
باید تعریف جامعی از قانون شود
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، صبح امروز در ادامه سلسله جلسات اعضای 
شورای هم اندیشی قرآنی که با حضور محققین و پژوهشگران در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، مسایل مربوط به تدوین قوانین منسجم 

را از ضرورت های کشور دانست و با ابراز نارضایتی از قانون نویسی بعضی 
صفحه ۲از سازمان ها، نهادها و شوراهای عالی و  ...
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وزیر امور خارجه:همه البی گران آل سعود!

مالقات با جان کری ضروری است
محمدجواد ظریف که برای شــرکت در نشست توسعه پایدار و مراسم امضای تعهدات کنوانسیون 
تغییرات آب و هوا به نیویورک سفر کرده است، افزود : این سفر فرصتی است تا با حضور در مجامع 
فکری و مصاحبه ها از اقداماتی که گروه های معاند ایران برای فضا سازی و ادامه فضای ایران 
هراسی قبل از برجام طراحی و اجرایی کردند پیشگیری کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان با 
اشاره به این نکته که مدت هاست برای موضوع پیگیری اجرای برجام) از روز اجرایی شدن 
برجام تاکنون( مالقات حضوری با وزیر امور خارجه آمریکا انجام نشده است و فرصتی 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3برای این اقدام نداشتیم، تاکید کرد: الزم بود با توجه به ضرورت  ... صفحه ۴

چند روز پیش، خبری در رســانه ها منتشر شد 
مبنی بر اینکه کنگره آمریکا قصد دارد اســناد 
مربوط به دخالت عربســتان سعودی در واقعه 
»11 ســپتامبر« را که تاکنون اجازه انتشــار 
نیافته، از حالت محرمانه خارج و منتشــر کند. 
این خبر نه تنها به سرعت در محافل مختلف 
سیاسی و رسانه ای جهان بازتاب یافت، بلکه 
واکنش فوری سعودی ها را نیز به دنبال داشت 

صفحه 3که تهدید کردند  ...

سیدجالل ســاداتیان عضو اسبق 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل 

متحد با اشاره به  ...

عضو  مصباحی مقدم  غالمرضــا 
شــورای مرکزی جامعه روحانیت 

مبارز گفت ...

سخنگوی کمیســیون اصل 90 
مصطفی  افضلــی فرد اظهار کرد: 

برخی نمایندگان ...

سوءاستفاده از 
اظهارات سیف 

خیانت بود

می دانستیم 
رای نمی 

آوریم

شکایت برخی 
نمایندگان از 
وزارت کشور

برجام؛ سه ماه نه سی ماه
صفحه ۲

زمانی که ویرانی رخ می دهد، بازسازی و نوسازی زمان بر است
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حذف یارانه 24 میلیون نفر برای دولت شدنی نیست
نمایندگان مجلس امروز با تصویب ماده واحده الیحه بودجه سال 1395 کل کشور، بودجه 978 هزار میلیارد تومانی سال 
آینده را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی مواد ارجاعی الیحه 
بودجه 95 ردیف های هزینه ای تبصره ای 14 را به تصویب رساندند که بر اساس آن مقرر شد در اجرای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از حذف دهک های پرآمد جامعه به این شکل هزینه شود. اما پیش از تصویب 
این تبصره نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور طی سخنانی اظهار کرد: حذف یارانه 24 میلیون برای 
دولت امکان پذیر نیست حال آنکه مجلس در صورت عدم این کار دولت را متخلف قلمداد می کند و این انتظار از مجلس 

نبود که در این مسیر گام بردارد. وی افزود: ما در سال گذشته حدود 4 و نیم میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کردیم و در نیمه راه بنا به برخی اعتراضات 
و گزارشات متوجه شدیم که دولت در حذف برخی خانوارها ظلم کرده و در نهایت حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر را به جمع یارانه بگیران اضافه کرده، حال 

دراین شرایط مجلس از ما می خواهد 24 میلیون نفر را حذف کند که این برای ما شدنی نیست. دولت صحبت های هیجانی علیه مجلس را متوقف کند
در ادامه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با انتقاد از صحبت های نماینده دولت در مورد حذف یارانه ها و این که به گفته وی مجلس 
را ظالم جلوه می دهد گفت: ما پیش از این با دولت توافقات را انجام دادیم و با افتخار اعالم می کنیم مجلس در راســتای فرمایشات رهبری در اجرای 
اقتصاد مقاومتی ســینه سپر کرده اســت و این موضوع را پیگیری می کند. وی افزود:  بخش هزینه ای منابع حاصل از حذف یارانه افراد پردرآمد نیز در 

راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است. 

احتمال استیضاح وزیر کشور در ماجرای مینو خالقی
ردصالحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان پس از انتخابات سروصدای بسیاری را برپا کرد. معترضان ضمن غیرقانونی 
خواندن این اتفاق از وزارت کشور درخواست کردند که اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد تا نمایندگان مجلس طبق 
قانون به آن رســیدگی کنند. اما نهایتا وزارت کشور اعالم کرد که با وجود اختالف نظر با شورای نگهبان در این خصوص، 
مینو خالقی رد می شود و نفر بعد از او به مجلس راه می یابد. حاال علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرده 
است که اگر درنهایت وزارت کشور اعتبارنامه خالقی را به مجلس نفرستد، وزیر استیضاح خواهد شد. مطهری با اشاره به 
اظهارات پیشین خود مبنی براستیضاح وزیر کشور در صورت عدم ارائه اعتبارنامه مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در 

مجلس دهم اظهار کرد:  ما منتظریم ببینیم وزارت کشور چگونه رفتار می کند اگر این وزارتخانه اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند موضوع استیضاح نیز 
منتفی خواهد شد. ما کماکان با وزارت کشور در ارتباط هستیم و درصورتی که اعتبارنامه صادر نشود استیضاح وزیر کشور را مطرح خواهیم کرد. وی با اشاره 
به گفت وگوی خود با تعدادی از نمایندگان برای جلب نظر آن ها درمورد استیضاح وزیر کشور تصریح کرد: ما این موضوع را در مدت باقیمانده مجلس نهم 
پیگیری خواهیم کرد اما اگر در این مجلس به نتیجه نرســید آن را در مجلس بعد مطرح می کنیم. مطهری اضافه کرد: ممکن اســت وزیر کشور بگوید از 
آن جایــی که هیات نظارت اعتبارنامه را امضا نکرده نمی تواند آن را صادر کند اما به نظر من اگر هیات نظارت بخواهد برخالف قانون از امضای اعتبارنامه 
سر باز زند وزیر حق اعتراض دارد و می تواند بگوید اعتبارنامه را به مجلس می فرستیم تا نمایندگان تصمیم بگیرد. این نماینده مردم تهران همچنین تصریح 

کرد:  من با وزارت کشور صحبت کردم؛ آن ها هم با من هم نظر هستند؛ لذا منتظریم نظر نهایی وزارت کشور اعالم شود.

صداوسیما اثرگذاری خود را 
از دست داده است

صداوســیما همچنــان در قضیــه برجــام و دیگر 
مسائل سیاسی متهم به طرفداری از جناح خاص 
اســت. منتقدان می گویند این ســازمان به جای 
اینکه رســانه ای ملــی و متعلق به همــه گروه ها 
باشــد، رســانه ای جناحی و حزبی شده است. آن 
هــا در عین حــال تاکید مــی کنند که این رســانه 
تاثیرگذاری خود را از دســت داده اســت و تالش 

هایش به جایی نمی رسد. 
غالمحسین کرباســچی دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی ضمن اشــاره به عملکرد صداوسیما در 
قضیــه برجام با بیان اینکــه در حال حاضر در صدا 
و ســیما در بخش اخبــار و تبلیغات کســی حضور 
دارد که ســال ها معاون آقای جلیلی بوده اســت و 
مســئولیت بوجود آمدن این بحران هــا به نوعی به 
آن ها باز می گردد، می گویــد: به نظر من در افکار 
عمومی این کار ها نتایج معکوس دارد. امروز دیگر 
اینطور نیســت که مرجــع تمام اخبــار و اطالعات 
مردم صدا و سیما باشد. کرباسچی خاطرنشان می 
کند: فضای اطالعاتی مردم امروز گســترش پیدا 
کرده اســت در واقع امروز قضاوت افــکار عمومی 
آن چیزی نیســت که صدا و ســیما تالش می کند 

آن را منعکس کند.
حســین کمالی دبیر کل حزب اســالمی کار و عضو 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان نیز در این 
خصوص با بیان اینکه متاســفانه صداوسیما حزبی 
عمل می کنــد و به عنوان رســانه ملــی نقش آفرین 
نیســت، می گوید: مردم هم عمومــا این موضوع را 
فهمیده اند و به این جهت صداوسیما اثرگذاری خود را 
هم از دست داده است. یک رسانه ملی باید نقش ملی 
داشته و بی طرف باشد و همین طور به منافع ملی توجه 
کند، اما صدا و سیما با عملکرد خود این طور نیست. 
وی تصریح می کند: اگر بنا بــود که این حرف هایی 
که صدا و سیما می زند اثر داشته باشد و مردم آن ها را 
باور کنند، نتیجه آرای مردم در انتخابات اخیر چیزی 

نمی شد که شاهد آن بودیم.

صداوسیما در حال جذب رأی برای جلیلی
امــا در این میان در جریان پخش جلســات بررســی 
برجــام در مجلس تیغ انتقادها به صداوســیما برای 
غش کردن این سازمان به سمت سعید جلیلی بیش از 
همیشه شد. بهروز نعمتی آن اعتراض کرد که معاون 
جلیلی در صداوســیما چه می کنــد و ابوترابی گفت 
که چرا فقط وقتی جلیلی حضــور دارد دوربین های 
صداوسیما هم هســتند. با این حال رویه صداوسیما 
تغییــر نکرد و حاال نیز با وجــود تصویب برجام و تایید 
رهبــری، همچنان مشــغول هجمه علیــه برجام و 
دولت اســت. موضوعی کــه با توجه به اینکه ســال 
دیگر انتخابات ریاســت جمهــوری را در پیش داریم 

قابل توجه است.
کمال الدین پیرموذن نماینده اصالح طلب مجلس 
شــورای اســالمی در این خصوص با بیــان اینکه 
کارنامه صداوســیما در مورد برجام فوق العاده سیاه 
است چرا که با سیاه نمایی برجام می خواهند روزگار 
این ملــت و دولت برآمده از اراده ملت را ســیاه کنند 
تاکیــد می کنــد: در واقع این ها مــی خواهند برای 
امثال جلیلی ها در انتخابات آتی آرای مثبتی را جذب 
کنند اما افــکار عمومی هیچگاه اشــتباه نمی کند 
زیرا افکار عمومی مخالف کسانی است که برجام را 

زیرسوال می برند.

برجام؛ سه ماه نه سی ماه
زمانی که ویرانی رخ می دهد، بازسازی و نوسازی زمان بر است

حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جریان 
بیست و ششمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید در جمع مردم استان سمنان 
با بیان اینکه زمانی که دولت را در اختیار گرفته کشور در اوج ایران هراسی بوده 
اســت، گفت: آنها که فکر می کنند و می گویند که برجــام برای ما کاری نکرده 
است باید بگویم که برجام افتخاری سیاسی و حقوقی برای تاریخ ملت ایران ثبت 
کرده اســت. رئیس جمهور با اشاره به کسانی که می خواهند القا کنند در برجام 
طرف مقابل به پیروزی رسیده اســت، اظهار کرد: چرا واقعیت ها را برای مردم 
نمی خواهند روشن کنند و چرا در برابر عظمت ملت ایران که یک موفقیت بزرگ 

تاریخی به دست آورده است نمی خواهیم سر فرود آوریم؟
روحانی با اشاره به رسانه  هایی که با بی اخالقی علیه دولت هجمه می کنند، 
یادآور شد: انتقاد از دولت اشکالی ندارد و نقد دولت گاهی الزم است اما ملت 
ایران آشــوب و هرج و مرج رسانه ای را نمی پسندد و هجمه های غیراخالقی 
رســانه ها در شــأن ملت بزرگ ایران نیســت. رئیس جمهور با تاکید بر رعایت 
اخــالق تصریح کرد که منظــور از برجام دو برجام اخالقی اســت و باید آن را 

مدنظر قرار داد.

برجام افتخاری سیاسی و حقوقی است
روحانی در این ســخنان به ارائه گزارشــی از عملکرد 31 ماهــه دولت یازدهم 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: دولت یازدهــم کار خود را در زمانــی آغاز کرد که 
اسالم هراسی و ایران هراسی در اوج خود قرار داشت. دولت هنگامی کار خود را 
آغاز کرد که تحریم ها به نقطه اوج خود رســیده بود و تورم، رکود، بیکاری و عدم 
آرامش در بازار، زندگی مردم ، آینده کشور و اقتصاد را در ذهن مردم با تردیدهای 

فراوانی مواجه کرده بود.
وی با بیان اینکه مردم تصمیمی تاریخی گرفته اند که اســالم و ایران هراســی 
قدرت های بزرگ جهان و صهیونیســم بین المللی را با شکســت مواجه کنند، 
اظهــار کرد: ملت ایران تصمیم گرفتند که با همه فشــارها، فشــار تحریم ها و 

مشکالت منطقه ای و بین المللی را یکی پس از دیگری حل و فصل کنند.
روحانی با اشــاره بــه توافق ایــران و گــروه 1+5 و خروج ایــران از فصل هفت 
منشور ســازمان ملل، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران توانست با قدرت خود تمام 
قطعنامه های تحریمی فصل هفت علیه کشور را از بین ببرد. همه قطعنامه هایی 
که علیه ایران بود امروز لغو شده اند و آنها که فکر می کنند و می گویند که برجام 
برای ما کاری نکرده است باید بگویم که برجام افتخاری سیاسی و حقوقی برای 

تاریخ ملت ایران ثبت کرده است.
وی با طرح این پرسش که چه کســی فکر می کرد 6 قطعنامه شورای امنیت و 
12 قطعنامه شورای حکام یکی پس از دیگری لغو و مطرود شد و برای همیشه 
به زباله دان تاریخ انداخته شود، خاطرنشان کرد: مردم یادشان نرفته است که 
فروش نفت ایران که به عنوان یک قدرت اقتصادی در صحنه بین الملل حضور 
داشــت را به نصف تغییر دادند و از دو میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه 
کاهش دادند. مردم همچنان شــاهد بودند که کشتیرانی به علت تحریم ایران 

برای انتقال کاال به داخل با مشکالت فراوانی مواجه بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در سال های اخیر تمام کانال های بانکی و بیمه ای 
دنیا بر روی ایران بسته شــده بود، اضافه کرد: مردم یادشــان نرفته که انتقال 
هیچ پول بانکی از طریق سیستم های بانکی به کشور امکان پذیر نبود و به قرن 

نوزدهم رفته بودیم و همه چیز از طریق صرافی ها حل و فصل می شد.

چرا واقعیت ها را برای مردم نمی خواهند روشن کنند؟
روحانی در بخــش دیگری از صحبت های خــود با انتقــاد از عملکرد برخی از 
رســانه ها و هجمه آنها علیه دولت با بیان اینکه از رسانه ها می خواهم اخالق را 
مورد نظر خود قرار دهند، خاطرنشــان کرد: انتقاد از دولت اشکالی ندارد و نقد 
دولت گاهی الزم است اما ملت ایران آشوب و هرج و مرج رسانه ای را نمی پسندد 

و هجمه های غیراخالقی رسانه ها در شأن ملت بزرگ ایران نیست.
وی با تأکید بر اینکه اگر حمایت مردم نبود هیچ گاه نمی توانستیم موفقیت برجام 
را در برابر قدرت های بزرگ به دســت آوریم، اظهار کرد: برای من جای تعجب 
است که برخی می خواهند به گونه ای القاء کنند که ملت ایران پیروز نیست بلکه 
آمریکا پیروز است. برای من جای تعجب است که برخی  می گویند دیپلمات های 
ایرانی پیروز نیستند بلکه صهیونیست ها پیروز هستند؛ کجا رفت تعصب ملی و 
غیرت دینی؟ روحانی ادامه داد: چرا واقعیت ها را برای مردم نمی خواهند روشن 
کنند و چرا در برابر عظمت ملت ایران که یک موفقیت بزرگ تاریخی به دســت 

آورده است نمی خواهیم سر فرود آوریم؟
رئیس جمهور با اشــاره به برقراری ســوئیفت و اتصال بانک مرکــزی ایران به 
بانک های دنیا، اظهار کرد: به لطف خدا زنجیره تحریم ها را گسسته ایم و امروز 
روابط بانکی ایران و جهان یکی پس از دیگری گشــوده می شــود. امروز به هر 
کشوری که سفر می کنیم قرارداد ارتباط بانک مرکزی با بانک آن کشور از جمله 
نخستین قراردادهایی است که میان طرفین منعقد می شود. وی با بیان اینکه 

در سفرهای پاکستان و ترکیه نیز قراردادهای ارتباط میان بانک های دو کشور 
به امضای طرفین رسید، اظهار کرد: در سفرهای مقامات خارجی به ایران نیز 

انعقاد قرارداد بانکی از جمله برنامه های در دستور کار طرفین است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه یادمان باشــد که زمانی که ویرانی رخ می دهد، 
بازسازی و نوســازی زمان بر اســت، اظهار کرد: امروز موانع از پیش پا برداشته 
شده است و مسیر به روی صادرکنندگان و تجار هموار شده است، اما برای اینکه 

سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود، نیازمند زمان هستیم.
روحانی با بیان اینکه امروز سه ماه از برجام گذشته است در حالی که برخی فکر 
می کنند سی سال گذشــته اســت، تأکید کرد: در مدت زمان گذشته از برجام 
گشــایش های فراوانی در زمینه هــای مختلف از جمله حمــل و نقل هوایی و 
گردشــگری خارجی ایجاد شــده اســت. امروز همچنین روزانه تعداد زیادی از 
کمپانی هــا و بخش خصوصی خارجی جهت مذاکره و انعقاد قرارداد به کشــور 

وارد می شوند.

برجام ۲ برجام اخالقی است 
رئیس جمهور کشــورمان در بخش دیگری از صحبت هــای خود با بیان اینکه 
برجام ثمره هدایت های مقام معظم رهبری و تالش های ملت بزرگ ایران است، 
بر لزوم اســتفاده از فرصت ایجاد شده در کشور تأکید و اظهار کرد: رقابت های 
حزبی و جناحی در دوران انتخابات اشکالی ندارد؛ چرا که این دوران، دوران شعار 

و رقابت است اما امروز دیگر دوران رقابت  را باید کنار بگذاریم.
روحانی با تأکید بر اینکه امروز زمان استفاده از فرصت ایجاد شده است، اظهار 
کرد: اگر کســی برای برجام نقدی دارد، برای زمان پیش از تصویب آن است؛ 
امروز زمان اجرای برجامی است که همه از جمله مقام معظم رهبری، مجلس 
و شــورای عالی امنیت ملی آن را تأیید کرده اند. امروز دیگر زمان برخی نقدها و 
بیان ها نیست و همه باید در برادرانه و منسجم در کنار یکدیگر و جهت ساختن 

ایرانی آباد تالش کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه امروز در پسابرجام باید به دنبال اخالق و اقتصاد باشیم، 
خاطرنشــان کرد: در تماس تلفنی که به مناســبت عید نوروز با یکی از مراجع و 
علمای بزرگ قم داشتم ایشان به من گفتند که سال 95 باید کاری کنیم که سال 
برجام اخالقی باشــد. به تعبیر او برجام دو باید برجام اخالقی باشــد و ما باید در 
این ســال اخالق، ادب، راستگویی و خدمت به مردم و عظمت کشور را همواره 

مورد نظر خود قرار دهیم.

پیگیری روزدیدبان مجلس

باید تعریف جامعی از قانون شود
آیت الله هاشــمی رفسنجانی، صبح امروز در ادامه سلسله جلســات اعضای شورای هم اندیشی قرآنی که با حضور محققین و پژوهشگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، مسایل مربوط به تدوین قوانین منسجم را از 
ضرورت های کشور دانست و با ابراز نارضایتی از قانون نویسی بعضی از سازمان ها، نهادها و شوراهای عالی و یا پاسخگو نبودن به توجیهات قانونی یا شرعی برخی تصمیمات، گفت: باید تعریف جامعی از قانون شود تا 
تفاوت های آن با تصویب نامه ها و بخشنامه مشخص شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به مباحث مربوط به آغاز بررسی و تدوین سیاست های کلی قانونگذاری در این مجمع، گفت: از پژوهشگران 
و اندیشمندان جامعه هم خواسته ایم که اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارند، از طریق رسانه ها و دبیرخانه بگویند تا موقع بحث در جلسات مورد توجه باشد. هاشمی رفسنجانی، در بخش بعدی سخنان خویش و در پاسخ 
به سؤال یکی از اعضا که »تحلیل شما از اوضاع منطقه چیست؟«، به تفرقه های اخیر بین کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: مجموعه اتفاقات، ابهام سیاسی دارد و می بینیم که بسیاری از تحلیلگران، شرایط 
منطقه را »بن بست« تعبیر می کنند. وی اختالفات کشورهای اسالمی را باعث رنجش خاطر همه دلسوزان اسالم و آسودگی خاطر رژیم جعلی صهیونیستی دانست و با اشاره به اتفاقات اجالس سران کشورهای 

اسالمی در ترکیه، گفت: اجالسی که فلسفه وجودی آن رفع اختالف میان مسلمانان و ایجاد وحدت و همدلی بین آنان بود، متأسفانه در این دوره به ضد خود تبدیل شد و به اختالفات دامن زد.

سیاسی

سوژه روز
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دولت به تنهایی نمی تواند اصالحات اقتصادی انجام دهد

  استاد علوم سیاسی داشنگاه تهران گفت: اقتصاد ایران تا بن استخوان یک اقتصاد ناکارآمد دولتی است و بدون یک اصالح عمیق ساختاری  و تبدیل کردن اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد نمی تواند موفق باشد. وی تاکید 
کرد: اقتصاد دولتی نه تنها در ایران موفق نبوده است، بلکه در ظرف 250 سال گذشته از بعد از انقالب صنعتی به این سو، این اقتصاد در هیچ کجای دنیا موفق نبوده است. زیبا کالم درخصوص اینکه چرا در ایران بعد 
از انقالب علی رغم طرفداری دولت های قبل و در حال حاضر طرفداری دولت روحانی از اقتصاد بازار آزاد، این روند بســیار کند و ناقص پیش می رود، اظهار کرد: در ایران نیروهایی هســتند که حیات سیاســی شان در 

گرو اقتصاد دولتی است و نمی توانند بگذارند این اقتصاد سالم شود. وی همچنین با بیان این که این گونه نیست که دولت در ایران به تنهایی بتواند این اصالحات عمیق اقتصادی را انجام دهد، گفت: این اتفاق 
نیازمند همکاری دیگر نهادهای تأثیر گذار در اقتصاد ایران با دولت ها است. به همین دلیل مسئله چالش اقتصادی که در حال حاضر در پیش پای دولت است، مسئله ای نیست که بتوان آن را در کوتاه مدت و 
با شعار حل کرد. این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: به نظر من آقای روحانی باید بیاید واقعیت های اقتصاد را به صورت مستقیم و از تریبون صدا و سیما با مردم در میان بگذارد. این همان کاری است که 

آقای روحانی به هر دلیلی  از انجام دادن آن طفره رفته است.

سوءاستفاده از اظهارات سیف خیانت بود
سیدجالل ســاداتیان عضو اسبق نمایندگی 
ایــران در ســازمان ملل متحــد با اشــاره به 
هجمه های صورت گرفتــه به برجام به بهانه 
اظهارات رئیس بانک مرکزی در شورای روابط 
خارجی آمریکا گفت: وقتی شــما با دشــمن 
در خانه او صحبــت می کنی، باید او را متوجه 

تعهداتش ســاخت و انتظارهای به حق خود را طرح کرد. در واقع آقای سیف با 
اظهارات خود خواستند به آمریکا برای پایبندی به تعهداتش فشار ایجاد کنند. 
ساداتیان ادامه داد: در این راستا مشاهده کردیم افرادی از یک کلمه در سخنرانی 
آقای سیف سوءاستفاده کرده و آن را وسیله ای برای هجمه به کارگزاران نظام 
ســاخته اند که باید در نیت و صداقت این افراد تردید کرد. وی تاکید کرد: وقتی 
اظهارات رئیــس بانک بدون توجه به زمینه و با سواســتفاده از یک کلمه مورد 

دستاویز سیاسی قرار می گیرد ، اگر خیانت نباشد، از پشت خنجر زدن است.

می دانستیم رای نمی آوریم
غالمرضــا مصباحی مقدم عضو شــورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: لیستی 
که ما ارائه کردیم این لیســت درســت است 
که حاصل ائتــالف بود اما لیســتی بود که 
قابلیت تخریــب باالیی داشــت و دیدم که 
این تخریب خیلی قوی صــورت گرفت، به 

حســاب این که عده ای که در این لیســت هســتند تندرو هستند و مخالف 
برجام هســتند تمام لیســت را کوبیدند حــال آن که هم از نقطــه نظر گروه 
 رقیب هم افراد معتدل  در لیســت بود هم افرادی که آن هــا تعبیر به تندرو 

می کنند. 
وی با بیان این موضوع اظهار کرد:   در جلسه شورای مرکزی روحانیت مبارز 
پیش از انتخابات به این نتیجه رســیدیم که لیست ائتالف رای نمی آورد  اما 

چاره ای جز ترکیبی که لیست با آن بسته شد، نبود. 

شکایت برخی نمایندگان از وزارت کشور
سخنگوی کمیســیون اصل 90 مصطفی 
 افضلی فرد اظهار کــرد: برخی نمایندگان 
به کمیســیون اصــل 90 از وزارت کشــور 
شــکایت کردند که محتوای شــکایت آنها 
اســتفاده از افراد جهت دار در انتخابات و 
افراد شــناخته شــده ای که به سود جویی 

در این عرصه معروف بودند، اســت. افضلی فر ادامه داد: این شکایت به 
وزارت کشور ارســال شد و توضیح و استدالل و جوابیه فرماندار این حوزه 
انتخابیــه این بود که نتوانســتند افــراد بی طرفی را بــرای انتخابات پیدا 
کننــد و به همین دلیل از چنین افرادی اســتفاده کردند . اســتدالل این 
نماینده مورد قبول واقع نشــد و مجددا اظهارات ایشــان به وزارت کشور 
جهت پاســخ ارسال شــد چون به باور این نماینده توضیحات ارائه شده با 

واقعیت منافات دارد. 

مالقات با جان کری 
ضروری است

محمدجــواد ظریف که برای شــرکت در نشســت 
توسعه پایدار و مراسم امضای تعهدات کنوانسیون 
تغییــرات آب و هوا به نیویورک ســفر کرده اســت، 
افــزود : این ســفر فرصتی اســت تا بــا حضور در 
مجامع فکری و مصاحبه هــا از اقداماتی که گروه 
های معاند ایران برای فضا ســازی و ادامه فضای 
ایران هراسی قبل از برجام طراحی و اجرایی کردند 

پیشگیری کنیم.
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به این نکته که 
مدت هاست برای موضوع پیگیری اجرای برجام) از 
روز اجرایی شدن برجام تاکنون( مالقات حضوری با 
وزیر امور خارجه آمریکا انجام نشــده است و فرصتی 
برای این اقدام نداشتیم، تاکید کرد: الزم بود با توجه 
به ضرورت پیگیری اجرای جدی برجام توسط آمریکا 
، یک دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا انجام 
شود. رئیس دستگاه دیپلماســی کشورمان تصریح 
کرد :هماهنگ شده اســت تا آقای جان کری برای 
این مالقــات به نیویورک بیاید و ایــن مالقات انجام 

خواهد شد.
ظریف برنامــه های خود در نیویورک را فشــرده و 
ترکیبــی همراه با حضور در اجــالس ملل متحد و 
مالقات های دو جانبه با مقامات برخی کشــورها 
و حضــور در محافــل علمی و رســانه ای آمریکا و 
همین طور پیگیری بحث برجام دانســت.  ظریف 
همچنین در پاســخ به این پرسش که محور اصلی 
گفت وگو با کری چیســت و آیا همان نقل قول شما 
در اشــپیگل اســت که گفتید ما تنها از آمریکا یک 
چیز می خواهیــم و آن اینکه مانع مــراودات ما با 
اروپا نشــود، گفت: مــا دنبال ایــن نبوده ایم که با 
آمریکا ارتباط اقتصادی داشته باشیم ضمن اینکه 
ما منعی هم برای ارتباط سالم اقتصادی با آمریکا 
نداریــم ولی آمریکایی ها مشــکالتی در مصوبات 
کنگره شــان دارند. ظریف تصریح کرد: برجام به 
دنبال تغییر آن مصوبات نبود بلکه برجام به دنبال 
مداخله نکردن آمریکا در ارتباطات ایران با ســایر 

کشورها بود.
وزیر امــور خارجه کشــورمان در تشــریح راههای 
پیگیری برجام گفت: یا بنده در نیویورک پیگیر شدم 
یا همکارم آقای دکتر ســیف در واشنگتن مذاکرات 
داشــتند و هم پیگیری هایی کــه از طریق ای میل 
و ســایر ارتباطات و همچنین کمیســیون مشترک 
در ویــن و روز جمعــه همه اینها با هــدف جلوگیری 
از مداخله آمریکا بــود. وی درباره هدف خود از این 
پیگیری ها افزود: باید جلوگیــری کنیم از مقرراتی 
که قبال آمریکایی ها داشــتند کــه بخواهند مانع از 
این شوند که ســایر موسسات پولی و مالی در اروپا و 
آسیا با جمهوری اســالمی ارتباطات بانکی و مالی 

داشته باشند.
ظریــف گفت: این تــالش ها و اقدامــات برای این 
اســت که در طول سال های گذشــته آمریکایی ها 
یک مجموعه ای مقررات و موانع ایجاد کردند که به 
علت برجام از نظر قانونی رفع شــده حاال الزم اســت 
همه موسساتی که از این مقررات در گذشته خسارت 
دیده اند اطمینان حاصل کنند که در آینده خســارت 
نخواهند دید. وی افزود: یک قسمت این کار قانونی 
است که از نظر ما انجام شده و یک قسمت دیگر کار 
اطمینان بخشــی به موسســات مختلف است که با 
ایران ارتباط دارند که این یک مقدار بیشــتری طول 

می کشد.

ایلنا نوشت: شش سناریو برای هیئت رییسه مجلس
در مجلس آینده بر اساس قرار گرفتن اصولگرایان و اصالح طلبان در مجلس، شش سناریو محتمل است و با مشخص شدن ترکیب 

نمایندگان در دور دوم انتخابات، می توان با اطمینان بیشتری درباره نشستگان صندلی باالیی صحبت کرد.
 نامه نیوز نوشت: احیای اصول گرایان سنتی با جدایی از رادیکال ها

حاال بعد از شکست در هفتم اسفند جریان اصول گرای سنتی برای جدا کردن راه خود از طیف رادیکال اصول گرا باید خطوط سیاسی خود 
را در مقابل با دولت، برجام و مسائل فرهنگی و اجتماعی مشخص کنند.

 رویداد ۲۴ نوشت: مرگ و زندگی رهروان والیت در دستان الریجانی
در حالیکه تحلیلگران سیاسی ماهیت مجلس دهم را یک عامل تعیین کننده در نتیجه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در خرداد 

سال آینده می دانند، در فاصله 10 روز تا مرحله دوم انتخابات مجلس دهم هنوز آرایش سیاسی و فراکسیونی مجلس بعدی به رغم 
مشخص شدن اکثریت کرسی های بهارستان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

 فردا نیوز نوشت: یک بام و چند هوای پلیس در مقابل سفارت خانه ها!
نیروی انتظامی طی سال های اخیر در مورد تجمع افراد در مقابل سفارت خانه ها رویه واحدی اتخاذ نکرده است. آنچه نیروهای پلیس ایران در مقابل 

سفارت خانه های انگلیس، فرانسه، عربستان و حاال افغانستان از خود بروز داده اند، از نظاره گر بودن صرف تا خشن ترین برخوردها متغیر است.
 صراط نیوز نوشت: فیلم انتخاباتی با موضوع یارانه؟

چه شده که کابینه روحانی که با انواع تصمیمات لیبرالیستی جای خود را در قلب متموالن و سرمایه داران باز کرده، ناگهان حامی 
مستضعفان شده است؟

عکس روزسایت نگار

تصویرگری کودکان 
سمنانی از رئیس 
جمهور
این مجموعه از تصاویر 
تصویرگری کودکان 
سمنانی از سفر حجت 
االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رییس 
جمهوری اسالمی ایران 
به استان سمنان را 
نشان می دهد.

خبرنامه

تصویب بنزین چند نرخی 
تالش مخالفان چندنرخی شدن بنزین به جایی نرسید

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اســالمی، مصوبه  ای را درباره افزایش 
پلکانی قیمت بنزین که توسط احمد توکلی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس بود را تصویب کردند، اما چند ساعت بعد از این تصمیم گیری و در جلسه 
بعد از ظهر همان روز نمایندگان این مصوبه را لغو کرده و برای بررســی بیشــتر به 
کمیســیون تلفیق بازگرداندند. با این حال در نهایت و پس از گذشــت یک هفته 
مخالفان این طرح نتوانستند مانع از چند نرخی شدن بنزین در سال جدید شوند و 
در نهایت صبح امروز مجلس تکلیف بنزین را در کشور یک سره کرد و با چند نرخی 
شــدن آن موافقت شد. نمایندگان در نشســت امروز مجلس شورای اسالمی در 
جریان بررســی بند الحاقی 1 تبصره 14 الیحه بودجه سال 95 با اصالح این بند 
الحاقی با 103 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده 

حاضر در صحن موافقت کردند.
بنابراین مصوبه، دولت مکلف شد حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه 
وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز )گازوئیلی( و دوگانه سوز را به 
کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه 

صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:
الف – هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب – قیمت انواع ســوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای 
این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه 
تعیین شده توسط دولت )سهمیه پایه( سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی 

براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شــده موضوع این تبصره عبارت اســت از قیمــت تحویل در بندر 
)فوب( خلیج فــارس به اضافه هزینه های جانبی شــامل ریزش،  تبخیر، بیمه،  
انتقال، حمل،  توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 
38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران 

که توسط دولت تأمین می شود.

چندنرخی شدن، کاهش یا افزایش فساد؟
بر اساس رویه ای که از آبان ماه سال گذشته مبتنی بر تک نرخی شدن بنزین شروع 
شد، تقریبا کارت سوخت از جیب دارندگان خودرو خارج شد و کسی از کارت شخصی 
استفاده نمی کند. همین دستمایه نمایندگان برای تغییرات جدید در نرخ بنزین شده 
است، نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که با کمک کارت سوخت بهتر می 
توان اوضاع بنزین را در کشــور کنترل کرد. احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی و طراح بند الحاقی به قانون بودجه سال 
95 درباره بنزین با اشاره به اهمیت کارت سوخت اعتقاد دارد کارت سوخت می تواند 
با دسته بندی کردن مشــتریان، امکانی را برای دولت فراهم کند که سیاستهای 
مناسبی را اعمال کند؛ مثل اینکه از مصرف زیاد جلوگیری کند یا از آنها که بیش از 
اندازه مصرف می کنند، مالیاتی به عنوان عوارض آالیندگی دریافت کند.توکلی در 
خصوص طرح پیشــنهادی خود توضیح داد: بر اساس طرح پیشنهادی، دولت 
موظف می شود که مصرف متوسط مردم را به عنوان مقدار پایه در نظر بگیرد. بیش 
از این مقدار را به صورت پلکان های 40 لیتری عوارض را زیاد کند. در نتیجه، کسی 

که در حد متوسط مردم و یا کمتر مصرف می کند، هیچ عوارض و مالیاتی پرداخت 
نمی کند،اما چنانچه فردی بیش از متوسط مردم مصرف کند، به صورت پلکانی باید 
مالیات بیشتری بدهد. قیمت گذاری پلکانی در حال حاضر، در مورد برق دارد اجرا 
می شود و مشکلی هم ایجاد نشده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با مردود دانستن امکان افزایش فساد و قاچاق با اجرای این طرح، افزود: 
این روال نه تنها فساد ایجاد نمی کند، بلکه جلوی فساد را خواهد گرفت؛ چراکه در 
حال حاضر، اغلب مردم با کارت جایگاه بنزین می زنند و این باعث می شود که فساد 
به سرعت رشد کند. اما این گفته های توکلی با مخالفت کسانی که مستقیم با بحث 
بنزین سر و کار دارند، روبه رو شد. حاج محمد زاده، رئیس اتحادیه جایگاهداران در این 
 باره گفته بود: این گونه که آقایان در مجلس پیش بینی کرده اند، نرخ سوخت در کشور 
دو برابر خواهد شد، مضاف بر اینکه خودروهای سواری، تنها مصرف کننده بنزین در 
کشور نیستند و خودروهای سنگین نیز شامل آن خواهند شد. وی در پایان گفت: ما 
می گوییم اگر می خواهند قیمت نفت را افزایش دهند، نیازی به این بازی ها نیست 
و به راحتی با یک دستورالعمل نرخ ها را افزایش دهند، باید از این بازه های پلکانی 
و دیگر مسائل خودداری کنیم.از سوی دیگر، هم اکنون بنزین در ایران به قیمت 
بیش از قیمت فوب خلیج فارس است و اگر بحث قاچاق در کشور را بهانه این کار قرار 
داده اند، باید گفت برای قاچاقچی صرف نمی کند با این قیمت ها بنزین قاچاق کند.

طرحی مغایر با اقتصاد مقاومتی
غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی نماینده مردم رشــت و عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس از مخالفان این طرح بود به نظر این نماینده، بنزین در کشور ایران 
جزو کاالهای اساسی به شمار می آید و هر گونه تغییر در آن در بخش های دیگر از 
جمله نرخ نان تا نرخ ویزیت پزشکان مؤثر است. وی در این باره می گوید: در سال 
اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای عمل شود که مردم شاهد شکوفایی اقتصاد کشور 
توأم با ایجاد رفاه شوند؛ اما عماًل کاری را در مجلس انجام می دهیم که دقیقًا خالف 
این است، مصوبات با سرعت تمام بدون بررسی و کار شناسی الزم در حال تصویب 
است و نه دولت و نه مجلس برنامه ای برای سال های بعد ندارد. این نماینده گفت: 

ما به  شــدت با این قضیه مخالفیم و تا جایی که امکان دارد مانع چند نرخی شدن 
بنزین خواهیم شــد، زیرا تجربه 37 ساله نشــان داده که دولت به  شدت در بحث 
نظارت ها ضعیف است و ایجاد مراحل پلکانی و چند نرخی چیزی جز رانت و فساد 
برای کشور نداشته است. مهرداد بذرپاش نیزدر جلسه علنی هفته گذشته که این 
طرح مطرح شد جزء مخالفان بود. او با استناد به اصل سوم قانون اساسی و با انتقاد 
از مصوبه بنزینی صبح مجلس اظهار کرد: با این مصوبه، نیمی از مصرف بنزین 
کشور با قیمت باالی 2هزار تومان فروخته می شود. برداشت مجلس در هنگام 
تصویب این پیشنهاد این بود که قرار است درباره کارت های سوخت  تصمیم گیری 

شود. در صورتی که این گونه نبود، این مصوبه چند ابهام دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ابهامات این مصوبه گفت: انواع سوخت در 
این مصوبه تک نرخی می شود و در مصرف باالی 180 لیتر بنزین، باالی 2 هزار 
تومان اخذ می شــود.همچنین در این مصوبه آمده اســت، اگر مصرف بنزین از 
مصرف پایه باالتر رود، قیمت بنزین بیشتر باشد، در صورتی که مصرف پایه در این 
مصوبه مشخص نیست تا عوارض مازاد گرفته شود، در این مصوبه قید شده است، 
در مصارف باالی 150 لیتر باید بر اساس قیمت تمام شده پرداخت شود. حال قیمت 
تمام شده بنزین را چه کسی تعیین می کند و چه کسی آن را اعالم می کند؟ ای نها 
جای ابهام دارد، همچنین در این مصوبه، موضوع حمل ونقل عمومی مشخص 
و معلوم نیست که برای مصارف حمل ونقل عمومی چه مبلغی باید پرداخت شود. 
بذرپاش تأکید کرد: مردم فکــر می کنند مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
می خواهد قیمت ها را باالتر ببرد، در صورتی که این گونه نیست. ما اگر از صبح 
هیچ مصوبه ای نداشــتیم برای مردم بهتر بود تا چنین مصوبه ای وضع شــود. 
علی الریجانی در پاســخ به اخطار قانون اساسی بذرپاش گفت: ابهامات قبل 
از رأی  گیری باید مشخص می شد. من معتقدم برخی از ابهامات درست بوده و 
بهتر است کمیسیون این موضوع را بررســی کند و اگر ابهامی هست آن را رفع 
کند. ســپس علی الریجانی این اخطار را در میان نمایندگان به رأی گذاشــت و 
نمایندگان با 143 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع با ارجاع این مصوبه 

به کمیسیون تلفیق بودجه موافقت کردند.
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رصدخانه

همه البی گران آل سعود!
اوباما قصد ندارد عربستان را در موضوع 11 سپتامبر مقصر اعالم کند

چند روز پیش، خبری در رســانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه کنگره آمریکا 
قصد دارد اسناد مربوط به دخالت عربستان سعودی در واقعه »11 سپتامبر« 
را که تاکنون اجازه انتشار نیافته، از حالت محرمانه خارج و منتشر کند. این 
خبر نه تنها به سرعت در محافل مختلف سیاسی و رسانه ای جهان بازتاب 
یافت، بلکه واکنش فوری سعودی ها را نیز به دنبال داشت که تهدید کردند 
در صورت انجام این اقدام، ســرمایه های خــود را از ایاالت متحده بیرون 
خواند کشید و بدین ترتیب، واشنگتن را »مجازات« خواهند کرد. اکنون و با 
گذشت سه روز، مشخص شده که گویا این تهدید عربستان بر روی آمریکا 
تأثیرگذار بوده، زیرا کاخ سفید اعالم کرده باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، 
طرح کنگره را در زمینه مقصر دانســتن عربســتان در واقعه 11 سپتامبر، 
امضا نخواهد کرد. همین موضوع، سبب شده توجه برخی رسانه ها به البی 
عربســتان ســعودی در آمریکا و نقش مبالغ هنگفت هزینه شده از سوی 

سعودی ها برای تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا معطوف شود.
پایگاه اینترنتی »هیل« با انتشــار مطلبی در این زمینــه، در مطلبی درباره 
تهدید عربستان سعودی علیه تصویب طرحی در کنگره آمریکا درباره نقش 
داشتن سعودی ها در حمالت 11 سپتامبر، از توانمندی باالی ریاض برای 
البی و اعمال فشــار در آمریکا نوشته اســت. در گزارش این پایگاه نزدیک 
به کنگره آمریکا آمده است: »عربســتان سعودی در تالش برای متوقف 
کردن کنگره در تصویب مصوبه ای که می تواند خطر دعوای قضایی بر سر 
حمالت 11 ســپتامبر 2001 را برای این کشور به دنبال داشته باشد، یک 
ارتش از البی گر ها در واشــنگتن دارد«. به گزارش این پایگاه آمریکایی، در 
ایاالت متحده در مجموع 8 شرکت آمریکایی هستند که کار البی، مشاوره، 
اقدامات حقوقی و روابط عمومی را برای عربستان سعودی انجام می دهند. 
از مجموع 8 شرکت شرکت آمریکایی مشغول به البی گری برای عربستان 
سعودی، 5 شرکت مستقیمًا برای سفارت ریاض در واشنگتن کار می کنند و 
دو تای آن ها به نام های »پودستا گروپ« و »بی جی آر گروپ« به نمایندگی از 

مرکز مطالعات و امور رسانه ای پادشاهی سعودی ثبت نام کرده اند. 
بر اساس این گزارش، شــرکت دیگری به نام »پی آر ِاِدلمن« برای تشویق به 

ســرمایه گذاری بین المللی در عربستان ســعودی، در حال کار کردن برای 
مرکز سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی اســت. بر اساس آمارهای 
وزارت دادگســتری آمریکا، عربستان ســعودی تنها در سال 2015 بیش از 
9.4 میلیون دالر برای شرکت های البی خودش هزینه کرده است. شرکت 
»فیلسبوری وینتروپ شا پیتمن« در همین زمینه قراردادی به ارزش ماهیانه 
15 هزار دالر با عربســتان ســعودی دارد که یکی از آخرین کار هایش برای 
عربستان سعودی، دادن مشاوره در موضوع توافق هسته ای ایران بوده است. 
یکی دیگر از شرکت های آمریکایی به نام »هوگان الولز« هم هست که »ُنرم 
کلمن«، عضو پیشین جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در آن عضویت 
دارد. این شرکت قراردادی به ارزش ماهیانه 60 هزار دالر با ریاض بسته است. 
از جملــه اقداماتی که این شــرکت انجــام داده، دیدار با نمایندگان ارشــد 
جمهوری خواه و دموکرات کنگره از قبیل »باب کورکر«، »جان مک کین«، 

»اد رویس« و »الیوت انگل« طی ماه های سپتامبر تا فوریه گذشته و یا تماس 
تلفنی و ارسال ایمیل برای آن ها بوده است. نکته قابل توجه آن است که اکثر 
نمایندگان ارشدی که این شــرکت آمریکایی با آن ها دیدار و تماس داشته، 

اشتراک نظرشان در موضوع مخالفت شدید با ایران است.
این گزارش پس از آن منتشــر می شود که کاخ ســفید، روز دوشنبه اعالم 
کرد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، طرحــی را که به خانواده قربانیان 
حوادث یازده سپتامبر اجازه می دهد تا علیه عربستان سعودی اقامه دعوی 
کننــد، تهدید به وتو کرده  اســت. این الیحه که مــورد حمایت هر دو حزب 
جمهوری خواه و دموکرات اســت، هنوز در صحن سنا مطرح نشده، اما با 
این حال، واکنش شــدیدی از ســوی ریاض به همراه داشته است. جاش 
ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت بعید می داند باراک اوباما 
نسخه فعلی این الیحه را امضا کند. ارنســت می گوید نگرانی دولت از این 

الیحه تنها محدود به عربستان ســعودی نمی شود و اگر کشورهای دیگر 
الیحه ای مشــابه را تصویب کنند، آن گاه ایاالت متحده، مالیات دهندگان 
این کشــور و دیپلمات هایش در خطر مشــابه ای قرار خواهند گرفت. خود 
اوباما نیز در گفت وگوی شــب گذشــته خود با چارلی رز گفته بود که آمریکا 
نمی تواند شروع به محاکمه دولت ها کند، چرا که در این صورت، دولت های 
دیگر نیز با آمریکا رفتاری مشــابه خواهند داشــت. برخالف باراک اوباما، 
برنی سندرز، از نامزدهای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری حامی این 
طرح است. به موجب طرح مذکور، دادگاه های آمریکا می توانند عربستان 
سعودی را به واســطه نقش احتمالی اش در واقعه یازده سپتامبر، پای میز 

محاکمه بکشانند. 
گذشته از این طرح، مسئله افشــای یک سند محرمانه 28 صفحه ای نیز 
مطرح است که به تفصیل به نقش احتمالی عربستان سعودی در حوادث 
مربوط به یازدهم سپتامبر پرداخته است. خانواده قربانیان یازدهم سپتامبر 
در معیت برخی از نمایندگان کنگره و سنا خواهان آن شده اند که این اسناد 
محرمانه افشا شود و در اختیار عموم قرار گیرد. باراک اوباما روز چهارشنبه 
برای دیدار با ملک سلمان و دیگر مقام های سعودی وارد ریاض می شود. 
هنوز روشن نیســت که صحبت درباره این الیحه در دستور کار مقام های 
آمریکایی و سعودی قرار دارد یا خیر. این در حالی است که عربستان سعودی 
با تهدید اقتصادی به این خبر ها واکنش نشان داده است. روزنامه نیویورک 
تایمز روز 29 فروردین ماه اعالم کرد که عربستان آمریکا را تهدید کرده است 
که اگر نام این کشــور در دادگاه های آمریکا و در رابطــه با حوادث یازدهم 
سپتامبر برده شود، 750 میلیارد دالر از دارایی های خود را در آمریکا خواهد 
فروخت. جاش ارنست، سخنگوی کاخ ســفید، روز دوشنبه در واکنش به 
گزارش ها درباره این هشدار عربستان سعودی به آمریکا گفت که عربستان 
گاه است و  به منافع مشترک با آمریکا در حفاظت از نظام مالی بین المللی آ
به نفع ریاض نیست که بخواهد ثبات این سیستم را برهم بزند. با این وجود، 
به نظر می رسد تهدیدات سعودی ها تأثیر خود را گذاشته و فعاًل نباید منتظر 

خبر خاصی در این زمینه بود. 

ده ها کشته و زخمی در حمله انتحاری در کابل
منابع دولتی افغانســتان اعالم کردند که حمله انتحاری صبح روز سه شنبه در مقابل اداره »دهم« امنیت ملی این کشــور در منطقه »پل محمودخان« در شرق کابل، بیش از 50 کشته و 200 زخمی برجای گذاشته است. این منابع اعالم 
کردند که درگیری در محل حادثه پایان یافته و مهاجمان که با نیروهای امنیتی درگیر شده بودند، از پای درآورده شدند. وزارت بهداشت افغانستان تأیید کرده است که 208 زخمی این حمله انتحاری به بیمارستان های شهر کابل انتقال داده 
شــده و تحت درمان قرار دارند، اما وضعیت برخی از زخمی ها وخیم است.  ساعت 9 صبح امروز، مهاجم انتحاری خودروی بمب گذاری شده در مقابل اداره دهم امنیت ملی که ماموران آن مسئولیت حفاظت از مقام های بلندپایه دولتی را 
به عهده دارند، منفجر کرد و مهاجمان وارد ساختمان این اداره شده و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. این انفجار نیرومند به ساختمان های اطراف این منطقه آسیب وارد کرده و تعداد زیادی از خودروهایی که در این منطقه در حال 
حرکت و یا متوقف بودند، تخریب شده است.   ذیبح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، با انتشار اطالعیه ای که در پایگاه اطالع رسانی این گروه منتشر شده است، اعالم کرد که طالبان مسئولیت حمله امروز کابل را به عهده داشته است. 
در مقابل، محمد اشــرف غنی، رئیس جمهوری اســالمی افغانستان با انتشار بیانیه ای حمله تروریستی صبح امروز در منطقه پل محمود خان را به شدت محکوم کرد و گفت که این عمل دشمنان مردم افغانستان، نشان روشنی از ضعف و 

شکست آنان در جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. 

مرد یمنی در اعتراضات مردمی علیه جنگ جاری پرچم یمن را تکان می دهد. 
)Getty(

مهاجرت با قایق های بادی در 
 EUROPEAN(  دریای مدیترانه

)PRESSPHOTO

)REUTERS( .انفجار اتوبوس در فلسطین جان دو نفر را گرفت

بیش از 400 نفر در زلزله 7.8 ریشتری 
)REUTERS( .اکوادور جان باختند

 درخواست معارضین سوری برای 
توافق مذاکرات ژنو

معارضین سوری از ســازمان ملل متحد توقف مذاکرات صلح 
ســوریه را خواســتار شــدند. ریاض حجاب، هماهنگ کننده 
معارضــان در مذاکــرات ژنو، پیش تــر اعالم کرده بــود ادامه 
مذاکرات صلح سوریه باوجود تداوم حمالت نیروهای دولتی و 
بمباران غیرنظامیان، ممکن نیست. در جلسه دیروز معارضین 
با استفان دی میستورا، نماینده ســازمان ملل در امور سوریه، 
تنها ســه گروه از 15 گروه معارضان، حضور پیدا کردند. عالوه 
بر این، 10 گروه معارض مســلح سوری در بیانیه ای مشترک از 
آغاز نبرد موسوم به »رد المظالم« علیه ارتش سوریه خبر دادند.

 تهدید آمریکا به تحریم ایران بابت 
دریافت »اس 300«

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته: شاید »تحویل 
موشک های اس -300 به ایران به تحریم این کشور منجر شود«. 
وی درباره دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر نیز گفته، 
موضوع دیدار، اجرای برجام است و کری از این فرصت استفاده 
می کند تا درباره مسائل دیگر منطقه، از جمله گفت و گوهای جاری 
در ژنو بر ســر سوریه تبادل نظر شــود. وی همچنین درباره روند 
اجرای برجام از ســوی ایالت های آمریکا و نامه هایی که از سوی 
دولت در این زمینه برای ایالت ها فرســتاده شــده، اظهار داشته 

که نامه ها صرفًا برای اطالع رسانی درباره اجرای برجام است.

 تکذیب مذاکره محرمانه روسیه و 
آمریکا درباره اسد

ســرگئی الوروف، وزیــر خارجه روســیه اعالم کرد که مســکو 
هیچ گونه مذاکره محرمانه ای را در باره وضعیت ســوریه و آینده 
بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، انجام نداده است و نخواهد 
داد. الوروف در جمع خبرنگاران در مسکو گفت: »تالش هایی 
انجام می گیرد تا تصمیم های شورای امنیت سازمان ملل درباره 
ســوریه تخریب و نتایج مذاکرات صلح این کشور از پیش دیکته 
شود... از جمله تالش ها برای تاثیرگذاری بر روند مذاکرات سوری 
ســوری، طرح پیش شــرط و التیماتوم کناره گیری بشار اسد از 

ریاست جمهوری است که غیرقابل قبول می باشد«. 

 درخواست ظریف از آمریکا 
درباره برجام

محمد جواد ظریــف، وزیر خارجه ایران، می گویــد آمریکا باید 
بدون امــا و اگر، امکان تجارت ســالم با ایــران را برای جامعه 
بین الملل فراهم کند. وی گفته: »ما باید به مردم نشــان دهیم 
که این توافقنامه ارزشش را داشته است؛ بنابراین، اگر به دنبال 
پایداری آن هســتیم، بایــد ســرمایه گذاری را تأمین و تضمین 
کنیم. بدیهی اســت که مردم ایران هــم می خواهند نتایج این 
توافقنامه را احساس کنند. وی افزوده: »آنچه ما از دولت آمریکا 
می خواهیم، آن است که درخصوص کارهای شما )اروپایی ها( 

مداخله بیجا نکند، چون آمریکا باید حامی برجام باشد ...«

بین الملل


