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کردستان اجرایی نمی شود
یادداشت 

بهمن احمدی امویی

رییس  جمهور بهره گیری بهتر از اندیشــه نسل جوان را از 
اهداف دولت دوازدهم برشمرد و با تاکید بر اینکه  با تمام توان 
برای تحقق وعده هــای انتخاباتی تالش خواهیم کرد، گفت: 
نسل جوان باید برای حل مشکالت و  ساختن آینده به صحنه 

بیاید. 
حجت االسالم حسن روحانی شامگاه یکشنبه در مراسم دیدار 
و ضیافت افطار با جمعی از  جوانان و دانشــجویان که در سالن 
اجالس سران برگزار شد، گفت: جامعه جوان ما سازنده حماسه 

۲۹  اردیبهشت بود آن جوانان بودند که آن شور و نشاط واقعی 
در انتخابات را آفریدند و نتیجه را همانطور که  می خواستند رقم 

زدند. 
به گزارش آفتاب نیوز، رییس  جمهور با اشــاره به اینکه امروز 
همه باید در کنار هم به دنبال ساختن اهداف انتخابات باشیم، 
گفت: در  انتخابات ۲۹ اردیبهشت انتخاب میان دو نفر یا یک نفر 
میان چند نفر نبود، بلکه انتخاب میان دو نوع تفکر بود  و مردم 
یک تفکر را ترجیح دادند که این مبنایی برای حرکت دولت در 

مسیر آینده کشور خواهد بود. 
رییس  جمهور با طرح این ســوال که ما چگونه می توانیم در 
رقابت های جهانی پیشرفته باشــیم و چطور می توانیم  آرمان 
آزادی، امنیت، آرامش و پیشــرفت را به دســت آوریم، گفت: 
دانشــگاه ها، شــرکت های دانش بنیان و نسل  جوان ما باید با 
همه توان برای ساختن و دســتیابی به آزادی، امنیت، آرامش 

و پیشرفت گام های استوار خود را  بردارند. 
روحانی اظهار داشــت: دولت باید فضا و زمینه الزم را برای 

حضور نســل جوان مهیا کند.  تمام تالش دولت این بوده که 
نســل جوان ما بتواند از فرصت پیش روی خود، برای  ساختن 

ایران استفاده کند. 
رییس جمهور با اشاره به اینکه یکی از اسم های روزه صبر، 
پایداری، مقاومت و ایســتادگی اســت، گفت: اگر می خواهیم 
کشــورمان پیشرفت کند، باید آستانه تحمل باال برود  و افکار 
یکدیگر را به رسمیت بشناسیم.  روحانی در پاسخ این پرسش 
که چرا مشکل قومیت یا جنسیت یا تفکرات سیاسی در جامعه 
داریم،  اظهار داشــت: برای اینکه عده ای هستند که نمی توانند 
آستانه تحمل شــان را باال ببرند. باید آستانه تحمل مان را  باال 
ببریم و باید افکار دیگران را به رســمیت بشناســیم. اینکه ما 
فکر کنیم آنچه ما می اندیشــیم درست است و  آنچه دیگران 
می اندیشند یا می گویند، نادرست است، این به معنای آن است 

که ما در زمینه تفکر و اندیشه  صبر نداریم و تحمل نمی کنیم. 
رییس جمهور خاطرنشــان کرد: همه مسئولین امروز کشور 
دهه های پایانی زندگی شان را می گذرانند و دهه های آینده در 

اختیار شما جوانان است. لذا باید زمینه پیشرفت نسل جوان را 
فراهم کنیم. 

روحانی با بیان اینکه تکیه بر گذشته نمی تواند ما را در دنیای 
رقابت ها پیش براند، گفت: تفکر آموزشی  گذشته، تفکر بر مبنای 
صنعت گذشته، تفکر بر مبنای سیاست ها و اندیشه های گذشته 
نمی تواند در دنیای رقابتی  امروز ما را در منطقه و جهان پیشتاز 
قــرار دهد. رییس جمهور افزود: باید افکار نســل جوان مان را 
بپذیریم و به رسمیت بشناسیم و بر مبنای تفکر نسل جوان  که 
آینده متعلق به آنهاست، آینده کشور را طراحی و برنامه ریزی 
کنیم. روحانی اظهار داشــت: تصمیم ما بر این است در دولت 
دوازدهم در بخش مشاورت ها، دستیاری ها و  در وزارتخانه های 
مختلف از نســل جوان استفاده کنیم. این موضوع را در دولت 
تصویب کردیم که ۲ هزار نفر  از جوان نخبه را در وزارتخانه ها و 

دستگاه های مختلف جذب کنیم. 
رییس جمهور تصریح کرد: همچنین دولت برای بهره گیری از 

توان زنان فرهیخته جامعه برنامه ریزی کرده  است.

وزیر امور خارجه کشورمان که صبح دوشنبه به منظور شرکت 
در مجمع اســلو تهران را ترک کرده بود ، وارد اســلو پایتخت 

نروژشد.
به گزارش ایســنا،  در مجمع اسلو مقامات و شخصیت های 
بیــش از یک صد کشــور جهان حضور خواهند داشــت و در 
خصوص مهمترین منازعات جهانی و راه کارهای تحقق صلح 
بین المللی تبادل نظر خواهند کرد. قرار است  محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن سخنرانی در مجمع اسلو، با 
مقامات نروژی و چند مقام خارجی حاضر، در حاشیه این اجالس 

مهم به صورت دو جانبه دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

وی همچنیــن در مورد برنامه های ســفر خود به اســلو به 
خبرنگاران گفت: مجمع اســلو ســاالنه فرصتی را برای بحث 
درباره مسائل مهم بین المللی به خصوص مسائل امنیتی و صلح 

سازی و جلوگیری از مخاصمات فراهم می کند.
 ظریف افــزود: در منطقه ما به خصوص در چند هفته اخیر 
با تنش هایی که بین کشورهای همسایه ایجاد شده ضرورت 
دارد که تالش های بین المللی در این زمینه گسترش پیدا کند و 

منطقه شاهد یک بحران جدید نباشد.
 به همین خاطر حضور من در مراسم افتتاحیه اجالس صبح 
فردا اســلو فرصتی را فراهم می کند که قبل از تشکیل دولت 

جدید دیدگاه هایی که رییس جمهوری در دولت دوازدهم دارند 
و می خواهند دنبال کنند که منطبق با مواضع اصولی جمهوری 
اســالمی به عنوان یک کشور صلح خواه و ثبات خواه است را 

تشریح کنیم.
وزیر امــور خارجه گفت: همچنین با توجــه به اینکه تعداد 
قابل توجهی از اندیشــمندان و سیاستمداران بین المللی در این 
اجالس حضــور دارند فرصتی خواهد بود که تبادل نظر کنیم. 
در این دیدارها تمرکز بر مســایل منطقه ای که امروز به شدت 
نگران کننده است و مبارزه منسجم با افراط گرایی و تروریسم که 
هم منطقه ما را به شدت در مخاطره انداخته و هم جامعه بین 

المللی را تهدید می کند تمرکز خواهیم داشت. ۴۸ ساعتی که در 
نروژ خواهیم بود فرصت خوبی است که با تعداد قابل توجهی از 

وزرا و اندیشمندان گفت وگو کنیم.

باید افکار دیگران را به رسمیت بشناسیم
قسمت اول 

مرداد ســال 13۸۹ اســت. زندانیان »القاعده« تعدادشان زیاد شده اســت. حدود 10 نفرشان از 
بچه های کردســتان ایران َو بسیار جوان هستند. مسن ترینشان به زحمت ۲۴ یا ۲5 سال سن دارد. 
خیلی مصمم و پرانرژی نشان می دهند. روزی پنج نوبت نماز جماعت می خوانند. رئیس بند، دستور 
داده هر دو نفرشان را در یک اتاق نگه دارند؛ بلکه روابطشان با هم کمتر شود. اما به خاطر تعمیرات 
ساختمانی در تمام بند 350، همه چیز بلبشو است و از آزادی عمل بیشتری برای رفت وآمد و دیدن 
و نشست و برخاســت، برخورداریم. آن ها هم مدام کنار هم هستند. رفتار تشکیالتی القاعده ای ها 
و چهره های نامونس آن ها با ریش های بلند، موجب ترس برخی از زندانی ها شــده اســت؛ به ویژه 
وابستگان انجمن پادشــاهی. مرتب در گوش هم پچ پچ می کنند و کاماًل از آن ها می ترسند؛ سعی 

می کنند تا جایی که ممکن است با آن ها رودررو نشوند.
کمتــر با زندانی های دیگر ارتباط دارند. در واقــع اصاًل ارتباطی ندارند. فقط زمان خواب آن ها را 
می بینی که از دیگر دوستانشان جدا شده و هر کدام به اتاق خود می روند. تا حاال یکی دو درگیری 
بین آن ها و جوانان زندان روی داده اســت. پس از مدتی مسئوالن زندان به این نتیجه رسیدند که 
آن ها در یک جا وکنار هم باشــند. اتاقی که قبل از این فروشــگاه و کتابخانه بود، با خراب کردن 
دیوار حائل، تبدیل به یک اتاق نســبتاً بزرگ شــد؛ این اتاق با 1۴ تخت ســه طبقه به 10 نفر از 
زندانیان القاعده اختصاص داده شــد و توافق شد 1۴ نفر از بچه های سیاسی اتاق های دیگر هم به 
آنجا بروند، تا از شلوغی زیاد اتاق ها کم شود. در هر اتاق گاه تا 35 نفر زندگی می کنند. نزدیک ۲0 
نفر تخت دارند و بقیه »کف خواب« اند؛ کف خواب اصطالحی اســت مخصوص زندان ها. عالوه بر 
خوش شانسی، باید از امتیاز زندانی باسابقه هم برخوردار باشی که تختخواب نصیبت شود. بعضی ها 
تا چند ماه منتظر می مانند که تختی گیرشــان بیاید. در بندهای دیگر که زندانیان عادی نگهداری 
می شــوند، تخت ها تا 600 هزار تومان فروخته می شود؛ خریدوفروش تخت برای بعضی ها درآمدزا 
اســت. برخی با روابط و زدوبندی که دارند، تخت را به یک زندانی می فروشــند و دو سه روز بعد، 

ترتیب انتقال آن فرد را به سالنی دیگر می دهند تا دوباره تخت را به یک زندانی دیگر بفروشند.
تا پیش از این، رئیس بند، اعتنائی به خواســته های زندانیان سیاســی نداشــت. بارها نسبت به 
وضعیت بهداشتی، شلوغی اتاق ها و فضای موجود اعتراض شده بود. حتی جابه جایی بین اتاق ها را 
هم به راحتی نمی پذیرفت. اهتمام ویژه ای در جلوگیری از شکل گیری تشکل، گروه و دسته فکری 
بین زندانی ها نشان می دهد؛ به همین خاطر مرتب ما را جابه جا می کند؛ اما حاال پذیرفته که 10 نفر 
از زندانی های القاعده با آن ویژگی های خاص فکری، در یک اتاق جمع شوند. کسی حاضر نمی شد 
برود و با آن ها در آن اتاق زندگی کند. سرانجام من و »عبداللـــه مؤمنی« و هشت نفر از زندانیان 
جنبش ســبز، یک نفر از انجمن پادشاهی و سه نفر از زندانیان سیاسی کرد )»متین ارجان«، تبعه 
ترکیه، »رمضان احمد کمال« از ســوریه و »رمضان ســعیدی« ایرانی( پذیرفتیم تا با آن ها در این 
اتاق بمانیم. ترکیب جالبی است. همه نسبت به هم سوءتفاهم دارند. نبود درک متقابل، نبود پذیرش 
حداقلــی دیگری و وجود کمترین میــزان همراهی، در این جمع موج می زند. من دلم می خواهد با 
آن ها ارتباط بگیرم و در باره شــان بنویسم. اما اصاًل راه نمی دهند. بچه های اتاق های دیگر، دو سه 
نفر باهم، از چهارچوب فلزی ای که حاال دری ندارد، به داخل اتاق سرک می کشند و با تعجب به ما 

نگاه می کنند تا بدانند که هنوز زنده ایم یا نه؟ همه این ها شوخی و خنده است و نه جدی.
10 نفر زندانی القاعده و ارتباط با آن ها سوژه هر روزه دیگر زندانی ها شده است. هر شب ساکنان 
اتاق های دیگر با ما خداحافظی می کنند و به کنایه می گویند: »به امید دیدار تا فردا!« عبداللـه رئیس 
اتاق است و به قول بچه ها باید روش امنیتی خاصی را برای حفظ خود در پیش بگیرد )همه این ها 
شــوخی و برای وقت گذرانی است(. من می گویم مثل »یاسر عرفات« شب ها در یک جا بخوابد و 
صبح از جای دیگر برخیزد. »کیوان صمیمی« از نخستین افرادی است که در خط مقدم خطر قرار 
دارد! چون خیلی گرمش می شــود؛ معمواًل پیراهنش را درمی آورد و بدن پوشیده از مویش را نشان 
می دهد. زندانی های القاعده هم هر روز دراین باره هشــدار می دهندکه این کارش درست نیست و 

جلویش را بگیرید و گرنه خودمان با او برخورد می کنیم.
یک روز اخبار ساعت 1۴ تلویزیون، خبری خواند که بازتاب های آن برای همه جالب بود: »دو نفر 
در یک عملیات انتحاری در کابل، سه نفر از نیروهای ناتو را کشته اند. زندانی های القاعده معترضانه 
گفتند: »جمهوری اســالمی به نفع آمریکا خبررسانی می کند. مگر می شود در دو عملیات انتحاری 
فقط سه نفر کشته شــوند؟!« یکی شان با خوشحالی فریاد زد: »دو صفرش را انداخته اند. ۲00 نفر 
مرده اند.« عبداللـه مؤمنی با خنده و شوخی گفت: »واقعاً گاهی جمهوری اسالمی مظلوم می شود. 
نه القاعده خبرهایش را قبول دارد و نه ما.« وقتی خبر یک اقدام تروریستی و انتحاری از تلویزیون 
پخش می شــود، صدای تکبیر و اهلل اکبر آن ها بلند می شــود. با هم روبوســی می کنند و شادی و 
پیروزی در چشمانشان موج می زند. از این بابت اعصاب ما خراب است و ناراحتیم. نمی دانیم چطور 
با آن ها رفتار کنیم که مشکلی پیش نیاید و وضعیت زندان را با ناراحتی و تنش و چالش بدتر نشود. 

تحمل دیوارهایی که تو را احاطه کرده و فشار آن دیوارها آدم را شکننده می کند.
عید مبعث در پیش است. از همین حاال با القاعده ای ها صحبت می کنیم تا آن ها را برای برگزاری 
جشــن احتمالی آماده کنیم؛ اما راضی نمی شوند. نماینده شــان می گوید: »ما به این چیزها اعتقاد 
نداریم. چرا باید جشن بگیریم؟! ما پیرو سنِت قرآن هستیم. اگر باید جشن تولد بگیریم و این مهم 

است، چرا خود حضرت رسول هرگز برای خودش جشن تولد نگرفت؟«
آخر شب با عبداهلل. خ که نماینده زندانیان القاعده است در مورد چگونگی دستگیری اش صحبت 
می کردیم. گفت: »واقعاً ظلم اســت. من فقط هشت آمریکایی کافر را کشتم؛ اما دولت ایران االن 
11 ماه است که مرا زندانی کرده است. این ظلم آشکار است. دولت ایران از یک طرف می گوید با 
آمریکا دشمن است، اما از طرف دیگر کسانی را که آمریکایی ها را در افغانستان می کشند، دستگیر 
می کند.« در »بوکان« دستگیر شــده است. یواش یواش می خواهم با او طرح دوستی بریزم؛ شاید 
بتوانم خاطراتش را بنویسم. هرچند پذیرفتن حرف هایش سخت است و به قول بقیه دارد قّپی می آید.

رابطه ما با اعضای القاعده رو به بهبودی اســت. دو قالی کهنه برای اتاق آوردند. فرصت خوبی 
برای نزدیکی بیشــتر است. همه باهم شروع به شستن قالی ها کردیم. شوخی و خنده و کمی هم 
آب بازی بین دو "عبد اللـــه "اتاق. عبداللـه مؤمنی رئیس اتاق یک و رئیس فراکسیون اکثریت و 
عبداللـه. خ نایب رئیس اتاق و رئیس فراکسیون اقلیت القاعده: لقب هایی که بچه ها به عنوان شوخی 
و خنده مطرح می کنند. متین ارجان آشپز فوق العاده ای است؛ با کمترین امکانات، غذاهایی می پزد 
که طعمشان را پیش تر تجربه نکرده ایم. »علی تاجرنیا« که مسئول بهداشت اتاق است، میوه ها را 
بین بچه ها تقسیم می کند. بشقابی شامل موز، خیار و سیب. به هرکدام از 1۴ نفرمان یک برش از 
این سه میوه می رسد. عبداللـه مؤمنی باحرارت، تند و بلند حرف می زند و همه چیز را با چاشنی ای از 
طنز و خنده مطرح می کند. می گوید که رئیس محترم اتاق یک است و معمواًل از بچه ها می خواهد 
که او را خودجوش تشــویق کنند. این روزها ورد زبانش »درود بر شــرفتان« است؛ اصطالحی که 

تقریباً همه اعضای اتاق از آن استفاده می کنند.
صبح ها با صدای خنده و شوخی عبداللـه مؤمنی و شنیدن جمله »یاران دبستانی و برادران ایمانی! 
صبح شــما به خیر! مدیریت محترم اتاق، روز دلنشین و زیبایی را برای شما آرزو می کند. لطفاً بیدار 

شوید!«، از خواب برمی خیزیم. اولین کلمه هایش پس از صبح به خیر نیز »درود بر شرفتان« است.
10نفر زندانیان القاعده که در اتاق شــماره یک با ما زندگی می کنند، از آن گروه القاعده ای هایی 
هســتند که کمترین میزان آگاهی را دارند. تحلیل مشــخصی از اوضاع و مبانی تئوریک که هیچ، 
سواد کافی هم ندارند؛ برداشتشان از قرآن نیز گاه خیلی برای ما عجیب به نظر می رسد. یکی شان 
تعمیرکار لوازم خانگی است، یکی مغازه دار و دو سه تای شان تحصیالت زیر دیپلم دارند. تنها وجه 
ممیز شــان این است که مثاًل فالنی ۲۹ جزء قرآن را حفظ اســت و بقیه کمتر از او. اهل خواندن 
داستان و رمان و شعر یا کتاب های علوم اجتماعی نیستند. فقط قرآن می خوانند و حفظش می کنند. 

در روزنامه ها فقط دنبال جدول هستند و برنامه های تلویزیون را هم نگاه می کنند.
در روزنامه دنبال کلماتی می گردند که به نظرشــان اســم خداوند اســت و آن را خیلی ظریف 
پاره می کردند. زندانی از روزنامه ها برای تمیز کردن ســفره غذا، نشستن روی آن ها و تمیز کردن 
ســرویس بهداشتی اســتفاده می کردند. از نظر القاعده ای ها این کار گناه است. این هم شده یکی 
از درگیری هــای هر روزه با آن ها. از بدشانســی، تعداد زیــادی از روزنامه هایی هم که می آورند، 
روزنامه های سبحان و حمایت است و پر از اسم مقدس و آیه های قران. بعضی روزها روزنامه ها را 
می سوزانند تا از نظر آن ها ما کمتر گناه کنیم.یک تیم والیبال دارند و بعد از ظهرها با بچه ها بازی 
می کنند. گاهگاهی هم دور هم می نشینند و بخش هایی از قرآن را که حفظ هستند تمرین می کنند. 
از اخبار و گزارش ها و حوادث روز دنیا فقط روی بمب گذاری های القاعده در عراق و افغانســتان و 
خبرهای مربوط به گروه خودشــان حساسیت نشان می دهند. یک بار دیدم که »جهانگیر« یکی از 
جوانان القاعده، شطرنج بازی می کند. »علیرضا ایرانشاهی« پرسید: »مگر شطرنج برای آن ها حرام 

نیست؟« گفتم: »نمی دانم.«  ادامه دارد ......

رئیس اقلیم کردستان عراق در گفتگو با نخست وزیر این کشور به وی اطمینان خاطر داده است که نتایج رفراندوم تعیین سرنوشت در اقلیم را اجرایی نخواهند کرد.
در نشســت روز چهارشنبه هفته گذشته مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردســتان عراق با رهبران و نمایندگان 15 حزب اقلیم کردستان تصمیم به برگزاری رفراندوم تعیین 
سرنوشت در 15 سپتامبر سال جاری میالدی گرفته شد. پس از این نشست مسعود بارزانی و حیدر العبادی گفتگویی تلفنی داشتند که نهاد ریاست اقلیم کردستان مسائل و 

تحوالت سیاسی و آخرین پیشرفت ها در جنگ با داعش در عملیات موصل و روابط اربیله بغداد را محورهای گفتگوی میان طرفین اعالم کرد.
پایگاه خبری ُکردی زبان لوین به نقل از یکی از مسئولین عالی رتبه ُکرد در بغداد از اطمینان خاطر بارزانی به العبادی در خصوص عدم اجرایی کردن نتایج رفراندوم تعیین 

سرنوشت خبر داد.

         محمدقسیم عثمانی نماینده مجلس:

هنوز تیم فرماندهی تروریستها دستگیر نشده است

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ورود سه فرد مسلح 
به مجلس قابل توجیه نیست، گفت:  آنچه 
مسلم است این چند تروریست یک گونی 
اســلحه وارد مجلس کرده اند. همین که 
این مقدار اســلحه را تا محــل ورود به 
مجلس و گیت ورودی رسانده اند نیز قابل 

قبول نیست.
به گزارش ایلنا، محمدقسیم عثمانی با 
اشاره به حادثه تروریستی روز چهارشنبه 
حرم مطهر امام خمینــی )ره( و مجلس 

شورای اســالمی تاکید کرد که با توجه 
بــه غیرعلنی بودن جلســه امکان بازگو 
کردن مســائل مطرح شــده وجود ندارد 
و در ادامه دربــاره اصل وقوع این حمله 
تروریستی گفت: فارغ از چگونگی وقوع 
این حمالت، به هرحال شوکی به دستگاه 
امنیتی ما وارد شــد که باعث هوشیاری 

بیشتر این دستگاه ها خواهد شد.
او اعــالم کرد: از ایــن اتفاق می توان 
درس های بزرگی گرفــت، باید در همه 

حوزه ها هوشیاری مان را افزایش دهیم.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به عملیات تروریستی کور 
داعش در دو نقطه استراتژیک کشورمان 
خاطرنشــان کــرد: البته ایــن عملیات 
تروریستی به صورت کور و بدون آنکه به 
هدف اصلی که صحن علنی مجلس بود، 
به انجام رسید اما به هرحال ورود سه فرد 

مسلح به مجلس قابل توجیه نیست. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: بــا وجود تمامی 
اقدامات مثبت سیستم امنیتی، انتظامی و 
نظامی کشورمان در مرزها و حتی خارج از 
مرزهای کشور، آنچه مسلم است این چند 
تروریست یک گونی اسلحه وارد مجلس 
کرده اند. حتی همین که این مقدار اسلحه 
را تا محل ورود به مجلس و گیت ورودی 
رســانده اند نیز قابل قبول نیســت؛ بلکه 
پیش از آنکه به این مرحله برســیم، باید 

با آنها برخورد می شد.
عضو فراکســیون امیــد مجلس دهم 
دربــاره اطالعــات ضــد و نقیــض و 
روایت هــای متعدد در بــاره نجوه ورود، 
تعداد تروریســت ها و حتی جنسیت آنها 
گفت: تروریست ها سه نفر بوده اند که به 
صورت مســلح وارد مجلس شده اند و با 

این حال وقتی در طبقات دفتر مراجعات 
مردمی اقدام به فیلمبرداری و انتشار ویدئو 
کرده اند، دست یک زن وارد کادر می شود 

که هنوز هویت او مشخص نشده است.
نماینده بــوکان در محلس که یکی از 
پنج نماینده سخنران در جلسه غیرعلنی 
امــروز بود، در واکنش به این احتمال که 
زن مورد بحث گروگان داعشــیان باشد، 
گفت: به هر حال ممکن است این فرضیه 
در مورد اینکه او گروگان باشد هم درست 
باشــد اما هنوز معلوم نیست ماجرا از چه 
قرار بوده است و حال آنکه اطالعات مان 

کافی نیست.
او گفت: آنچه مســلم اســت این تیم 
فرماندهی و پشتیانی می شدند اما تا جایی 
که بنده اطالع دارم، هنوز تیم پشــتیبان 
و فرماندهی این گروه تروریســتی پیدا و 

دستگیر نشده است.

10 ماه زندگی با القاعده ای های ایرانی رئیس جمهور در ضیافت افطار با جمعی از دانشجویان و جوانان:

                        ظریف پس از ورود به اسلو: 

دیدگاه های دولت دوازدهم را در مجمع اسلو مطرح می کنم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی ضمن تشــریح روال مسلح شدن 
نمایندگان به ســوابق این مسئله اشــاره کرد و حادثه 
تروریستی روز چهارشنبه را منجر به بیدارباش سیاسی-

امنیتی در کشور دانست.
به گزارش ایلنا حشــمت اهلل فالحت پیشه ، با اشاره به 
برگزاری نشســت غیرعلنی روز گذشته مجلس و ارائه 
گزارش وزرای اطالعات، کشور و جانشین فرمانده سپاه 
پاســداران به نمایندگان، در تحلیل عملیات تروریستی 
روز چهارشنبه گذشــته داعش در تهران اعالم کرد: به 
نظر می رســد داعش عماًل ایــران را مهمترین مانع در 
دســتیابی به اهداف خود که تشــکیل دولت اسالمی 
عراق و شــام بود، می داند و حــال به دنبال انتقام گیری 
از شکست های خود اســت و به همین دلیل با طراحی 
یک عملیات تروریستی، افراد خود را برای انجام آن به 

تهران فرستاده است.
او با تاکید بر این که با توجه به ســطح باالی امنیتی 
مســائل مربوط به این حمله تروریستی، امکان تشریح 
جزئیات مسئله که در صحن علنی روز گذشته مجلس 
مطرح شــد، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: قطعاً به زودی 
ابعاد مختلف این حمله تروریستی مشخص خواهد شد و 
جلسه روز گذشته مجلس نیز با همین هدف برگزار شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که اتفاق چهارشنبه حرم امام 
)ره( و مجلس بسیار تلخ بود و چند تن از هم وطنان مان 
که بعضاً از همکاران ما در مجلس بودند، به شــهادت 
رســیدند، اشــاره کرد و در ادامه یادآور شد: این حمله 
تروریستی و این واقعه اثرات مهم و عمیقی در بر داشت.

نماینده مردم اســالم آباد غــرب و داالهو در مجلس 
دهم توضیح داد: شــاید مهمترین مسئله مربوط بود به 
بیدارباشــی که در پی این حمالت هم در حوزه سیاسی 
و هم در مسائل امنیتی کشور ایجاد کرد. این اثر خوبی 
بود که در پی این حمالت شاهد بودیم اما این اتفاق به 
آن معنی نیست که به جوانب مغفول مانده در این رابطه 

بی توجه و بی تفاوت باشیم.
او در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر اخیرش 
درخصوص لزوم مســلح شــدن نمایندگان مجلس و 
در پاســخ به این ســوال که آیا هم اکنون مسلح است، 
گفت: بنده اسلحه دارم اما در حال حاضر مسلح نیستم. 

نمایندگان منعی برای مسلح شدن ندارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اسالمی با اشاره به ســوابق این مسئله اعالم 
کرد: از زمان مجلس هفتم نمایندگان مجلس در صورت 
تمایل می توانستند مجوز حمل اسلحه دریافت کنند و ما 

از همان زمان اسلحه داشتیم.
او در پاســخ به این ســوال که برای مســلح شدن 
نماینــدگان چه روالی طی می شــود، گفــت: منعی در 
این رابطه پیش روی نمایندگان نیســت و درصورتی که 
درخواست دریافت ســالح را تقدیم هیات رییسه کنند، 
مجلــس روال قانونی آن را به انجام رســانده و پس از 
آن، اسلحه موردنظر به آن نماینده تحویل داده می شود.

فالحت پیشــه در پایان و در پاســخ به این سوال که 
آیا درخواست عمومی از سوی نمایندگان برای دریافت 
اسلحه مطرح شده، گفت که لزومی به این مسئله نیست 
و چنین درخواســتی به صورت عمومی مطرح نشده اما 

درصورتی که هر نماینده بخواهد می تواند مسلح باشد.

فالحت پیشه در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد:

بیدارباش سیاسی- امنیتی 
در پی حمله تروریستی 

چهارشنبه داعش

به دنبال افزایــش قابل توجه عوارض 
گمرکــی در فــرودگاه نجف، ســازمان 
هواپیمایی ایران اعالم کرد مذاکرات خود 
با مسوالن عراقی را برای تجدید نظر در 

این تصمیم ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، رضا جعفرزاده - مدیر 
روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری 
-  با بیان این مطلب اظهار کرد: استمرار 
پروازهای شرکت های ایرانی به نجف از 
دهم تیرماه جــاری منوط به تجدید نظر 

مسئوالن این فرودگاه است.
وی ادامه داد: تصمیــم ایرالین های 
ایرانی مبنی بر قطع پروازها از دهم تیرماه 

به مقصد نجف ناشی از افزایش بی رویه 
عوارض گمرکی و هزینه های هندلینگ 
فــرودگاه مذکور بوده کــه این موضوع 
توسط ســازمان هواپیمایی کشوری در 

دست پیگیری است.
بــه گفته جعفــرزاده در حــال حاضر 
10 شــرکت هواپیمایی ایرانی به نجف 
پرواز دارند که مجوزشــان را از سازمان 

هواپیمایی کشوری دریافت کرده اند.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی 
با اشــاره شــکایت های مطرح شــده از 
ســوی ایرالین های ایرانی، تصریح کرد: 
گزارش هــای ایرالیــن ها به ســازمان 

هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که 
فرودگاه نجف شرکت های هواپیمایی را 
به پرداخــت عوارض گمرکی از دهم تیر 
ماه، بــه ازای هر پــرواز ۸5 دالر و هر 
صندلی پرواز 15 دالر ملزم کرده اســت 
که این امــر انگیزه پرواز به این فرودگاه 
را از شرکت های هواپیمایی سلب کرده 
و آن ها را مجبــور به برنامه ریزی قطع 
پروازهای برنامه ای از تاریخ مذکور کرده 

است.
وی افزود: در این رابطه شــرکت های 
هواپیمایــی مراتب اعتــراض خود را به 
صورت کتبی از طریق انجمن شــرکت 

های هواپیمایی به ســازمان هواپیمایی 
کشوری ارائه و در دیدار با رئیس سازمان 
مشــکالت اخیر پروازها بــه نجف را به 

صورت جزئی تشریح کردند.
جعفرزاده با بیان اینکه افزایش قیمت 
ها از طرف فــرودگاه نجف هزینه های 
گزافــی را به زائــران ایرانی تحمیل می 
کند خاطر نشــان کرد: ادامه پروازها به 
ســمت نجف مبنی بر متعــارف کردن 
نرخ ها خواهد بود و ســازمان هواپیمایی 
کشوری نیز در تالش است تا مسئوالن 
فرودگاه نجف را متقاعد کند تا نسبت به 

تصمیمات اخیرشان تجدید نظر کنند.

واکنش سازمان هواپیمایی به تصمیم مسوالن عراقی

فرودگاه نجف تجدیدنظر نکند، پروازهای ایران متوقف خواهد شد

رئیس بانک مرکزی گفت: دریافت وام 
5 میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه 

امکان پذیر است.
به گزارش ایلنا، ولی اهلل ســیف درباره 
ابالغ دســتور العمل پرداخت وام بانکی 
5 میلیــون تومانی با وثیقه قــرار دادن 
یارانه های دریافتی گفت: بله دستورالعمل 
پرداخت این وام هــا به بدنه بانکی ابالغ 
شده است و بانک ها در حال عمل هستند.

او ادامــه داد: در گذشــته کارت های 
اعتبــاری 10 میلیونی، ۲0 میلیونی و 50 
میلیونــی صادر می شــد؛ در حال حاضر 
نیز کارت های اعتبــاری 5 میلیونی نیز 
در میــان این کارت ها قرار داده ایم که از 
طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت 

وام را عملیاتی کرد.
این درحالی  است که پیش از این  مدیر 
گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی  
و بانکی   در این باره به ایلنا گفته بود: بانک 
مرکزی بانک ها را برای پرداخت وام 55 

میلیونی با وثیقه یارانه نقدی ملزم نکرده 
است. 

در صورتی که منابع بانک ها اجازه دهد 
طبعا می توانند وام را پرداخت کنند اما در 
شــرایط فعلی بانک ها منابع الزم برای 
پرداخت تســهیالت در این حجم وسیع 
برای افرادی که یارانه دریافت می کنند 

را ندارند.

فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از هالکت ۴ نفر از اشــرار مسلح در شهرستان 
رودان خبر داد.

 به گزارش ایسنا،  سردار عزیزاهلل ملکی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در 
پی انجام اقدامات اطالعاتی و رصد اخبار موجود مبنی بر تحرک گروه اشــرار مسلح 
در بخش های شرقی استان هرمزگان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.
وی افزود: در همین راســتا با اجرای طرح های عملیاتی، اطالعاتی و شناسایی فنی 
و پیچیده و مراقبت دقیق تردد و تحرکات این افراد، عصر روز گذشــته ماموران جان 
بر کف پلیس در کوه های اطراف شهرستان رودان با تیم ۴ نفره از این اشرار مواجه و 

پس از درگیری مسلحانه همه آنان را به هالکت رساندند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرســی از این افراد کشــته شده تعداد ۴ قبضه 
اســلحه جنگی، 11۲ فشــنگ جنگی، مقادیری مواد منفجره و پرچمی با آرم داعش 

کشف شد.
سردار ملکی تصریح کرد: هویت دو نفر از این اشرار به هالکت رسیده اتباع بیگانه با 

کارت شناسایی خارجی بوده و هویت افراد دیگر در دست بررسی است.
فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان خاطرنشــان کرد: ما در اینجا این اطمینان را به 
هموطنان عزیز می دهیم که با هوشــیاری کامل با هر نوع تحرکاتی که باعث ناامنی  
در منطقه شود مبارزه خواهیم کرد و از هموطنان عزیز درخواست داریم هر نوع موارد 

مشکوک را  از طریق تلفن 110 در اختیار پلیس قرار دهند.

ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی:

دریافت وام پنج میلیون تومانی با 
وثیقه یارانه امکاپذیر است 

تشریح جزئیات هالکت 4 نفر 
از اشرار مسلح در هرمزگان  

اطمینان خاطر بارزانی به العبادی


