پيشرفتى كه در مذاكرات هسته اى صورت گرفته، انكارناپذير است. 
«آلن اير» در گفت وگو با ايلنا به وين، تاكيد كرد: «در هر دور از مذاكرات براى كاهش اختالفات و فاصله در 
مواضع تالش مى كنيم و شاهد پيشرفت هايى نيز بوده ايم، ولى با همه اينها بعضى اختالف ها، هم در جنبه فنى 
و هم در جنبه سياسى به قوت خود باقى است كه اين اختالف ها نيز بايد حل شود.» اين مقام آمريكايى افزود: 
«به هيچ عنوان كيفيت مذاكرات را فداى زمان نخواهيم كرد و آنچه كه براى ما اهميت دارد، اين است كه به 
توافقى مبتنى بر تفاهم لوزان برسيم. اين تفاهم مبناى عمل ما است و تالش مى كنيم در چارچوب آن جزييات 
را مشخص كرده و پرانتزها را پاك كنيم.»اير در ادامه با بيان اينكه «تالش ما اين است كه به يك درك مشترك 
برسيم»، افزود: «در لوزان بر سر مسائل اصلى و عمده توافق كرديم. كار ما از آن زمان در سطوح مختلف بدون 
وقفه ادامه دارد. هم در سطح مديران و هم در سطح كارشناسان. كار ما اين بود كه با تمركز بر جزييات، مسائل 
باقى مانده را حل و فصل كنيم. ولى اين كار آسانى نيست. به همين دليل با وجود اين كه نيت همگى ما خوب 
بود و كارمان را با جديت تمام انجام داديم، نياز به زمان بيشترى داشتيم تا بتوانيم به نتيجه برسيم.»سخنگوى 
وزارت خارجه آمريكا همچنين گفت: «زمان براى تصميم هاى سخت سياسى فرا رسيده است.»وى با اشاره 
به اقدام هاى كنگره آمريكا در قبال مذاكرات هسته اى ايران و 1+5 و توافق احتمالى گفت: «در آمريكا نيز مانند 
ــناتور «باب كروكر»  ــتم تفكيك قوا وجود دارد و هر قوه كار خود را انجام مى دهد. ما از طرح س ايران سيس
ايراد گرفتيم و فكر مى كنيم اگر بتوانيم به توافق خوبى برسيم، مى توانيم كنگره و دلواپسان خودمان را راضى 
كنيم.»اير در پاسخ به ساز و كار لغو تحريم ها در صورت دستيابى به توافق، گفت كه درباره جزييات اين مسائل 
اظهارنظرى نمى كند، ولى در عين حال تاكيد كرد: «زمان بندى لغو تحريم ها يك موضوع اصلى اين مذاكرات 
است.»اين مقام آمريكايى افزود: «اگر ايران نگرانى ها درباره ماهيت برنامه هسته اى خود را رفع كند، ما نيازى 

به تحريم هاى هسته اى نخواهيم داشت.»
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عذرخواهى ... هرگز!
ــته كه هر وقت تلويزيون  هنوز زمان زيادى از آن روزها نگذش
ــبكه هاى تلويزيونى  ــد حتما در يكى از ش ــن مي كردي را روش
آگهى هاى تبليغاتى «پديده شانديز» ديده مي شد. حتى يكبار صدا 
ــيماى به شدت محترم بيش از يك ساعت از پربيننده ترين  وس
ــن پديده شانديز اختصاص داد، اما  زمان خود را به پخش جش
ــيارى از  مديونيد اگر فكر كنيد حاال كه گند كار در آمده و بس
مردم بينوا كه به هواى سرمايه گذارى و سود، نقدينگى مختصر 
ــيما بايد از مردم  خود را در اين چاله بزرگ ريخته اند، صدا وس
ــانه ملى  ــيما خودش را رس عذرخواهى كند! نخير ... صدا وس
مي داند و اگر بنا باشد رسانه ملى از ملت عذرخواهى كند ديگر 

سنگ روى سنگ بند نمي شود!
خبر مهم اين ماه داستان دكل نفتى گمشده اى است كه در زمان 
دولت به شدت پاكدست احمدى نژاد خريدارى و مفقود شده 
ــده ديگر توقع اينكه  ــت . وقتى دكل در آن دولت گم مي ش اس
ــد يا بابك زنجانى  ــى اختالس 3 هزار ميليارد تومانى نكن كس
ــور برگرداند توقع  ــان پول نفت را به كش ــزار ميليارد توم 9 ه
ــادى بوده و اگر اين اتفاق ها مي افتاد بايد در عقل ودرايت و  زي
ــاى معنوى امير منصور آريا و محمود خاورى و بابك  ارزش ه
زنجانى شك مي كرديم! پريروز سازمان بازرسى كل كشور هم 
گم شدن دكل را تاييد كرد ... اما مديونيد اگر فكر كنيد كسى از 
دولتمردان به شدت پاكدست دولت سابق، از صاحب هاله نور 
خاموش شده تا بر و بچه هاى مستقر در زندان اوين بايد از مردم 
ــابق هم كه اين  عذرخواهى كوچكى بكنند، حتى وزير نفت س
ــتان در حوزه وى اتفاق افتاده با كمال وقار و متانت اعالم  داس
كرده كه اگر دكل گم شده اصال به وزارت نفت مربوط نبوده و 
ــكال در جاى ديگرى است. حاال هم حتما برادران به  حتما اش
ــت كلى از مردم طلبكار شده اند كه چرا اصال به  شدت پاكدس

دكل گمشده فكر مي كنند؟!
ــى مي داند در  ــه خودش را ته اصولگراي ــك دلواپس غيور ك ي
مجلس هست كه چند هفته پيش وقتى محمدجواد ظريف وزير 
ــيد و گفت كه  ــر او داد كش امور خارجه به مجلس رفته بود س
ــت اما هفته پيش رهبر انقالب  ــرى از رفتار او ناراحت اس رهب
ــم مذاكره اعالم كرد  ــت و اطمينان قاطع خويش را از تي حماي
... اما مديونيد اگر فكر كنيد به اين ترتيب همه كسانى كه فكر 
مي كردند طرف بايد يك عذرخواهى مختصر از رهبرى، ظريف 
ــوس بعضى مدعيان  ــر عذرخواهى در قام ــردم بكند. نخي و م
ــت كه اعالم رسمى  اصولگرايى جايى ندارد و همين روزها اس

شود عذرخواهى يك رفتار منحط غربى است!

شتر ديدي، نديدي
داستان مثل:

ــت تا اينكه به پسر  ــترش مي گش  مردي در صحرا به دنبال ش
باهوشي برخورد. سراغ شتر را از او گرفت. پسر گفت: شترت 
يك چشمش كور بود؟ مرد گفت: بله. پسر پرسيد: آيا يك طرف 
بار شيرين و طرف ديگرش ترش بود؟ مرد گفت: بله. حاال بگو 
ــتر كجاست؟ پسر گفت من شتري نديدم.مرد ناراحت شد و  ش
ــر شتر او آورده و پسرك  ــايد اين پسر بالئي س فكر كرد كه ش
ــراي قاضي تعريف كرد .قاضي  ــزد قاضي برد و ماجرا را ب را ن
ــتر را نديدي چطور مشخصات او را  ــر پرسيد. اگر تو ش از پس

درست داده اي؟ 
ــرك گفت: در راه، روي خاك اثر پاي شتري ديدم كه فقط  پس
ــبزه هاي يك طرف را خورده بود. فهميدم كه شايد شتر يك  س
چشمش كور بود.بعد ديدم در يك طرف راه مگس بيشتر است 
ــت و چون مگس شيريني  ــتر اس ــه بيش و يك طرف ديگر پش
ــي را نتيجه گرفتم كه شايد يك لنگه  ــت دارد و پشه ترش دوس
ــيريني و يك لنگه ديگر  ترشي بوده است . قاضي  ــتر ش بار ش
ــت است كه تو  ــش آمد و گفت: درس ــرك خوش از هوش پس
ــرت شد. پس از اين به بعد  بي گناهي ولي زبانت باعث دردس

شتر ديدي، نديدي !!
كاربرد مثل:

اين مثل هنگامي كاربرد دارد كه پرحرفي باعث دردسر مي شود. 
آسودگي در كم گفتن است و چكار داري كه دخالت كني، شتر 

ديدي نديدي و خالص.

دكل نفتى 
گم گشته ناپيدا، زيبا، دكل نفتى 

                          بنموده گروهى را، رسوا، دكل نفتى 
غيبش زد و شد قطره، اندر دِل يك دريا 

                            آن يار سفر كرده، بى ما، دكل نفتى 
گر در دِل صد َخرَمن، سوزن بشود پيدا 

                           بى شك نشود پيدا، جانا، دكل نفتى 
دستى كه چو من گفتا، پاكش نشود پيدا 

                       خيطش بنمودى چون  فيفا، دكل نفتى 

همراهِ عمو چاوز، شايد بكند رجعت 
                           حيرت بكند بر ما، اعطا، دكل نفتى 

جايت چه بود خالى، خون در دل من جارى 
                   آغوش وطن باز است، بازآ، دكل نفتى ...

اللهّم اْرُزْقنى فيِه طاَعَة الخاِشـعين واْشـَرْح فيِه َصْدرى بإنابَِة 
الُمْخبتيَن بأمانَِك يا أماَن الخائِفين.

ــا سينه ام در  خدايا روزى كن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان وبگش
آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسناكان.

بيست وسومين نمايشگاه قرآن كريم - تهران

1386: غالمحسين الهام چهار شغله شد!

يازدهم  تير 1386، غالمحسين الهام كه در آن روزها سه پست وزارت دادگستري، سخنگويي دولت و عضويت در شوراي نگهبان به 
عنوان حقوقدان را در اختيار داشت، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز شد و به اين ترتيب چهار شغله شد ! اين اقدام به اندازه اي 
عجيب بود كه حسين شريعتمداري يار ديرينه احمدي نژاد هم نتوانست تعجب خود را از آن مخفي كند و در روزنامه اش، كيهان نسبت 
به شغل چهارم الهام اعتراض كرد! غالمحسين الهام از ياران نزديك احمدى نژاد بود كه در فيلمى كه احمدي نژاد مدعى داشتن هاله نور 
شد هم حضور داشت ولى بعدا آن فيلم را تكذيب كرد . وى همچنين همسر فاطمه رجبى است كه كتاب «احمدى نژاد، معجزه هزاره 
سوم » را نوشته است.   الهام در روزهاى آخر دولت احمدي نژاد در سوم تير 1392  ادعا كرد: انشاءاهللا با ظهور حضرت امام زمان(عج) 
ــالم ناب خواهد بود! وى هنوز هم در جاهايى كه  ــتقرار اس ــت و در آن زمان به دنبال اس احمدي نژاد نيز رجعتى دوباره خواهد داش

احمدي نژاد مى رود وى را همراهى مى كند.

1390: كارهاي انجام شده در سالهاي اخير شبيه به يك معجزه است !

يازدهم تير 1390 در روزهايى كه ديگر اكثر طرفداران احمدي نژاد هم نمى توانستند از دولت ناكارآمد وى حمايت كنند ، احمدي نژاد 
ــده توسط خودش كرد و در اين راه تا جايى پيش رفت كه آنها را معجزه خواند! وى  ــروع به تعريف از كارهاى انجام ش به تنهايى ش
ــوال مى برند، گفت: از برخي بي اخالقي ها كه كار توليدگران و  ــمى دولت را زير س در آن زمان با ادعاى اينكه برخي افراد آمارهاي رس
صنعتگران را زير سوال مى برند، بسيار دلم سوخت. امروز كارهاي غيرقابل باوري براي آن دسته از كساني كه باورشان دچار تضعيف 
شده بود، انجام شده است، البته به نظر من كارهايي كه در اين چند سال انجام شده است، شبيه به يك معجزه است.  در سخت ترين 
شرايط باالترين دستاوردها را بدست آورديم. گرچه كساني كه اين دستاوردها را زير  سوال مى برند، راه به جايي نمى برند. پارسال در 
ايجاد شغل همت زيادي كرديم و سرمايه گذاري هاي زيادي در اين حوزه انجام شد و حتي وزير كار اعالم كرد كه آمارهاي اشتغال هاي 
صورت پذيرفته را به صورت جزئي دارد و آن را براي كنترل اعالم مى كند اما عده اي اصرار داشتند كه اين آمارها خالف است. در هيچ 
جاي دنيا چنين برخوردهايي نشده است. در شرايطي كه مديري حاضر است همه مشخصات كار انجام شده را اعالم كند و براي كنترل 
آن نيز آماده است، عده اي چنين برخوردهايي مى كنند كه البته اين ها همه ناديده گرفتن زحمات و اقدامات تالشگران حوزه اقتصادي 

است كه مطمئنم تاثيري در اراده اين تالشگران نخواهد داشت.

1392:  آخرين سفر خارجى احمدي نژاد با همراهان بسيار به روسيه 

دوازدهم تير 1392 در آخرين هفته هاى حيات دولت احمدي نژاد، مير تاج الديني معاون او در رابطه با برخي اخبار منتشر شده مبني بر 
اين كه در سفر احمدي نژاد به روسيه بيش از 100نفر او را همراهي كرده اند گفت: من در جريان جزئيات سفر نيستم، ولي همانطور كه 
در تمامى سفرهاي رئيس جمهور عمل مي شود سفر مسكو هم به همين ترتيب بوده است و مورد خاصي وجود نداشته است. وي اضافه 
كرد: طبيعي است كه وقتي رئيس جمهور به سفر خارجي مي رود مجموعه اي از اعضاي دولت و مقامات بلندپايه او را همراهي مي كنند 
و ايراداتي كه مطرح مي شود به دنبال حاشيه سازي است؛ چراكه دستاوردهاي قابل توجهي در سفرهاي رئيس جمهور وجود دارد و سفر 
اپك گازي هم بسيار مهم بود كه در آن تصميمات مهمى گرفته شده است. پيش از آن نيز بخصوص در دو سال آخر دولت احمدي نژاد 
سفرهاى مفصل او و هيات همراه به نيويورك و به بهانه حضور در اجالس سازمان ملل بسيار مورد انتقاد قرار گرفته بود، سفرهايى كه 
على رغم هياهو و تبليغات بسيار در خصوص آن هيچ دستاورد مشخصى نداشت و بسيارى از كسانى كه به اين سفرها مى رفتند جزو 
خانواده مسئوالن وقت دولت بودند! بعد از تغيير دولت، حضور حسن روحانى در اجالس سازمان ملل با حضور افرادى اندك نشان 
داد كه مى توان خانواده هاى مسئوالن دولتى را به اين گونه سفرها نبرد و در هزينه بيت المال صرفه جويى كرد، و مى توان هياتى كارآمد 

به سفر برد و دور از جنجال ها و تبليغات و شعار دادن هاى عجيب و غريب در راستاى منافع مردم مذاكره كرد.

-  ربيعى از افزايش اعتبار سبد امنيت غذايى در اولين مرحله 
سال 94 خبر داد و گفت: در صورت حذف بيشتر يارانه بگيران، 

اعتبار سبد كااليى افزايش خواهد داشت.
ــت! يا  ــى نخواهد كرد و از اين جيب به آن جيب اس در كل فرق
از اين آمار كسر مي شود به آن يكى آمار اضافه مي شود! هر روز 
نهادهاى حمايتى آمارهاى جديد و افزايشى از تعداد افراد تحت 
ــش مي دهند حاال هم اعالم شده كه 10 ميليون نفر مشمول  پوش
سبد كاالى حمايتى شده اند تا چه زمان اين آمارهاى تاسف آور از 
ميزان بدبخت و بيچاره  در اين كشور بايد علنى و به عنوان تبليغ 

براى ميزان باالى عملكرد دولت هاى مختلف اعالم شود؟
-  معاون نظارت و پايش محيط زيست استان تهران از وجود 

منشأهاى محلى گرد وغبار در آلودگى تهران خبر داد.
ــد و  ــا اين گرد و غبارها محلى اعالم ش ــكر كه منش خدا را ش
دوستان مسوول در دستگاه هاى متعدد نمي توانند گناه را به گردن 
ــتانها و رژيم هاى سياسى  ــايه، بيابانها و نخلس كشورهاى همس
ــد در اين مورد فكرى  ناپايدار آنها بيندازند و مجبور خواهند ش

جدى،اساسى و عملى كرده آنرا مرتفع نمايند!
ــبكه هاى صداوسيما در  -  در پى انتشــار خبر قطع پخش ش
ــانه ملى با ارائه توضيحاتى يادآور  آفريقا، روابط عمومى رس
ــانى به عالقمندان ايران در دورترين نقاط  شد كه سيگنال رس

جهان مستلزم حمايت هاى مالى است .
صدا و سيما اگر مي خواهد عنوان پرمعنا و سنگين رسانه ملى را 
به دوش بكشد شايد نيازى به پخش برنامه براى مردم قاره آفريقا 
ــته باشد كه مستلزم آنتن فروشى هاى بيهوده و غر زدن مدام  نداش
ــيار الزم و ضرورى  ــته باشد! اما بس براى اختصاص بودجه داش
ــيارى برنامه هايى كه  ــت كه در سياست هاى كلى خود و بس اس
پخش مي شوند و برون دادى نداشته و بسيارى برنامه ها كه اجازه 

ــتند تجديد نظر كنند شايد  ــته و بسيار اثر گذار هس پخش نداش
درصدى از بينندگان برنامه هاى شبكه هاى ماهواره اى را به خود 

جذب كنند!
-  ســخنگوى فارســى زبان وزارت خارجه آمريكا گفت: «در 
آمريكا نيز مانند ايران سيستم تفكيك قوا وجود دارد و هر قوه 
ــناتور «باب كروكر»  كار خود را انجام مى دهد. ما از طرح س
ايراد گرفتيم و فكر مى كنيم اگر بتوانيم به توافق خوبى برسيم، 

مى توانيم كنگره و دلواپسان خودمان را راضى كنيم.»
پس در يك مورد ديگر هم دلواپسان گرامى با برادران آمريكايى 
خود اشتراك پيدا كردند،يعنى متاسفانه دلواپسى آنها هم به مسائل 
تجارى و اقتصادى گره خورده نه مسائل سياسى و رفع موانع بين 
دو كشور ، روبرو هستند كه خدا هر دو گروه برادران دلواپس را 

هر چه سريعتر از دلواپسى در بياورد!
ــيما از توليد و پخش مجدد برنامه  ــبكه آموزش س -  مدير ش
ــتان» پس از ايام رمضان خبر داد و گفت:  موسيقى محور «دس
اين برنامه اگر به موسيقى اصيل متعهد باشد،البته مهمانان اين 
برنامه هم بايد اين ويژگى ها را داشته باشند. ادامه پيدا مى كند؛ 
ــيقى اصيل بوده  ــتان» پيش از اين هم متعهد به موس البته «دس

است.
ــن افراد در  ــالك و معيارى اي ــت با چه م ــخص نيس واقعا مش
پست هايى مانند مديريت يك شبكه علمى و آموزشى سراسرى 
ــوند!آخر موسيقى اصيل متعهد  ــيما منصوب مي ش در صدا و س
ــت كه شما از زبانتان هر روز يك لغتى به  ديگر چه صيغه اى اس
دايره لغات گنگ و نامفهوم در عرصه هنر اضافه مي كنيد! كجاى 
موسيقى اصيل و سنتى ايران غير متعهد است!چرا منويات شخصى 
ــل كردن به مردم بينوا با  ــدى و گروهى خود را براى تحمي و بان

چنين عناوين بى ربطى آرايش مي كنيد؟

ولى درويشى

حديث خداوندي و بندگي
ــي  ــاهكارهاي بي نظير نثر فارس حديث خداوندي و بندگي، ضمن معرفي مفصل تاريخ بيهقي، كه از ش
است، مي كوشد مهم ترين جنبه هاي اين شاهكار را، از حيث تاريخي و ادبي و اجتماعي و روانشناختي، 
براي خوانندگان توضيح دهد. ضمناً ماجراهاي مهم تاريخ غزنويان، چنانكه بيهقي روايت كرده است، 
ــده اند تا خوانندگان سر رشته رويدادها و حوادث  ــب توالي تاريخي مرتب ش در اينجا از نو و بر حس
را گم نكنند. شرح واژه ها و جمله هاي دشوار و غامض در حاشيه صفحات فهم متن را براي خواننده 
ــي و جغرافيايي آمده اند به  ــه هاي متعدد و توضيحاتي هم كه ذيل نام هاي تاريخ ــان تر مي كند. نقش آس
ــت  آورد. مخاطب  ــن تري به دس ــك مي كنند كه از فضا و مكان رويدادها تصوير و تصور روش او كم
ــجويان ادبيات بلكه همه كساني اند كه به تاريخ بيهقي عالقه مندند و  ــتادان و دانش اين كتاب نه فقط اس
ــوند و از خواندن آن بيشتر لذت ببرند. «حديث خداوندي و  ــنا ش مي خواهند با اين اثر بزرگ بهتر آش

ــرح و توضيح مهم ترين بخش هاي متن اثري از  ــناختي همراه با ش بندگي» تحليل تاريخ بيهقي از ديدگاه ادبي، اجتماعي و روانش
محمد دهقاني است كه توسط نشر ني در 401 صفحه منتشر شده است.

هدف ها و سياست هاي بانك مركزي ايران
اين كتاب داستان بانك مركزي ايران و كساني است كه اين مؤسسه را ساختند و آن را از آغاز تا 1357 
ــاني كه در مقام رئيس بانك مركزي، مسئوليت نهايي عملكرد اين مؤسسه  اداره كردند، مخصوصاً كس
را در آن سال ها برعهده داشته اند. سياست هاي اين دوره بانك مركزي در اجراي وظايف قانوني كه به 
ــت ها در نحوه رسيدن  ــده بود، به خصوص در زمينه پولي و بانكي؛ و نيز اثرات اين سياس آن محول ش
ــت. نحوه  ــي قرار گرفته اس ــته بود، در اين كتاب مورد بررس به اهدافي كه قانون برعهده بانك گذاش
تصميم گيري ها، نقش افرادي كه از خارج از بانك بر تصميمات تأثير مي گذاشتند  و نحوه عمل بانك 
ــاه، نخست وزير، هيأت وزيران، شوراي عالي اقتصاد، و وزير دارايي  در ارتباط با اين مقامات، چون ش
ــي قرار گرفته است.بانك  ــت كه در اين كتاب مورد بررس (در مقام نماينده دولت) از ديگر مطالبي اس

مركزي در خأل عمل نمي كرد، پس در اين كتاب سعي شده است محدوديت هايي كه بانك با آنها روبه رو بود مورد بررسي قرار 
گيرد، و ميزان استقالل بانك در اجراي وظايفش تشريح شود. در چنين چارچوبي است كه روشن مي شود بانك مركزي چگونه 
ــور ايفا كند. اين كتاب تا اندازه اي نيز خاطرات شخصي  ــت هاي كلي اقتصادي كش ــت نقش خود را در تهيه و تنظيم سياس توانس
ــت بانك مركزي (1356ـ1354) و ساير مسووليت هايي كه در ارتباط با بانك مركزي داشته  ــت در زمان تصدي رياس نگارنده اس
ــت هاي بانك مركزي ايران از 1339 تا 1357 كتابي از حسنعلي مهران در 356 صفحه را نشر ني رهسپار  ــت. هدف ها و سياس اس

بازار كتاب كرده است.

اعتياد شديد كشورهاى جهان به نفت

محمد حسين روانبخشجواد لگزيان

فرشته روشن ضمير

سيد حميدرضا خوشدل

طرح روزتصوير تاريخ

پيشنهاد

 دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان

مرور

عكس روز

تلنگر

12 تير 1303 : سيدمحمدرضا ميرزاده 

عشقى، شاعر، نويسنده و روزنامه نگار 
ــروطه و مدير نشريه  جوان دوران مش
ــتم» توسط عوامل رضا خان  «قرن بيس
(كه در آن زمان هنوز شاه نشده بود)  به 
ضرب گلوله كشته شد. جنازه عشقى 
ــجد سپهساالر به  فرداى آن روز از مس
ــد و در ابن  ــكوهى تشييع ش طرز باش

بابويه به خاك سپرده شد.

ــتاد محمد معين  ــر 1350 : اس 12  تي

ــي 6 جلدي  صاحب فرهنگنامه فارس
«معين» پس از 5 سال مبارزه با مرگ، 
درگذشت. وى در 19 آذر1345دچار 
ــم  ــده بود. در مراس ــكته مغزى ش س
ــپارى او، عده اى بسيار معدود  خاك س
ــتند كه رنجش بسيارى  ــركت داش ش
ــر  ــان را ب ــتان آن زم از فرهنگ دوس
ــه چندى پيش  ــت ، در حالى ك انگيخ
ــازه يك خواننده  ــييع جن از آن در تش
ــت عظيمى گرد  كوچه بازارى جمعي
آمده بود ! انجوى شيرازى در آن زمان 
مقاله اى انتقادى با عنوان «تهران بمير» 

در روزنامه اطالعات انتشار داد.

ــافربرى  12 تير 1367 : هواپيماي مس

ــالمي ايران كه  ــاس جمهوري اس ايرب
ــى بود، بر فراز  از بندرعباس عازم ُدب
ــليك  ــارس براثر ش ــاى خليج ف آب ه
ــنس  ــكي از ناو آمريكايي وينس موش
ــقوط كرد و300 مسافر و خدمه آن  س
به شهادت رسيدند. مقامات آمريكايى 
ــرى مدال  پس از  اين جنايت ضدبش
ــداى اين ناو  ــجاعت بر گردن ناخ ش
انداختند و بدين سان حمايت رسمى 

خود را از اين جنايت اعالم نمودند.

11 تير 1361 : آيت اهللا محمد صدوقى، 

امام جمعه يزد هنگامى كه از محراب 
ــزد  ــماعيل ي ــجد مالاس ــاز در مس نم
ــته بود، توسط جوانى 25 ساله  برخاس
كه بعد ها معلوم شد وابسته به منافقين 
بوده است، به شهادت رسيد. فردى كه 
ــتى را انجام داد  اين عمليات تروريس
ــدن به آيت اهللا و به  پس از نزديك ش
ــيدن وى نارنجكى كه در  آغوش كش
ــت را منفجر كرد و وى را  دست داش

به شهادت رساند.

طنز

داستان مثل ها

نكته


