
کابوس های »بالیستیک«!
جهان در حالی وارد سال جدید میالدی شده که هنوز یکی از حوزه های مهم تنش و بی ثباتی بالقوه در عرصه 
بین المللی، یعنی شبه جزیره کره، به واسطه اقدامات تهدیدآمیز کره شمالی در وضعیت هشدارآمیز قرار دارد. 
در آخرین تحول در این زمینه، اظهارات رهبر کره شمالی درباره آزمایش موشک های بالیستیک دوربرد، با 
واکنش آمریکا مواجه شده است. روز گذشته کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اظهار داشت که کشورش در 

صفحه ۴آستانه آزمایش موشک های دوربرد بالستیک با قابلیت حمل کالهک هسته ای است ...
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 در پرونده زنجانی 
از دولت شاکی هستیم

تیم رسانه ای دولت  مناسب پاسخگویی به 
کین توزی ها نیست

 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به فشارها روی رئیس جمهور گفت: به یادآورید مالحظات و 
محدودیت های دولت به هنگام معرفی اعضای کابینه را که چگونه گروهی در مجلس و رسانه های 

نوشتاری، دیداری و شنیداری، علیه افراد معرفی معرفی شده به عنوان وزراء کابینه رئیس جمهور منتخب، 
سم پاشی و منفی بافی می کردند که نتیجه آن محروم ماندن مردم و جامعه از توانایی های مدیریتی 

بسیاری از آنان است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر »مجاهدت های تیم دیپلماسی 
مذاکرات هسته ای ایران« و بیان »امتیازات برجام«، گفت: کسانی که انتقادات غیرمنصفانه دارند، خوب 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3است شرایط کشور را در افزایش روز افزون دامنه های تحریم به یاد آورند که ... صفحه 3

آیت اهلل صــادق آملی الریجانی در جلســه 
مسئوالن عالی قضایی گفت: آنچه که در وهله 
نخســت مدنظر قوه قضائیه بود بازگرداندن 
اموال به بیت المال بود و اینکه گاهی گفته می 
شود چرا پشــت پرده این پرونده معلوم نشده 
است و چرا قوه قضائیه پاسخگو نیست حرف 

صفحه 2نادرستی است. وی افزود ...

الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور 
در امور حقوق شــهروندی با تاکید 

براینکه منشور  ...

قاســم میرزایی نیکو عضو شورای 
مرکزی فراکســیون امید مجلس 

با تاکید بر این که ...

دادستان کل کشور حجت االسالم 
والمســلمین منتظری گفت: ما در 

محافل گوناگون ...

منشور حقوق 
شهروندی 

تبلیغاتی نیست

استیضاح دانش 
آشتیانی مبنای 

عقلی ندارد

فساد آنقدر نیست 
که ما را دچار 

وحشت کند

جوانان مؤمن و انقالبی را 
بسیار دوست دارم

صفحه 2

 جنبش دانشجویی 
حرکت در مسیر آرمان ها 
است نه علیه آن

1 3 9 5 ه  مــا ی  د  1 3 شــنبه  و د



2

 تیم رسانه ای دولت 
مناسب پاسخگویی به 

کین توزی ها نیست
 آیت الله هاشــمی رفســنجانی با اشــاره به فشــارها 
روی رئیــس جمهور گفت: بــه یادآورید مالحظات و 
محدودیت های دولت به هنگام معرفی اعضای کابینه 
را که چگونه گروهی در مجلس و رسانه های نوشتاری، 
دیداری و شنیداری، علیه افراد معرفی معرفی شده به 
عنوان وزراء کابینه رئیس جمهور منتخب، سم پاشی و 
منفی بافی می کردند که نتیجه آن محروم ماندن مردم 
و جامعه از توانایی های مدیریتی بسیاری از آنان است.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با تأکید بر 
»مجاهدت های تیم دیپلماسی مذاکرات هسته ای 
ایران« و بیان »امتیازات برجام«، گفت: کســانی که 
انتقــادات غیرمنصفانه دارند، خوب اســت شــرایط 
کشور را در افزایش روز افزون دامنه های تحریم به یاد 
آورند که کشتی های ما را به بنادر دنیا راه نمی دادند، 
کشتی های کشــورهای دیگر به بنادر ما نمی آمدند، 
هواپیماهــای ما در پرواز های بین المللی برای تأمین 
سوخت مشکل داشتند و تحریم همه  جانبه نفت که 
مجبور بودیم به جای پول نفت که حق مردم ایران بود، 
کاالهای بی کیفیت و بنجل را از کشورهای مختلف 
تهیه کنیم. آیت الله هاشــمی رفســنجانی، با تشریح 
گذرای مقاطع مختلف پس از پیروزی انقالب، گفت: 
در هر مقطعی چون شــورش ها، تجزیــه طلبی ها، 
کودتا و نهایتًا جنگ تحمیلی، مشــکالتی داشــتیم 
که به خاطر اوضاع جامعه، شرمنده مردم بودیم، اما 
در یک مقطع هشت ساله در دولت گذشته، علیرغم 
درآمدهای فراوان نفتی، کشور دچار وضعیتی شده بود 
که کارشناسان مستندًا می گفتند و هنوز هم می گویند 
که آواربرداری خرابی های همه جانبه، خیلی از وقت 

کشور را می گیرد.
ایشــان با بیان این جمله کــه »آدم تعجب می کند، 
چگونه 700 تا 800 میلیارد دالر درآمد نفتی را به باد 
دادند!«، گفت: کسانی که امروز این همه دروغ های 
سیاســی و بداخالقی ها، تهمت هــا، توهین ها را در 
رســانه ملی و دیگر تریبون های رســمی می گویند، 
در محکمه ی جامعه به افکار عمومی پاســخ دهند 

که درآمدهای بی نظیر آن سال ها را چکار کردند؟!
آیت الله هاشــمی رفســنجانی، با اشاره به ادعاهای 
اشتغال آفرینی دولت سابق، گفت: برای دروغ های 
ساالنه دو میلیون شغل، اکثر طرح های زیربنایی را 
نیمه کاره رها کردند و با دســتورات کتبی و شــفاهی 
به وزرا، اســتانداران و فرمانداران، افراد بســیاری را 
بدون کارشناسی های الزم استخدام و بر سازمان ها، 

نهادها و ارگان ها تحمیل کردند.
ایشــان با بیان این جمله که »آقای دکتر روحانی در 
زمــان مبارزات برای اولین بــار تعبیر »امام« را برای 
بنیانگذار جمهوری اســالمی در یکی از ســخنرانی 
 های بســیار غــّرا به کار برده بود«، به مســؤولیت ها 
و اقدامــات دیگر اشــاره کــرد و گفــت: در همه ی 
مسؤولیت ها براساس تفکرات اعتدالی که برخاسته 
از اسالم ناب، مکتب اهل بیت)ع(، آرمان های امام 
و برنامه های انقالب اسالمی است، عمل می کند.

آیت الله هاشــمی رفســنجانی، در پاســخ به سؤال 
اعتراضــی یکی از حاضران که »چرا تیم رســانه ای 
دولت به این همه دستاوردها اشاره نمی کند تا مردم 
گاه شــوند؟«،  از زحمات دولــت و مجموعه ی آن آ
گفت: درســت است که تیم رسانه ای دولت مناسب 
پاسخگویی به شبهات این همه کینه ورزی ها نیست، 
گاهی عمیق جامعه،  اما سرمایه اصلی این دولت، آ
به ویژه جوانان است که نمی گذارند سرنوشت کشور 
به دست کسانی باشــد که تجربه های تلخ مدیریت 

و مسؤولیت های آنها در مجلس و دولت را داریم.

جوانان مؤمن و انقالبی را بسیار دوست دارم 
جنبش دانشجویی حرکت در مسیر آرمان ها است نه علیه آن

رهبر انقالب اسالمی دلیل پیشرفتهای علمی و صنعتی امریکا در یکصد و پنجاه 
سال گذشته را، بکارگیری اقتصاد مقاومتی دانستند و خاطرنشان کردند: البته 

امریکایی ها این اندیشه را در جهت مادی گری و پول بکار گرفتند.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح امروز با جمعی 
از نخبگان و مدال آوران علمی دانشــگاه صنعتی شریف دیدار کردند و در این 
دیدار، مدال های کســب شــده از سوی نخبگان در مســابقات و المپیادهای 

کشوری و جهانی به رهبر معظم انقالب اسالمی اهدا شد.
رهبر انقالب اسالمی، دیدار با جمعی از نخبگان جوان علمی کشور را، باز شدن 
پنجره ای به سوی یک باغ دلگشا و ورود هوای تازه، و فروزان تر شدن امیدها به 
تحقق اهداف واالی نظام و کشور، توصیف کردند و گفتند: من شکرگزار خداوند 
متعال به سبب وجود جوانهای خوب، صالح و نخبه کشور هستم و این جوانان 
نیز باید شکرگزار نعمت نخبگی و ظرفیت ها و استعدادهای باالی خود باشند.
حضــرت آیت الله خامنه ای مطالب مطرح شــده از جانــب نخبگان علمی را 
مطالبــی پخته، صحیح، دقیــق و منطبق با آرمانها خواندنــد و تأکید کردند: 
هسته های نخبگی که همچون گلخانه هایی در سراسر کشور پراکنده هستند، 
قطعًا آینده کشــور را سرشــار از عطر علم و تجربه و اســتعداد و تدین و انقالبی 

گری خواهند کرد.

سستی های تمدن غرب به دلیل نبود معنویت است
ایشان با اشاره به فراگیر شدن گفتمان تولید علم در کشور و پدیدار شدن نتایج 
عملــی آن، افزودند: تالش و حرکت علمی در کشــور به هیچ وجه نباید ُکند یا 

متوقف شود بلکه باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.
رهبر انقالب اسالمی مدال های نخبگان علمی را بسیار با ارزش و نماد استعداد 
درونی و هویت واالی این جوانان دانستند و خاطرنشان کردند: ارزش معنوی 
این مدال ها بسیار باالتر از ارزش مادی آن است و به همین دلیل من مدال های 
اهدایــی جوانان نخبه را با کمــال میل و با افتخار می پذیرم اما بعد به خود آنان 

باز خواهم گرداند.
حضرت آیت الله خامنه ای، موضوِع تعهد دینی و انقالبی را در کنار تالش علمی 
بســیار مهم ارزیابی و تأکید کردند: پیشرفت علمی به تنهایی یک ملت و کشور 
را ســعادتمند نخواهد کرد بلکه همراه شــدن حرکت علمی با آرمانهای واالی 

معنوی و انقالبی، زمینه ســاز به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن 
برای منطقه و دنیای اسالم و جهان خواهد بود.

ایشــان دلیل شکافها، کمبودها و سســتی های کنونی بنیان تمدن غرب را با 
وجود پیشرفت های فراوان مادی آن، نبود معنویت و آرمانهای الهی دانستند 
و گفتند: انحراف های گوناگون فکری، عملی و اخالقی، متالشی شدن بنیان 
خانواده، خشــونت روزافزون، فســاد اخالقی و خودکشــی ها در جوامع غربی 
به ویژه آمریکا، ناشی از همین موضوع است، برخی از متفکرین و اندیشمندان 

آمریکایی صراحتًا به این شکافها و آسیب ها و نبود اخالق، اذعان می کنند.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به خشــونت های روزافزون در جامعه امریکا و 
کشــتار به وسیله ســالح، افزودند: آدمکشی و رواج اســلحه در آمریکا به یک 
مشــکل جدی تبدیل شده است که عالج آن، توقف استفاده از سالح در میان 
مردم اســت اما به دلیل ســلطه مافیای کمپانی های اسلحه سازی در آمریکا، 

هیأت حاکمه این کشور جرأت غیرقانونی کردن استفاده از سالح را ندارد.
حضــرت آیت الله خامنه ای، »اهتمام جــدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد 
انقالبی« را الزمه پیشــرفت واقعی کشور دانستند و تأکید کردند: این موضوع 
باید در همه عرصه های کشور اعم از اقتصاد، سیاست، کار علمی، اداره کشور 

و گزینش مدیران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

از افراد متزلزل در راه دین و انقالب باید حذر کرد
ایشان ســومین عامل برای پیشرفت کشور را، »ثبات و ایستادگی در راه دین و 
انقالب« برشــمردند و گفتند: انجام کارهای بــزرگ همچون پیروزی انقالب 
اســالمی و یا موفقیت در 8 ســال دفاع مقدس و همچنین مقابله با فشارها و 
تعارض ها علیه نظام اســالمی، به دلیل انســانهایی بوده است که دارای ثبات 
قدم و ایستادگی بودند و در مسیر دین و انقالب دچار انحراف و تزلزل نشدند و 

از افراد متزلزل در راه دین و انقالب باید حذر و پرهیز کرد.
رهبر انقالب اســالمی، »حضور جهادی« در عرصه های گوناگون، خصوصًا 
میدانهــای تأثیرگذار برای آینده کشــور را از دیگر عوامل موفقیت و پیشــرفت 
دانستند و افزودند: اقدام جهادی به معنای خسته نشدن در مقابل سختی ها 

و موانع، و ایمان به مسیر و حرکت براساس فکر و منطق است.
گاه تر و هوشمندتر  حضرت آیت الله خامنه ای نسل جوان کنونی را بسیار توانا تر، آ

از نســل اول انقالب برشمردند و با اشــاره به جنبش دانشجویی تأکید کردند: 
جنبش دانشــجویی به معنای حرکت جهادی در مسیر و در خدمت آرمانهای 

انقالب است و نه بر ضد آرمانها سخن گفتن.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: من جوانهای مؤمن و انقالبی را بســیار دوست 
دارم و از آنها، در هر کجا باشــند پشــتیبانی می کنم و وظیفه رؤسا و مسئولین 
دانشــگاهها و وزرای مربوطه، حمایت مضاعف از جوانان مؤمن و انقالبی در 

دانشگاهها است.
ایشان همچنین با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان نخبه درخصوص ایجاد 
شــرایط الزم برای بانوان نخبه خاطرنشــان کردند: مسئوالن دانشگاهها باید 
تسهیالت و شرایطی را فراهم کنند که زنان دانشجو و محقق، عالوه بر انجام 
کارهــای علمی خود، بتوانند وظیفه همســرداری و نگهداری از فرزندان را نیز 

انجام دهند و مجبور به کنار گذاشتن مسیر علمی خود نشوند.

 اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تکانه های گوناگون 
حفظ می کند

حضرت آیت الله خامنه ای به سخنان یکی از نخبگان علمی درخصوص اقتصاد 
مقاومتی اشاره کردند و گفتند: اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیا 

است و فقط اختصاص به ما ندارد.
ایشــان چگونگی بهره برداری از اقتصاد مقاومتی را منوط به اهداف کشــورها 
دانستند و افزودند: جدای از نحوه جهت گیری و بهره برداری، این موضوع که 
اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تکانه های گوناگون جهانی اعم از بدخواهانه 

یا غیربدخواهانه، حفظ خواهد کرد یک اصل پذیرفته شده است.
رهبر انقالب اسالمی دلیل پیشرفتهای علمی و صنعتی امریکا در یکصد و پنجاه 
سال گذشته را، بکارگیری اقتصاد مقاومتی دانستند و خاطرنشان کردند: البته 
امریکایی ها این اندیشــه را در جهت مادی گــری و پول بکار گرفتند اما همین 
تجربه پذیرفته شده جهانی را می توان با جهت گیری متعالی تری بکار گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای، امکانات و ظرفیت های طبیعی کشــور را بســیار 
متنوع و گسترده و البته ناشناخته خواندند و تأکید کردند: وجود چنین ظرفیت 
هایی یک اقبال بلند برای نسل جوان است که با بهره گیری از آنها، کشور را به 

پیشرفت همزمان مادی و معنوی برسانند.

قطع گاز از ترکمنستان را سیاسی نمی بینیم
بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره قطع گاز از ســوی ترکمنســتان گفــت: مذاکــرات در دوران اخیــر در جریان بــود. در این باره دو نــگاه وجود داشــت. نــگاه خوش بینانه این بــود که طرفین بــا یکدیگر 
بــه تفاهــم برســند امــا ایــن تصــور هم قابــل پیش بینی بــود که به نتیجه نرســیم و لــذا تهمیــدات الزم طراحی شــده بود و این فــرض که امــکان عدم تفاهــم وجــود دارد را مدنظر دادیــم و تمهیــدات الزم را فراهــم کردیم. 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه میــزان گاز دریافتی زیاد نیســت و رقم مشــخص اســت، تصریح کرد: شــاید میــزان گاز دریافتی ما نســبت به میزان مصرفی در داخل کشــور، شــاید دو ســه درصد باشــد که 
بــا صرفه جویــی ایــن مســئله قابــل تامین اســت. قاســمی با بیــان اینکه ما ایــن موضوع را سیاســی نمی دانیــم و من نمی خواهــم این موضــوع را از ابعاد سیاســی ببینیــم، خاطرنشــان کرد: این بحث، بیشــتر بحثــی فنی و 
مالــی اســت کــه میــان دو شــرکت گاز ایران و ترکمنســتان اســت و بــا درایتی که وجود خواهد داشــت با کشــور همســایه خودمــان به شــکل مرضی الطرفیــن به نتیجه برســیم لــذا فکر می کنم همــان طور که شــرکت گاز 
 اعــالم کــرده اســت جــای نگرانــی وجود نــدارد ولی امیــدوارم این مذاکــرات بتوانــد در فضایی بهتــر دنبال شــود و ما بتوانیــم این همکاری هــا را همچنــان با توجه بــه تمامی حقــوق ما و رعایت آن از ســوی طــرف ترکمن

ادامه پیدا کند.

سیاسی
1395 مــاه  13 دی  دوشــنبه 

سوژه روز

مطهری را یک اصالح طلب واقعی می دانیم
ایــن روزها زمزمه هایی مبنی بــر  انتخاب علی مطهری به عنوان یکی از گزینه هــای جایگزین اصالح طلبان برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شنیده می شود. موضوعی که برخی از آن این گونه تعبیر می کنند که اصالح طلبان 
در نهایت به سمت یک اصولگرا اقبال دارند و این به معنای نداشتن کاندیدای قوی اصالح طلب در این جریان است.
امــا  الیاس حضرتی نماینده اصــالح طلب مجلس، در این مورد به خبرنگار خبرآنالین گفت: اصالح طلبان اگر قرار 
باشــد کاندیدایی را نه به عنوان رقیب بلکه  به عنوان پشــتوانه کاندیداتوری آقای روحانی مشخص کنند طبیعی است 
باید کســی باشــد که مطمئن باشند رد صالحیت نمی شــود، امکان رای آوری و توانایی اداره حکومت را نیز دارد و در 

نهایت امکان کناره گیری اش نیز وجود داشته باشد یعنی بعد از اینکه مراحلی تمام شد به نفع آقای روحانی کنار برود.
این نماینده اصالح طلب مجلس تصریح کرد: اگر آقای مطهری اصولگرا است پس همه اصالح طلبان اصولگرا هستند، ما آقای مطهری را اصالح 
طلب کامل، واقعی و ریشه دار می دانیم، آقای مطهری از شخصیت های خوب و وزین هستند اما هنوز درمورد هیچ فردی بحث جدی مطرح نشده 
اســت و فقط برخی گمانه زنی های را مطرح می کنند. حضرتی تاکید کرد:  اصالح طلبان به عنوان یک گروه سیاســی انقالبی و ریشــه دار با کسی 
تعارف ندارند. ما هم کاندیدا و هم برنامه برای اداره کشور داریم. وی اظهار داشت: دراین شرایط و این مقطع از زمان کاندیدای اصلی اصالح طلبان 
آقای روحانی است و به غیر از آقای روحانی به فرد دیگری فکر نمی کنند، اگر هم زمانی صحبتی شود که کاندیدایی در کنار روحانی باشد هم با نظر 
مشورتی آقای روحانی و هم به جهت ایجاد امنیت بیشتر برای کاندیداتوری وی است واال کاندیدای اصلی اصالح طلبان آقای روحانی است و الغیر.

واکنش روز

روحانی در سال 88 دبیر شورای عالی امنیت نبوده است
دفتر رییس جمهوری به ادعاهای منتشره به نقل از یک نماینده مجلس که در آن اقدامات و اظهاراتی به رییس جمهوری 
و محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور منتســب شده است، واکنش نشان داد. در اطالعیه روابط عمومی دفتر 
رییس جمهوری، ادعاهای منتشر شده در برخی از رسانه ها به نقل از  سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی عاری از حقیقت اعالم و بشدت تکذیب شده است. طی روزهای گذشته برخی سایت های خبری بدون 
هیچ گونه بررسی و تحقیق به نقل از سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر نوشتند که »در سال 88 به دستور روحانی 
به عنوان مسؤول شورای عالی امنیت ملی سران فتنه در حصر خانگی قرار گرفتند و امروز تمام امکانات رفاهی و تفریحی 

برای سران فتنه مهیاست، سران فتنه می خورند و می خوابند. شرایطی که برای سران فتنه فراهم است برای من به  عنوان نماینده مجلس مهیا نیست. 
دفتر رییس جمهوری تاکید کرده اســت: شایســته است نماینده محترم ابتدا بررسی بفرمایید که در سال 88 مسئول شورای عالی امنیت و دبیر آن چه 
کسی بوده است! دکتر روحانی در آن سال چنین مسوولیتی نداشته اند. همچنین در اطالعیه دفتر رییس جمهوری این بخش اظهارات نماینده خمینی 
شــهر که مدعی شــده بود »نهاوندیان پیشنهاد می کند برای رونق صادرات و تولید کارخانه ها دالر باید به حداقل 7 هزار تومان برسد« کامال کذب و بی 
پایه و اســاس عنوان شــده اســت. این اطالعیه با تاکید بر اینکه امروزه دلیل واقعی و اقتصادی برای افزایش نرخ دالر در اقتصاد ایران وجود ندارد می 
نویسد: نباید فراموش کنیم همه ما وظیفه داریم در سال اقدام و عمل، از اقتصاد کشور و رشد و ثبات آن صیانت کنیم و از طرح مطالب ناصحیح و غیر 

کارشناسی که موجب رضایت بدخواهان، ایجاد التهاب در بازار و فروریزی آرامش و امید مردم می شود خودداری نماییم.
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گروه های اصولگرا اگر عقل داشته باشند تک روی نمی کنند

محســن کوهکــن نایــب رئیــس جبهــه پیروان خط امــام و رهبری بــا تأکید بر لــزوم دریافــت مجوز از ســوی جبهه مردمــی نیروهای انقــالب گفت که تشــکل های مختلــف اصولگرا اگــر عقل و تدبیر داشــته باشــند تکروی 
نمی کننــد. محســن کوهکــن اظهار کرد: اگر هر تفکر سیاســی در کشــور یک حزب داشــته باشــد شــاید به صــورت طبیعی راضی نباشــد که حزب دیگــری هم فکر خودش و هم عرض با تشــکیل شــود. اما وقتی ما در کشــور 
حــزب نداریــم بــه هــر میزانــی که از این لجنه ها داشــته باشــیم معنــا و مفهومش این اســت کــه ســازوکار هماهنگ کــردن نیروهای مرتبــط راحت تر اســت. لذا من اصل تشــکیل ایــن جبهه را مثبــت می دانــم.  نایب رئیس 
جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری دربــاره ســازوکار قانونی تشــکیل جبهه نیــز تصریح کرد: اگــر این جبهــه می خواهد کار تشــکیالتی بکنــد حتمًا نیــاز به مجــوز دارد و مهم نیســت نامش چه باشــد. همین کــه یک جمعی 
بخواهــد یــک فعالیــت سیاســی کنــد به طــور طبیعی نیاز بــه مجوز دارد. فــرض کنید این جمــع زمانــی در جایی تجمع برگــزار کند. به طــور طبیعی اگــر اینها بخواهنــد از حمایت هــای قانونی برخوردار شــوند نیاز بــه دریافت 
 مجــوز دارنــد. کوهکــن دربــاره احتمــال معرفی کاندیدا از ســوی جبهــه مردمی نیروهــای انقالب نیــز گفت: هر تعــداد لجنه اصولگرایی تشــکیل شــود اگر عقل و تدبیر داشــته باشــند که ان شــاءالله دارند طبیعی اســت که 

تکروی نخواهند کرد.

منشور حقوق شهروندی تبلیغاتی نیست
الهــام امین زاده، دســتیار رئیس جمهور در 
امور حقــوق شــهروندی با تاکیــد براینکه 
منشور حقوق شهروندی تبلیغاتی و سیاسی 
نیســت، گفــت: در این ســند بــرای اکثر 
قوانین، ضمانت اجرایی پیش بینی شــده و 
اگر حقوقی که ضمانت اجرایی ندارند و نیاز 

به مجازات اســت، از طریق لوایح قضایی در حال پیگیری اســت.  دستیار 
رئیس جمهور در امور حقوق شــهروندی خاطرنشــان کرد: اجرایی شــدن 
این ســند نیازمند یک فرآیند صد ســاله اســت زمانی که گزارش استان ها 
درباره حقوق شــهروندی آمد کــه به طور مثال در هر اســتان چند در صد 
حقوق شهروندی رشد پیدا کرده است و یا چند درصد به حقوق مردم احترام 
گذاشــته می شود، مشــخص نبود که این موارد به چه صورت است و صرفا 

گزارش ها کلیشه ای بود.

استیضاح دانش آشتیانی مبنای عقلی ندارد
قاســم میرزایی نیکو عضو شورای مرکزی 
فراکســیون امید مجلس با تاکید بر این که 
اســتیضاح وزیر آموزش و پــرورش مبنای 
عقالنی ندارد، گفت: اســتیضاح کنندگان 
اهداف خاصــی را دنبال می کننــد که این 
روش در ادوار پیشــین نیز ســابقه داشــته 

اما به نتیجه نرســیده است؛ این روشی ســوخته است که به هیچ عنوان به 
نتیجه نمی رسد. وی با تاکید بر نافرجام ماندن تالش متقاضیان استیضاح 
وزیــر آموزش و پرورش، اعــالم کرد: درحالی که تنها دو مــاه از آغاز به کار 
دانش آشتیانی در وزارت آموزش و پرورش می گذرد، امکان ارزیابی عملکرد او 
میسر نبوده و تالش برای استیضاح او به صالح نیست. عضو شورای مرکزی 
فراکسیون امید همچنین تصریح کرد: چگونه می توان عملکرد وزیری که 

هنوز دو ماه از فعالیتش نمی گذرد را مورد بررسی قرار داد.

فساد آنقدر نیست که ما را دچار وحشت کند
حجت االســالم  کشــور  کل  دادســتان 
والمســلمین منتظری گفت: ما در محافل 
گوناگــون از افــراد مختلــف و مســئوالن 
مساله مبارزه با فساد را می شنویم. حقیقت 
این است که فساد آنقدر گسترده نیست که 
مارا دچار وحشت کند، اما همان قدری هم 

که مطمئن باشیم واقعی است ســم مهلک است. منتظری افزود: بخش 
عمده فساد ناشی از عملکرد خود ماست. همین جا با خود پیمان ببندید. او 
تاکید کرد: با توجه به مسئولیتی که دارم با تمام توان در خدمت رشد شرایط 
اقتصادی کشــور و به ویژه اقتصاد مقاومتی خواهیــم بود. اگر حتی حلقه 
اقتصاد مقاومتی مقداری هم نازک و باریک باشد، آمادگی دارم که این حلقه 
را تقویت کرده و بر اســاس موازین شــرعی و قانونی هر کمکی که از دستم 

برآید انجام دهم و با توجه به وظایف قانونی کوتاه نخواهم آمد.

شایعه ردصالحیت روحانی 
برای مظلوم نمایی است

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد که 
کاندیدای این جبهه در انتخابات ریاســت جمهوری 
همان کاندیدای مورد توافــق و اجماع اصولگرایان 

خواهد بود.
محمدرضــا باهنر در نشســتی خبری بــا  بیان این 
مطلــب، گفــت: در حــال حاضــر هرکــس اعالم 
کاندیداتوری می کند باید این آمادگی را داشــته باشد 

که با جریان اصولگرایی همراه باشد.
باهنــر همچنین اظهار کــرد: طیف اصالح طلب و 
میانه رو نیــز نهایتا از آقای روحانی عبور نمی کنند و 
اصالح طلبان کســی را بهتر جامع تر و رای آورتر از 
آقای روحانی ندارند البته در ماه های گذشــته برخی 
می خواســتند مظلوم نمایی هایی برای حضور آقای 
روحانی انجام دهند و می گفتند شــاید ایشــان تائید 
صالحیت نشــود البته خود ایشان هم شب گذشته 
در گفت وگــوی تلویزیونی با مــردم اعالم کرد که در 
رابطــه با انتخابات تصمیمی نگرفتم که این بیشــتر 

تعارف است.
وی تاکید کرد:  البته این موضوع قابل توجهی است 
کــه آرای آقــای روحانی ریزش کرده کــه این امری 
طبیعی اســت چون برخــی برنامه های ایشــان به 
خصوص در حوزه اشتغال جوانان اجرایی نشده شاهد 
این ریزش آرا بودیم اما به هر حال صحنه انتخابات 
در کشور ما معموال یکی دو ماه آخر شکل می گیرد و 

ریزش ها و رویش ها خودنمایی می کند.
دبیــر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری  دررابطه با 
اعالم نامزدی زاهدی وزیر کابینه احمدی نژاد خاطر 
نشان کرد:اعالم نامزدی آقای زاهدی که البته گویا 
امروز تکذیب شده ، انفرادی است و ما بنا نداریم که 

هیچ اعالم کاندیدایی را تائید یا تکذیب کنیم.
باهنــر تصریــح کــرد: در مجلــس گذشــته تعداد 
کثیــری از جریان اصولگرایی به وحدت رســیده اند 
و با یکدیگر همراه شــده اند و لیستی که در تهران از 
سوی اصولگرایان ارائه شــد با کاندیداهای مستقل 
اصولگرایی در تعداد آرا  تفاوت فاحشی داشت نهایتا 
هر کاری انجام گیرد در راســتای وحدت است و هر 
کس اعالم کاندیداتــوری می کندباید این آمادگی را 

داشته باشد که با جریان اصولگرایی همراه شود.

بعید است زن ها بتوانند نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری شوند

وی در رابطه با اعالم کاندیداتوری میرسلیم از سوی 
حزب موتلفه اسالمی اظهار کرد: تنوع کاندیداها در 
آغاز انتخابات میتواند ممدوح باشــد و حزب موتلفه 
نیز یکــی از عناصر اصلی جبهه پیــروان خط امام و 
رهبری است و اما آقای میرسلیم کاندیدای این جبهه 
محسوب می شــود و کاندیدای ما همان کاندیدایی 
اســت که نهایتا اصولگرایان سرآن به اجماع برسند، 
اما اینکه هر کاندیدا تا کجا در مســیر انتخابات باقی 

میماند را هنوز نمی توان پیش بینی کرد.
باهنر با بیان اینکه تکثر کاندیداها در آغاز انتخابات 
ایرادی ندارد افزود: اگــر در ادامه راه این کاندیداها 
آرای  خــود را منتقل نکنند و یــا نتوانند منتقل کنند 

قطعا مضر خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشــی در خصوص کاندیداتوری 
خانــم هــا در انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز 
گفت: تاکنــون روال نبــوده و شــورای نگهبان نیز 
رجل سیاســی این طور تعریف نکرده که البته اخیرا 
اعالم کردند مجددا کاندیداتوری خانم ها بررســی 
می کنــد اما من بعید مــی دانم خانم هــا بتوانند در 
انتخابات ریاســت جمهوری کاندیدا شــده و اعالم 

نامزدی کنند.

صراط نیوز نوشت: روحانی چه چیزی را تکذیب می کند؟
حسن روحانی این دعواها را که برخی از آنها با الفاظ بسیار تند آن هم از تریبون هایی مانند صحن علنی مجلس و نیز برنامه های زنده 

تلویزیونی مطرح شده، اختالف کارشناسی می داند!

پارس نیوز نوشت: دستورالعمل های جدید عملیات روانی و شعارهای انتخاباتی
کمیته انتخابات سفارت انگلیس وظیفه دارد برخی سرشاخه های داخلی خود که در حوزه های اقتصادی، هنری، سینمایی و.. فعالیت 

می کنند را جهت همکاری به ستاد انتخاباتی برخی گروههای سیاسی متصل نماید.

نامه نیوز نوشت: تاملی بر معرفی میرسلیم برای انتخابات 96
اگر جریان های مختلف سیاسی در صدد حضور حقیقی در عرصه انتخابات ورقابت های سیاسی هستندباید گزینه هایی را به جامعه 

معرفی کنند که ویژگی  های رای آوری را داشته باشد.

عصر ایران نوشت: می آیند تا روحانی را بزنند!
هرکدام از نامزدهای جریان اصول گرایی در یک موضوع خاص روحانی را مورد هدف قرار خواهند داد. برجام اصلی ترین موضوعی است 

که رقبای اصول گرای روحانی به آن ورود خواهند کرد.

عکس روزسایت نگار

ششمین همایش 
بانکداری الکترونیک

خبرنامه
1395 مــاه  13 دی  دوشــنبه 

در پرونده زنجانی از دولت شاکی هستیم
زنجانی ادعا کرده میلیاردها تومان خرج انتخابات کرده است

آیت الله صادق آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی قضایی گفت: آنچه 
که در وهله نخست مدنظر قوه قضائیه بود بازگرداندن اموال به بیت المال بود و 
اینکه گاهی گفته می شود چرا پشت پرده این پرونده معلوم نشده است و چرا قوه 
قضائیه پاســخگو نیست حرف نادرستی است. وی افزود: اواًل عالوه بر حکمی 
که درباره این شخص داده شد افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس 
سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعتها مورد تحقیق 
قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته است که این وزرا 
یا دیگران تبرئه شده اند و یا منع تعقیب خورده اند. وی افزود: نه پرونده های پشت 
پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم اما نخستین 
هدف بازگرداندن پول مردم اســت. آیت الله آملی الریجانی گفت: ما هیچ چیز 
مخفی نداریم اما طوری القا می شود که گویی قوه قضائیه پرده پوشی می کند.

حرمت برخی را حفظ کرده ایم
وی افزود: البته حرمت برخی ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی 
مطالب گفته است که ما برای آبروی عده ای تحفظ کرده ایم چون تهمت هایی 
هم زده شده است. آیت الله آملی الریجانی گفت: بابک زنجانی گفته است که 
میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده اســت؛ ما سخنان او را 
عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد می کند واال اگر می 

خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانیکه مرتبط بودند احضار می کردیم.
وی افــزود: نمی خواســتیم حاشــیه های فوق متــن را باز کنیــم و اولین کار 
بازگرداندن پول مردم بود؛ حاال می فرمایید پشت پرده ها را دنبال کنیم؛ حرفی 
نداریم؛ تمام کسانیکه ایشان در همین رابطه گفته است احضار می کنیم و اگر 

الزم شد بازداشت می کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.

در پرونده زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است
آیت الله آملی الریجانی گفت: اما درباره بازگرداندن اموال طوری القا می شود 
کــه قوه قضائیه راه خود را می رود و با وزارت اطالعات همکاری نکرده اســت 
که این حرف نادرستی است. رئیس قوه قضائیه گفت: در پرونده بابک زنجانی 
جای شــاکی و مشتکی عنه عوض شده است و دولت و وزارت امور خارجه باید 
پاســخگو باشند.  آیت الله صادق آملی الریجانی در ادامه سخنانش در جلسه 
مســئوالن عالی قضایی درباره پرونده بابک زنجانی افزود: ما در اینباره شاکی 
هستیم دلیلش این است که بابک زنجانی در سال 92 بازداشت شد و در سال 
94 آقای رئیس جمهور در جواب وزیر اطالعات مطلبی نوشتند که خوب است 
دراختیار وزیر اطالعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روز بعد این را برای دادستان 
ارســال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف 
شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است.
وی گفت: االن نمی توانم باز کنم که این موانع چه بوده است؛ موانع و مشکالتی 
در درون و در وزارتخانه ها و نیروهای امنیتی است که در جای خودش توضیح 
داده خواهد شــد. رئیس دســتگاه قضا گفت: اضافه بر این، در سال 92 و 93 
بیش از ســی چهل جلسه مشــترک میان دادســتان و معاون وزیر اطالعات، 
اطالعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده است و دائمًا مجموعه داده هایی را 

که از تحقیقات از او صورت می گرفته است رصد می کردند. وی افزود: چطور 
می گویند قوه قضائیه با وزارت اطالعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی 
که بخواهد دراختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی 

پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعالم خواهد کرد.

پیگیری پول ها ربطی به قوه قضاییه ندارد
رئیس قوه قضائیه گفت: نکته مهمتر که از دولت شــاکی هستیم این است که 
قضیه بابک زنجانی دو طرف دارد؛ یکی شــخص خودش است و هر آنچه قوه 
قضائیه می توانست تحقیق کند انجام داده است. چراکه این شخص حرف های 
خالف زیادی می زد و هر کدام از این حرف ها دنبال می شد به نتیجه نرسیدیم.
وی افزود: مســئله بســیار مهمتر ان اســت که پول هایی که به صورت ارز به او 
داده شــده از طریق بانک مرکزی و بانک های خارجی بوده اســت و ما مکرر از 
ابتدا گفتیم و جلساتی تشکیل دادیم و سه سفر خارجی با حضور نمایندگان قوه 
قضائیه، وزارت خارجه و وزارت اطالعات و اطالعات سپاه برای پیگیری این کار 
در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انجام دادند. آیت الله آملی الریجانی گفت: سخن 
این اســت که رد پول هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت 
خارجه است؛ این به قوه قضائیه ربطی ندارد. وی افزود: مثاًل اگر پولی در مالزی، 
چین، تاجیکستان و یا ترکیه به آن آقا واگذار شده است باید از دولت ها بخواهند 
رد پول را معلوم کنند و ما از ابتدا گفتیم وزارت خارجه باید پای کار باشــد و اینکه 
به قوه قضائیه ربطی ندارد. رئیس دستگاه قضا گفت: این فرمولش بسیار آسان 
است که از آن دولت ها پیگیری کنند آن پولی که بانک مرکزی ایران به صورت 
دالر واریز کرده کجا رفته است؟ وی افزود: مسئله این است که اینجا متأسفانه، 
دولت باید پاســخگو باشد اما قضیه برعکس شده و جای شاکی و مشتکی عنه 
عوض شــده است؛ ما شاکی هستیم. رئیس دستگاه قضا گفت: ظاهرًا آقایان، 
دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده اند آن هم برجامی که نتیجه اش این 
طور شده است. وی افزود: ظاهرًا کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار 
دیپلماســی کشور بود. آیت الله آملی الریجانی گفت: اینها در معیت چند نفر از 

وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه ســفری کردند که به آنها اعتنا نشد اما قوه 
قضائیه باید پیگیر این موضوع باشــد؟ دولت و وزارت خارجه باید دنبال کنند که 
چرا دولت مالزی، چین، تاجیکستان و ترکیه پاسخگو نیست؟ وی افزود: شما 
مرتب با هم گفتگو می کنید؛ سر سفره، شام میل می فرمایید؛ این مطلب را حل 
کنید که این پول هایی که بانک مرکزی به بانک های آنها داده اســت چه کرده 
اند؟ این آسانترین کار است و اگر در داخل کشور بود رد این پول ها چند ساعته 

مشخص می شد و همین مطلب را از کشورهای خارجی بخواهید.

 با چه اجازه ای تجهیزات فنی امنیتی 
به داخل ریاست جمهوری برده اید؟

رئیس دستگاه قضا گفت: ما اتفاقًا دنبال شفافیت هستیم و می فرمایند مردم 
باید بدانند پول ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقًا ما هم دنبال همین هستیم که 
معلوم شــود که پول ها کجا خرج شده است؟ پول های نهاد ریاست جمهوری 
کجا خرج می شــود؟ وی افزود: ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم 
در نهاد ریاســت جمهوری معلوم شــود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به 
امنیتــی را بدون اطالع نیروهای امنیتی به داخل ریاســت جمهوری بردند، با 
اجازه که بوده اســت؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین 
همین حرف ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می 
دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرفهای تبلیغاتی نزنیم. آیت الله آملی 
الریجانی گفت: متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد 
می شــود لگدی می زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر 
کنند حرفهای تبلیغاتی می زنند که درست نیست. وی گفت: مثاًل می گویند قوه 
قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ 

اگر اطالع ندارید سخن نگویید و اگر اطالع دارید که واویال.
وی گفت: مطلب زیاد است و بنا نداریم مطالبی را که علیه قوه قضائیه گفته می 
شــود یک یک جواب دهیم اما واقعًا انسان از این نحوه ارزیابی و نحوه برخورد 

متأسف می شود و امیدوارم همه، مالحظات خود را داشته باشند.
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کابوس های »بالیستیک«!
واکنش ها به تهدید جدید کره شمالی درباره موشک های بالیستیک

جهان در حالی وارد ســال جدید میالدی شده که هنوز یکی از حوزه های 
مهم تنش و بی ثباتی بالقوه در عرصه بین المللی، یعنی شبه جزیره کره، به 
واسطه اقدامات تهدیدآمیز کره شمالی در وضعیت هشدارآمیز قرار دارد. 
در آخرین تحول در این زمینه، اظهارات رهبر کره شمالی درباره آزمایش 
موشــک های بالیستیک دوربرد، با واکنش آمریکا مواجه شده است. روز 
گذشته کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اظهار داشت که کشورش در 
آستانه آزمایش موشــک های دوربرد بالستیک با قابلیت حمل کالهک 
هسته ای است. کیم در پیامی به مناسبت فرا رسیدن سال نو میالدی گفت 
که تولید موشک های قاره پیمای بالستیک این کشور »در مراحل پایانی« 
قرار دارد.  »بی بی ســی« ضمن انتشار گزارشــی در این زمینه می نویسد 
برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی نگرانی های عمیقی را برای جامعه 
بین المللی به همراه آورده اســت و ســازمان ملل متحد در قطعنامه  های 
مختلفی از کره شمالی خواسته است تا به آزمایشهای هسته ای و موشکی 
خــود پایان دهد. بــا وجود همه ایــن تالش ها برای توقــف آزمایش  ها، 
پیونگ یانگ تاکنون موفق به انجام پنجمین آزمایش اتمی شــده است. 
کره شــمالی در سال گذشته میالدی دو آزمایش هسته ای انجام داد که 
ظاهرا آخرین آن ها »قوی ترین« دســت از این آزمایش ها بوده است. کره 
شمالی مدعی است که تاکنون پنج بار در سال های 2006، 2009، 20۱3 
و در ژانویه و سپتامبر 20۱6 آزمایش های موفق اتمی انجام داده است. 

در این میان، به نظر می  رســد که قدرت انفجار هــا به مرور زمان افزایش 
یافته اســت. شواهد حاکی از آن است که قدرت انفجار تازه  ترین آزمایش 
هســته ای این کشور در ســپتامبر 20۱6 معادل انفجار ۱0 تا 20 کیلوتن 
تی ان تی بوده است که در صورت اثبات این مسئله، آزمایش اخیر در مقایسه 
با آزمایش های پیشین قوی  ترین محسوب می  شود. کره شمالی ادعا کرده 
است که موفق به »کوچک سازی« کالهک هسته ای شده و می تواند آن 
را روی موشک بالستیک قرار دهد. اما این ادعا هنوز به طور مستقل تایید 
نشده اســت و بعضی از کار شناسان در مورد این ادعا ابراز تردید کرده اند. 
کره شمالی پیش تر ادعا کرده بود که توانسته به فناوری موشکی با قابلیت 

رسیدن به آمریکا دسترسی پیدا کند. در همین رابطه، خبرگزاری رویترز به 
نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش کرده اســت که اگرچه کره شمالی 
ممکن است توانسته باشد کالهک هسته ای را بر روی موشک نصب کند، 
اما تکنولوژی ضروری برای حمالت دوربرد یکی از مهم ترین مشــکالت 
پیش روی کره شمالی است. اما در پی اعالم آزمایش یک موشک قاره پیما 
توسط کره شــمالی، آمریکا از این کشور به شدت انتقاد کرد. وزارت دفاع 
آمریکا هشــدار داد، آزمایش مجدد موشکی برای کره شمالی پیامدهایی 
به بار خواهد آورد. بر اســاس گزارش »دویچه ولــه«، وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( به کره شمالی هشدار داد و اعالم کرد، این کشور باید از اعمال 
تحریک کننده و گفتار آشوب برانگیزی که صلح و ثبات را به خطر می  اندازد 
دوری کند. آنا ریچی آلن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یکشنبه ۱ ژانویه 
)۱2 دی( با بیان این مطلب در واشــنگتن گفت، کره شمالی باید به جای 

این به وظایف بین المللی خود پایبند بوده و به »مذاکرات جدی بازگردد«. 
او از همه کشور ها خواست تا »برای کره شمالی و حامیانش روشن سازند 
که این  قبیل آزمایش های موشکی غیر قابل قبول است« و چنین اعمال 
»غیر قانونی« پیامدهایی خواهد داشت. در بیانیه پنتاگون همچنین آمده 
است که آمریکا طیف کاملی از اقدامات بازدارنده را برای دفاع از متحدان 
خود در برابر کره شمالی پیش بینی کرده است. پنتاگون در این بیانیه اعالم 
کرده است که هرگونه اقدام کره شمالی در راستای تکنولوژی موشک های 
بالســتیک به صراحت در قطعنامه های سازمان ملل ممنوع اعالم شده 
است.  گفتنی است که درست یک ماه پیش، رهبر کره شمالی در واکنش 
به تازه ترین تحریم های شورای امنیت، سخنانی تهدیدآمیز بر زبان راند و 
 KCNI دستور برگزاری رزمایشی نظامی را صادر کرد. خبرگزاری دولتی
به نقل از کیم جونگ اون اعالم کرد: »چنانچه جنگی در بگیرد، حمله ای 

مرگبار علیه نیروهای کره جنوبی انجام می دهیم تا با دفاع از خود مانع اراده 
آنان برای پیشروی علیه کشورمان شویم... این حمله ای است که هیچ چیز 
و هیچ کس در آن زنده نمی ماند«. به گزارش همین خبرگزاری، در مانوری 
نظامی که واحدهای کره شمالی در نزدیکی مرز با همسایه جنوبی انجام 

داده اند، حمله به »نهادهای حکومت ارتجاعی سئول« بازسازی شدند.
این تحول پس از آن صورت گرفت که روز چهارشــنبه 30 نوامبر، شورای 
امنیت سازمان ملل، کره شــمالی را به خاطر تازه ترین آزمایش اتمی این 
کشــور، مشمول تحریم های جدید کرد. تدابیر تنبیهی تازه، افزون بر منع 
صــادرات روی، نیکل، مس و نقره، شــامل محدودیت در صادرات زغال 
ســنگ کره شــمالی به چین می شــود. چیزی که درآمد پیونگ یانگ از 
این رهگذر را در مقایســه با سال گذشــته، 62درصد کاهش می دهد. در 
قطعنامه شــورای امنیت آمــده که صادرات زغال ســنگ و آهن تنها در 
حــد تضمین حیات مردم کره شــمالی مجاز هســتند. دولت کره جنوبی 
در اســتقبال از قطعنامه 232۱ شــورای امنیت، تشدید تحریم های کره 
شمالی را سخت ترین و گسترده ترین تحریم های غیرتسلیحاتی در تاریخ 
ســازمان ملل توصیف کــرد و همراه با ژاپن، مجازات هــای جداگانه ای 
برای رژیم کره شمالی در نظر گرفت. این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر 
و ممنوعیت مبادالت بانکی و مالی 3۵ نهاد و 36 فرد مرتبط با طرح های 
اتمی و موشــکی کره شمالی می شــوند. این افراد و سازمان ها در لیست 
سیاه تحریم های ژاپن و کره جنوبی قرار گرفته اند و نام دو نفر از مشاوران 
ارشد کیم جونگ اون در بین آنهاست. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعالم 
کرده که افراد و گروه های دیگری نیز در آینده به لیســت سیاه تحریمی ها 
افزوده شده و امکان دسترسی به اموالشان را نخواهند داشت. پس از آن، 
شورای امنیت، تحریم ها علیه پیونگ یانگ را روز چهارشنبه دوم دسامبر 
در واکنش به تازه ترین آزمایش اتمی این کشور تشدید کرد. این آزمایش در 
سپتامبر انجام شده بود و اعضای شورای امنیت در ماه های گذشته سرگرم 
بررســی تدابیر الزم بودند. با این حال، تاکنون هیچیک از قطعنامه های 

سازمان ملل تاثیری در رفتار ها و رویکردهای پیونگ یانگ نداشته اند.

نخستین سالگرد شهادت آیت اهلل »نمر« در کشورهای مختلف جهان
با فرا رسیدن اولین سالگرد شهادت آیت الله نمر باقر النمر روحانی بارز شیعه عربستان؛ مردم و علمای دینی و شخصیت های سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان با برگزاری آیین های مختلف، یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی 
می دارند. در شــهر مقدس قم، آیین گرامیداشــتی به مناســب اولین سالگرد اعدام شهید آیت الله نمر باقر النمر برگزار شد و شماری از علما و فعاالن منطقه قطیف در شرق عربستان و بحرین و عراق در سخنان خود برجایگاه این شهید 
بزرگ تاکید کرده و بار دیگر رژیم ســعودی را به خاطر ارتکاب جنایت پلید اعدام آیت الله نمر محکوم کردند.  همزمان کشــورهای مختلف جهان نیز شــاهد آغاز مراسم و آیین های خاص گرامیداشت اولین سالگرد شهادت آیت الله نمر 
با شــعار »او همیشــه زنده اســت« بود. در همین راســتا، موسسه دار الحکمه در شهر لندن پایتخت انگلیس جمعه شب مراسم گرامیداشتی با مشارکت شماری از فعاالن برجســته و شخصیت های بارز برگزار کرد. ویژه برنامه ای نیز روز 
سوم ژانویه جاری در شهر برلین پایتخت آلمان با مشارکت شماری از فعاالن بحرینی و فعاالن منطقه قطیف عربستان و حقوقدانان خارجی برگزار خواهد شد. در شهر کربالی معلی نیز مراسم گرامیداشتی به همین منظور و به همت 
مجمع »الرحمه الرسالی« با مشارکت شماری از علمای دینی و شخصیت های سیاسی در عراق برگزار شد. مراسم مشابهی نیز قرار است روز سوم ژانویه جاری در سالن البتول در شهر بیروت برگزار شود. در بحرین نیز ائتالف ۱4 فوریه 

خواهان مشارکت در آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله نمر در روزهای دوم و سوم ژانویه جاری شد.

گریه برای قربانیان حمله به کلوپ شبانه در استانبول

 جنگ 
در شرق موصل

کروپلیس در آتن توریست ها در حال تماشای آ

 کمک نیروی صلیب سرخ اسپانیا 
به مهاجر

  10 کشته در انفجاری جدید 
در بغداد

شبکه تلویزیونی المیادین از انفجار خودرویی بمب گذاری شده در 
منطقه زعفرانیه در جنوب شرقی بغداد خبر داد. شبکه تلویزیونی 
االتجاه نیز گزارش داد که دستکم ده نفر در این انفجار در منطقه 
زعفرانیه بغداد پایتخت عراق کشــته شــدند. همچنین پیش از 
این نیز در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شــده در شهرک 
صدر در شــرق بغداد، دست کم 3۵ نفر کشته شدند. این انفجار 
که امروز، دوشنبه در یک میدان شلوغ در شهرک صدر رخ داد، 
ده ها زخمی نیز بر جای گذاشــته است. داعش ساعاتی پس از 

این حمله، مسئولیت آن را بر عهده گرفت. 

  دستور تازه ابوبکر البغدادی 
به داعشی ها

سرکرده گروه تروریستی داعش به اعضای این گروه دستور داده 
تا حمالتشان علیه کشورهای غربی و عربی را تشدید کنند. یک 
منبع محلی در استان نینوا اعالم کرد: ابوبکر البغدادی، سرکرده 
داعش از رهبران خارجی این گروه خواسته تا باندهای زیرزمینی 
داعش در کشورهای عربی را احیا کنند و به تشدید حمالت علیه 
تأسیســات نفتی و منافع کشــورهای خارجی عضو ائتالف بین 
المللی بپردازند. به گفته این منبع، داعش به اعضای »مجلس 
شورای« این گروه دستور داده به حمالت چشمگیر به ویژه علیه 

کشورهای اروپایی بپردازند و کشتار بیشتری را به راه بیندازند.

  سفر رئیس جمهور فرانسه 
به اقلیم کردستان

فرانسوا اوالند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه، بعد از پایان 
دیدارش از بغداد، راهی کردستان عراق شد و در اربیل مرکز اقلیم 
کردستان مورد استقبال مقام های رسمی این منطقه قرار گرفت. 
»مسعود بارزانی« رئیس اقلیم کردستان عراق به همراه شماری از 
مقام های این اقلیم در فرودگاه اربیل از رئیس جمهوری فرانسه 
اســتقبال کرد. اوالند صبح امروز برای انجام سفر یک روزه وارد 
بغداد شــد و با روسای قوای سه گانه عراق دیدار و گفت و گو کرد 
و بر حمایت کشــورش از نبرد عراق با تروریســم تاکید کرد. وی 

همچنین با نیروهای فرانسوی مستقر در عراق دیدار کرد. 

  هند موشک بالیستیک 
آزمایش کرد

هند روز دوشــنبه موشک بالستیک سطح به سطح را با قابلیت 
حمل کالهک هســته ای با موفقیت آزمایش کرد. هفته پیش 
گنی ۵ را آزمایش کرده بود. موشک  نیز هند موشک بالستیک آ
گنی4 می تواند کالهک هســته ای یــک تنی را حدود 4 هزار  آ
کیلومتر حمل کند. این موشــک که ساخت سازمان تحقیق و 
توسعه  وزارت دفاع هند )DRDO( است، از جزیره عبدالکریم 
واقع در شرق هند در ساعت ۱۱ و ۵0 دقیقه صبح وقت به وقت 
محلی هند آزمایش شــد. این موشک مجهز به آخرین فناوری 

الکتریکی و رهیابی است.

بین الملل
1395 مــاه  13 دی  دوشــنبه 


