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توصیههاییبهروحانیو
تفنگدارانحزبیاش

چراهرکسبهمیدانمیآیدبعدازمدتیجاسوس
وفتنهگرخواندهمیشود؟

مسعود پزشکیان با انتقاد از هجمه هایی که ازسوی برخی رسانه های اصولگرای در راستای تخریب دولت 
درمورد نزدیکان رییس جمهور ایجاد می شود، اعالم کرد: اتخاذ چنین رویکردی ازسوی مخالفان دولت 
بیش از هرچیز به ضرر خودشان است. نایب رییس مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
ایلنا، یادآور شد: به هرحال قوه قضائیه وظیفه دارد با رعایت قانون به جرایم رسیدگی کند. این که در رسانه ها 
بگوییم فالن مسئول متخلف است، درست نیست. این که بدون صدور حکم قضائی اتهام بزنیم، درست 

صفحه۳صفحه۳صفحه۳نیست. درصورتی که من مرتکب تخلفی شده و متهم به اتهامی هستم ... صفحه۲

شاید مهمترین اتفاق برای هر دولتی، در پایان 
چهار سال نخست زمامداری آن رخ دهد؛ جایی 
که یکی از وزارتخانه های آن مسئول برگزاری 
انتخاباتی می شــود که ممکن است به عمر 
دولت متبــوع او خاتمه دهد؛ اما موضوعی که 
می تواند حساسیت ها را نسبت به امر برگزاری 

صفحه۲انتخابات بیشتر کند  ...

 علی شــمخانی در دیــدار با ژان 
مارک اِرو، وزیر امور خارجه فرانسه 

با استقبال از  ...

 آیت اهلل مصباح یزدی به مناسبت 
درگذشت ریاست مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ...

ســید مصطفی میرســلیم، نامزد 
پیشــنهادی حزب موتلفه اسالمی 

برای انتخابات  ...
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تأکید وزیر خارجه فرانسه بر همکاری با ایران در دیدار با ظریف
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چرا هر کس به میدان می آید 
بعد از مدتی جاسوس و 
فتنه گر خوانده می شود؟

مسعود پزشکیان با انتقاد از هجمه هایی که ازسوی 
برخی رســانه های اصولگرای در راســتای تخریب 
دولت درمورد نزدیکان رییس جمهور ایجاد می شود، 
اعالم کرد: اتخاذ چنین رویکردی ازسوی مخالفان 

دولت بیش از هرچیز به ضرر خودشان است.
نایب رییس مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو 
با خبرنگار پارلمانی ایلنا، یادآور شــد: به هرحال قوه 
قضائیه وظیفه دارد با رعایت قانون به جرایم رسیدگی 
کند. این که در رسانه ها بگوییم فالن مسئول متخلف 
اســت، درســت نیســت. این که بدون صدور حکم 
قضائی اتهام بزنیم، درســت نیســت. درصورتی که 
من مرتکب تخلفی شــده و متهم به اتهامی هستم، 
قوه قضائیه حق ندارد من را به عنوان محکوم معرفی 
کند؛ بلکه باید به اتهاماتم رسیدگی شود و درصورت 
اثبات به صورت قضائی به این تخلفات برخورد شود، 

نه این که در رسانه ها اتهام زنی کنند.
نماینده اصالح طلب مــردم تبریز در مجلس با بیان 
این که قوه قضاییه باید از اتهام زنندگان درخواست کند 
که اگر پرونده ای دارند، برای بررسی به دستگاه قضا 
تحویل دهند، یادآور شد: قوه قضاییه باید درصورتی 
که این افراد پرونده مســتندی ندارند یــا پرونده ها و 
اسنادشــان مســتدل نیســت، با آن ها برخورد کند؛ 

نمی توان به هر کسی اتهام زد.

چرابایدیکرئیسجمهورمستقر
ردصالحیتشود؟

عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی در 
واکنــش به برنامه رســانه ای مخالفــان دولت برای 
القای این که روحانی پیش از انتخابات ردصالحیت 
خواهد شــد، گفت: ســوال اینجاســت که چرا باید 
رییس جمهور مســتقر کشور ردصالحیت شود. چرا 
هر روز پشــتوانه های اجتماعی و سیاسی را از دست 
می دهیــم. نایب رییس مجلس شــورای اســالمی 
اضافــه کرد: فردی بــه میدان آمده و بــا رای مردم 
رییس جمهور این مملکت شــده و هنوز یک دوره از 
فعالیتش نگذشته، می خواهند ردصالحیتش کنند. 
این سوال به ذهن خطور می کند که در این مملکت 
چه کار کرده ایم که هر کسی که به میدان می آید و یک 
دوره رییس جمهور می شود یا رییس مجلس می شود، 

بالفاصله به ضد نظام و جمهوری تبدیل می شود.
او تصریح کرد: بنابراین یک جای کارمان مشــکل 
دارد و مشکل از این افراد نیست. باید ببینیم کجای 
کارمــان ایراد دارد که هر کســی به میدان می آیند تا 
مســئولیتی بپذیرد، از فردا برایش پرونده می سازیم 
و آبرویــش را می بریم. یعنی همه ایــن افراد خائن و 

جاسوس و فتنه گر بودند؟!
نماینده اصالح طلب مردم تبریز در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: شــاید بتوانیم بپذیریم که یک یا 
دو نفر از این افراد واقعًا منحرف شده باشند اما چگونه 
ممکن است که همه مشکل دار باشند. در این نظام 
چــه اتفاقی می افتد که هرکســی به میــدان می آید 
قابل تایید و انقالبی است و به محض اینکه از میدان 

خارج می شود، هزار مشکل پیدا می کند.
پزشکیان خاطرنشان کرد: کسانی که در این مملکت 
تالش کرده اند را باید قدر بدانیم. آیا کسی از هاشمی، 
خاتمی و موســوی بیشــتر به این نظام خدمت کرده 
است. این افراد همگی عیب هایی هم داشته اند اما 
قطعًا نکات مثبت فراوانی نیز داشــته اند. نمی گوییم 
که این افــراد هیچ عیب و نقصی نداشــته اند، همه 
عیب دارند اما هرچه در چنته داشــتند، برای مردم و 

انقالب گذاشتند.

توصیه هایی به روحانی و تفنگداران حزبی اش
وقتی کار دولت های مستقر برای تبلیغات انتخاباتی دوره دوم  سخت می شود

شاید مهمترین اتفاق برای هر دولتی، در پایان چهار سال نخست زمامداری آن 
رخ دهد؛ جایی که یکی از وزارتخانه های آن مسئول برگزاری انتخاباتی می شود 
که ممکن است به عمر دولت متبوع او خاتمه دهد؛ اما موضوعی که می تواند 
حساسیت ها را نسبت به امر برگزاری انتخابات بیشتر کند دخالت وزارت کشور 
به عنوان نهاد اجرایی انتخابات نیست بلکه، امکاناتی است که قدرت تبلیغاتی 
دولت روی کار را در برابر سایر کاندیداهای ریاست جمهوری، بیشتر می سازد.
در این میان دولت هایی که از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون روی کار آمده اند 
و برای دوره چهارساله دوم اعالم کاندیداتوری می کرده اند، همواره زیر ذره بین 
بودند تا مبادا حرکتی از آنان ســرزده که به منزله تبلیغات بوده و آنان را متهم به 
اســتفاده از امکانات دولتی کند. اتهامی که چندان هم بی اســاس نیست و بر 
پایه نگرانی هایی شکل می گیرد که نتیجه آن عدم برابری در تبلیغات ریاست 

جمهوری بین کاندیداها است.

فعالیتهایانتخاباتیدولتیهادرقامتحزباعتدالوتوسعه
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در حالی وارد مراحل پایانی خود 
می شــود که هنوز نه کاندیدای نهایی جریان رقیب مشــخص است و نه برای 
کاندیدای آلترناتیوی که بحث آن را مدت هاست اصالح طلبان به پیش کشیده 
اند. تنها یک چیز مشخص بوده و آن صف بندی حامیان دولت است. کسانی 
که در سال 92 به حمایت از »حسن روحانی« برخاسته اند اگرچه از میان اصالح 
طلبــان و اصولگرایان معتــدل بودند، اما برخی از آنها چهــره هایی نزدیک به 
رییس جمهور هســتند که حلقه یاران نزدیک او را از نخستین روزهای حضور 
در پاستور تشکیل دادند و آنان کسی نبودند جز اعضای حزب اعتدال و توسعه.
حزبی اعتدال گرا که در حمایت از روحانی بیش از سایر احزاب جریان اصالحات 
خودنمایی می کرد، با پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چهره 
های شــاخصی را راهی قوه مجریه کرد. از وزارت تا ســخنگویی و از مشاوره تا 
معاونت کلی نهاد ریاست جمهوری، پست هایی بودند که نصیب اعضای حزب 
اعتدال و توسعه شدند تا نه تنها تاییدي بر اینکه آنها اصلی ترین حامی روحانی 
هستند، باشــد؛ بلکه نقش آماده سازی شرایط برای دور بعدی انتخابات را نیز 

به دست آنان می دهد.
محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت و معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
برنامه و بودجه، اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی 
منطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و مرتضی بانک معاون کل 
سرپرســتی نهاد ریاست جمهوری از اعضای شــورای مرکزی حزب اعتدال و 

توسعه اي هستند که در ســال 78 از سوی »حسن روحانی« تشکیل شد. این 
افراد که هر کدام در حمایت های خود از روحانی در طول این ســه ســال و نیم 
گذشته از عمر دولت کم نگذاشته اند، برای دور دوم ریاست جمهوری نیز از هم 
اکنون اعالم آمادگي کرده اند. آنان بدون اینکه فعالیت خود را از چشم دیگران 

پنهان کنند از اقداماتی که در دست اجرا است خبر می دهند.
محمود واعظی از اعضای شاخص حزب اعتدال و توسعه که در کابینه یازدهم 
نیز حضور دارد، در هفته ای که گذشت از فعالیت های اعضای این حزب برای 
انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم خبــر داد. او در گفت و گو با »تابناک« با 
بیــان اینکه در حال حاضر حــزب در درون خود آمادگــي الزم براي انتخابات 
ریاســت جمهوري آینده را کســب مي کند، اگرچه عنوان می کند که سیاست 
ما در حزب اعتدال و توسعه این است که تا زمانیکه فضا انتخاباتي نشده است 
این حزب آغازگر انتخاباتي کردن فضا نباشــد، امــا از انجام کارهای مقدماتی 
از ســوی اعضای این حزب خبر می دهد. واعظی در پاســخ به این ســوال که 
آیا مرتضی بانک مشــغول فراهم آوردن مقدمات اســت، فعالیت ها را به همه 
اعضای این حزب ســرایت داد و گفت: همه اعضاي حزب در حال کار هستند 

و این طبیعي هم است.

قانونانتخاباتومنعفعالیتمسئوالنومدیراندولتي
عضو حزب اعتدال و توسعه اما در حالی از »طبیعي بودن« این فعالیت ها خبر 
می دهد که این موضوع می تواند محل ورود انتقاداتی نسبت به دولت یازدهم 
شــود. طبق قانون انتخابات، انجام فعالیت های انتخاباتی در جهت حمایت 
یا مخالفت با هرکدام از نامزدهای انتخابات توســط برخی اشخاص که دارای 
مســئولیت های دولتی و نظامی هســتند ممنوع بوده و این افراد حق فعالیت 
تبلیغی ندارند. در ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوري آمده است: »انجام 
هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای 
نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری 
که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین 
اســتفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی، 
مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به 
آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی )به هر مقدار( استفاده می کنند 
و همچنین در اختیار گذاشــتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب 

مجرم شناخته می شود«.
اما منع قانون براي فعالیت انتخاباتي مســئوالن و مدیراني که در پســت هاي 
دولتــي قرار دارنــد تنها در همین مــواد خالصه نمي شــود. جدیدترین آن به 

سیاست هاي کلي انتخابات که مهرماه امسال از سوي رهبري انقالب ابالغ 
شده، مي رسد که در ماده 16 آن گروه هایي را از شرکت در فعالیت های تبلیغی 
نامزدها منع کرده است: »ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم 
از وزارتخانه ها و دســتگاه های تابعه آنها، دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی، 
سازمان ها، نهادها و شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی 

های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.«
اما با همه این تفاســیر مســیري که در حال طي شدن است، اثري از تبعیت از 
قوانین فوق را نداشته و البته به این دولت و آن دولت و به این جناح و آن جناح 
هم تعلق ندارد. پایبندي به قوانین انتخاباتي براي مسئولین ایراني که چهار سال 
نخســت مملکت داري را مشغول آماده سازي فضا براي دوره چهارساله بعدي 

هستند، به مراتب مشکل تر از سایر کاندیداهاي انتخاباتي است.
 اگرچه همواره سفرهاي اســتاني و افتتاح پروژه هاي نیمه آماده در شهرهاي 
مختلف، بیشتر معناي تبلیغات را در خود جاي مي  دهد و دولتمردان به راحتی 
می توانند بدون هیچ هزینه ای، تبلیغات ریاست جمهوری بعدی خود را مجانا 
بر دوش رســانه هایی قرار دهند که وظیفه پوشــش اخبار را برعهده دارند، اما 
وابســتگي برخي اعضاي دولت به برخي از احزاب، موضوع دیگري است که 

شاید بیش از همه در این دولت به چشم مي خورد.

تخلفاتیکهناشیازسکوتقانوننیست
حضور چهره  هاي نزدیك به »حسن روحاني« در حزب اعتدال و توسعه در نوع 
خود هیچ اشکالي ندارد اما زمانیکه این چهره ها در پست  هاي دولتي از وزارت 
گرفته تا مشــاوره و معاونت مســتقر مي  شوند، و از همه مهمتر از فعالیت هاي 
انتخاباتي خود نیز پرده برداري مي کنند، این شبهه را ایجاد مي کند که هزینه 
تبلیغات آنان از کجا تامین مي شــود؟ و چــه تضمیني وجود دارد که حزبي که 
فعالیت هاي تبلیغي انتخابات را آغاز مي کند و پنج چهره شاخص آن همزمان 
با این فعالیت ها مســئولیت دولتي دارند، از امکاناتي که در دست دارند، براي 

رسیدن به منویات خود بهره برداري نکنند؟
موضوعــي که اگر همین االن هم از دولتمردان یازدهم پرســیده شــود، آنان 
فعالیت سیاســي در کنار کار اجرایــي را بدون هیچ منع قانونــي مي دانند، اما 
هیچگاه به این سوال پاسخ نداده اند که منابع مالي این فعالیت هاي تبلیغاتي 
از کجا تامین مي  شــود. البته اینجا دیگر نمي توانــد توپ را به زمین قانونگذار 
انداخت و این تخلفات را ناشي از سکوت قانون دانست. اجراي موادي از قانون 
انتخابات که در باال ذکر شــد، اگر از ســوي اعضاي قوه مجریه اجرا نشود، از 

سوي چه کسي باید مورد اجرا قرار بگیرد؟

نرمشقهرمانانهازایستادگیقهرمانانهکارسازتراست
حجت االســالم و المســلمین  مجید انصاری با بیان اینکه خدمتگزاران دولت آبرویشان را طبق اخالص گذاشته اند و با نقشه راهی که رهبری تعیین کرده اند و با سیاست های نرمش قهرمانانه راه خود را ادامه 
می دهند و افزود: به نظرم نرمش قهرمانانه از ایستادگی قهرمانانه مشکل تر اما کارسازتر بود. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان سال ها به دنبال ترویج ایران هراسی بودند، افزود: در پرتو تعامل 
ســازنده و با مذاکرات منطقی قدرتمند و حقوقی توانســتیم به چهره صلح خواه در جهان تبدیل شــویم. معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: امروز اگر رئیس جمهور جدید آمریکا سخن یا اقدامی علیه ملت ایران 
انجام دهد، پیش از مردم ایران ملت های جهان در برابر او خواهند ایســتاد و همه به حقانیت و منطق ملت ایران اذعان می کنند، یعنی امروز ایران در ذهنیت جامعه جهانی به عنوان کانون صلح و ثبات مطرح 
است و تناقض در گفتار و رفتار دولتمردان آمریکا حتی از ناحیه خودشان مورد انتقاد قرار می گیرد. انصاری با تاکید بر اینکه ما خواهان صلح و همزیستی مسالمت آمیز در منطقه و جهان هستیم گفت: 
راه آیت الله هاشمی رفسنجانی را که راه عقالنیت،  تعامل و همکاری مسالمت آمیز و منطقی بین المللی و منطقه ای بود را ادامه می دهیم و به آن متعهد هستیم. وی افزود: ملت ایران در برابر زور 

تسلیم نمی شود و در برابر بی منطقی می ایستد اما به هیچ وجه خواهان تشنج آفرینی نیست.

سیاسی
سه شــنبه 12 بهمن مــاه 1395

سوژه روز

مرگ کولبرها در حالیست که افرادی با روابط خاص قاچاق می کنند
با کشته شدن تعدادی از کولبرهای سردشتی در روزهای گذشته در اثر سقوط بهمن بار دیگر بحث کولبرها و چاره اندیشی 
برای این معضل داغ شــده اســت. چنان که امروز نماینده مردم مهاباد جالل محمودزاده در جریان طرح سوال خود از 
وزیر اقتصاد در خصوص قاچاق کاال این موضوع را مطرح کرد و خواستار رسیدگی به آن شد. وی در سخنان خود گفت: 
ما باید مرزها را به شــکل فرصت نگاه کنیم نه اینکه آنها را تهدید بدانیم. متاســفانه مرزهای ما در شرق، غرب و بنادر به 
فرصت انحصاری برای عده ای تبدیل شده است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دو روز اخیر در سکوت کامل 
رسانه ای شاهد کشته و زخمی شدن جوان بی گناه کولبر در مرزهای غربی بخاطر سقوط بهمن بودیم. این افراد بخاطر 

تنها 100 هزار تومان و با شغل سخت کولبری به ناچار در سردترین روزهای سال امرار معاش می کنند و 300 کیلو بار را به دوش می کشند و زیر برف و 
بهمن می ماندند. این در حالی است که افرادی تنها با یک تماس تلفنی و بدون طی مراحل قانونی از مرزها و جلوی چشم ماموران هزاران تن محصول 
وارد می کنند. نماینده مردم مهاباد در مجلس ادامه داد: من به همراه آقای خضری نماینده سردشت و پیرانشهر  و آقای حسین زاده نماینده نقده و اشنویه 
برای پیگیری امور کولبران بارها با وزیر کشور، گمرک و نیروی انتظامی جلسه گذاشتیم ولی کسی حرف ما را نشنید. ما مجبوریم در کنار پیگیری های 
قانونی مثل ســوال و اســتیضاح از دست این بی عدالتی و نابرابری ها به خدا پناه ببریم. محمودزاده یادآور شد: کولبرها کسانی هستند که برای کسب 
لقمه حالل به معابر مرزی می روند و یک محموله ســنگین را برای تنها 100 هزار تومان حمل می کنند اما افرادی با روابط خاص و با یک توصیه نامه 
بدون زحمت و بدون دریافت مجوز،  هزاران تن محصوالت کشاورزی مثل پرتقال و خشکبار را از مرزهای رسمی بدون طی مراحل قانونی وارد می کنند.

پیگیری روز

دو فوریت طرح ایجاد کمیته حقیقت یاب پالسکو تصویب نشد
در حالی که اعضای شــورای شهر تهران از پیشنهاد طرحی دوفوریتی برای تشکیل کمیته حقیقت یاب پالسکو خبر 
داده بودند، این طرح امروز با یک فوریت به تصویب رسید.  مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مورد حواشی 
تشــکیل کمیته حقیقت یاب حادثه پالسکو با بیان اینکه دو کمیته دیگر در شورا مشغول بررسی این موضوع هستند، 
گفت: تشــکیل این کمیته نتوانســت امضای الزم برای دو فوریت را کسب کند و به صورت یک فوریت در دستور کار 
قرار می گیرد. رییس شــورای شهر تهران افزود: تنها 14 امضا برای دو فوریت این کمیته حقیقت یاب حادثه پالسکو 
وجود داشــت و در نامه ای که برای من ارسال شده، 14 امضاء وجود دارد و این نشان می دهد که تعداد امضاها برای 

دو فوریت جمع نشــده و حتی دو نفر از اعضا نیز در ذیل امضای خود، مخالفت خود را برای ایجاد این کمیته و دو فوریت مقرون کرده اند. با این حال 
ســخنگوی فراکسیون اصالح طلبان شورای شهر تهران از حد به نصاب رسیدن امضا برای دو فوریت تشکیل کمیته حقیقت یاب پالسکو خبر داد. 
محمدمهدی تندگویان در گفت وگو با ایسنا در حاشیه جلسه سیصد و بیست  و پنجم شورای شهر تهران که در حال برگزاری است، گفت: دو فوریت 

طرح تشکیل کمیته حقیقت یاب ویژه پالسکو که در روز یکشنبه مطرح شد، توانست 14 امضای اعضای شورای شهر تهران را به دست آورد.
سخنگوی فراکسیون اصالح طلبان شورای شهر تهران با بیان اینکه مجتبی شاکری یکی از امضاء کنندگان این طرح بود اما در ذیل امضای خود 
عنوان کرد که تنها با قید یک فوریت موافق اســت، گفت: فاطمه دانشــور و علی صابری صبح امروز دو فوریت طرح تشــکیل کمیته حقیقت یاب را 

امضاء کردند و با احتساب این دو امضا تعداد امضاها به عدد 16 می رسد و می توان این طرح را با قید دو فوریت مورد بررسی قرار داد.
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آیت الله محمدکاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه ما نیز امروز باید اینگونه باشــیم و از چیزی نترســیم، تصریح کرد: در جریان فتنه، برخی روحیه جهادی نشــان ندادند و مقام معظم 
رهبری را تنها گذاشــتند و برخی علما و روحانیون و گویندگان کوتاه آمدند. رئیس بنیاد بین المللی غدیر، انقالب اســالمی را مقابله تمام اســالم با تمام کفر برشــمرد و افزود: رهبری این نظام نیاز به عنایت 

الهی دارد اما برخی غافل از آن بوده و با امکانات دولت سعی دارند کسانی را بزرگ کنند تا پرچم رهبری را در آینده به او بسپارند در حالی که خداوند متعال چیز دیگری می خواهد. صدیقی با بیان اینکه شیعه 
صاحب دارد و بازی های سیاســی دلبخواه کســی نیســت که بخواهند کســی را باال ببرند، گفت: امروز مقام معظم رهبری برای همه توصیه دارند که انقالبی باشند و با بسیجی ها سازگاری داشته باشند و از 
دید ما، خامنه ای، خمینی دیگر اســت و همان صالبت امام را در مقام معظم رهبری می بینیم. وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری از روحانیون توقع دارند مانند ســال های پیش که یار امام بودند، امروز نیز 

همراه باشــند تا مملکت را به صاحب آن یعنی حضرت ولی عصر )عج( تحویل بدهند.

هشدار شمخانی درباره نقض برجام
 علی شمخانی در دیدار با ژان مارک ِارو، وزیر 
امور خارجه فرانســه با استقبال از گسترش 
روابط سیاســی و اقتصادی بین دو کشوردر 
فضای پســا برجام برضرورت تسریع در رفع 
موانع باقیمانده بــه ویژه در بخش مبادالت 
بانکی تأکید کــرد و اظهار داشــت: تداوم 

برجام در گرو پایبندی طرفین براجرای تعهدات بوده و فاصله گرفتن از این 
روند با هر بهانه ورویکردی ،موجب شکل گیری واکنش متقابل خواهد شد. 
وی با اشــاره به اقدام های تروریستی انجام شده در فرانسه که کشته شدن 
شهروندان بیگناه این کشــور را بدنبال داشت،ضرورت برخورد همه جانبه 
با مقوله تروریسم را یاد آور شد  و افزود: اتخاذ رویکردهای دوگانه در مقابله 
با تروریســم و تفکیک تروریســم به خوب و بد ،فرجامی جز گســترش موج 

خشونت و جنایت بدنبال ندارد.

آیت اهلل هاشمی بر همه ما حق دارند
 آیت الله مصباح یزدی به مناسبت درگذشت 
ریاســت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: این مصیبت را تسلیت عرض مي کنم و 
برای همه گذشتگان و حق داران، مخصوصا 
آن بزرگان طلب مغفرت و عفو الهی و پاداشی 
در خور کرم و فضل خدا دارم. در بســیاری از 

موارد، انســان ها در عمل دچار اختالفاتی می شــوند و گاه یکدیگر را تخطئه 
می کنند و گاه خدای ناکرده از این هم باالتر می رود و به فتنه مي انجامد.وی 
با طرح این سئوال که منشأ این اختالفات چیست و چه باید کار کرد که از آن 
مصون ماند، ادامه داد: گاهی علت اختالف در ارزشگذاری و قضاوت نسبت 
به دیگران، جهل است و فرد یا افرادی به خاطر سوء تفاهم، اهمیت و ارزش 
کار دیگری را درک نمی کنند، و گاهی وجود یک رذیله اخالقی مانند حسد یا 
تکبر است که سبب می شود قضاوت نامناسبی نسبت به دیگران انجام شود.

موتلفه تا پایان در صحنه انتخابات می ایستد
ســید مصطفی میرسلیم، نامزد پیشنهادی 
حــزب موتلفــه اســالمی بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری بــا بیــان اینکــه موتلفه 
اســالمی تصمیم گرفته اســت وارد صحنه 
انتخابات شود و تا پایان بایستد گفت: اعتقاد 
داریم دیگر نمی توان ارزش های ناب انقالب 

اسالمی را بدون مدافع رها کرد. وی در همایش کانون اعضا و طرفداران حزب 
موتلفه اسالمی استان تهران اظهار کرد: ما نمی توانیم نسبت به حفظ میراث 
امام خمینی)ره( و شهدای انقالب اسالمی و حل معضالت کنونی کشور که 
دل مؤمنان به ویژه رهبر معظم انقالب را به رنج آورده است، بی توجه باشیم. 
ما در موتلفه اسالمی با اعتقادی راسخ می گوییم به نحوه اداره کشور آشنایی 
الزم را داریــم  یعنی می دانیم چگونه باید از نعمت هایی که خداوند به ما عطا 

فرموده است، بهره ببریم تا کشور به پیشرفتی خداپسندانه و با دوام برسد. 

می خواهند حوزه را به دوران 
قبل از انقالب برگردانند

رئیس شــورای عالی جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قــم گفت: گویا روند عمومی حوزه، به گونه ای پیش 
می رود که عده ای می خواهند تحت عناوین خاص، 

حوزه را به دوران قبل از انقالب برگردانند.
آیت الله محمد یزدی طی سخنانی در دیدار با اعضای 
شورای سیاستگذاری و هیئت علمی همایش »حوزه 
انقالبی« که در سالن همایش های جامعه مدرسین 
قم برگزار شد گفت: انقالبی بودن و بقاء و دوام پایگاه 
انقــالب که همان حوزه های علمیه اســت، یکی از 
موارد مهمی است که شک نداریم مورد رضایت ولی 
امــر بوده و در حقیقت رکن اصلی انقالب اســالمی 

به شمار می رود.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین با اشاره به جایگاه 
والیت فقیه در جامعه گفت: بحث والیت فقیه بحثی 
صرفا نظری نیست بلکه بحثی اجرایی و عملی است 
که باید در منظر حاکمیت به طور کامل احســاس و 

دیده شود.
وی تأکیــد کرد: ولی امر به عنــوان نایب امام زمان 
)عج(، آنقدر در میان امت مقبولیت، محبوبیت و نفوذ 
دارد که هیچ گاه نمی گذارند چیزی از خواســته های 
ایشان بر زمین بماند و از مهم ترین خواسته های رهبر 
انقالب نیز همین مسئله بقاء و دوام انقالبی گری در 

حوزه علمیه است.
یــزدی در ادامه بر ضــرورت فعالیت در عرصه حوزه 
انقالبــی تأکید کرد و گفــت: نگرانی ای که در میان 
بسیاری از دلسوزان وجود دارد، این است که گویا روند 
عمومی حوزه به گونه ای پیش می رود که می خواهند 
تحت عناوین خاص، حوزه را به دوران قبل از انقالب 
برگردانند و روند عمومی حوزه را به ســمت فراموشی 

ریشه های انقالب سوق دهند.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین ادامه داد: وقتی 
ســخن از انقالبی ماندن حوزه بــه میان می آید، باید 
حوزه های علمیه، به خصــوص حوزه علمیه قم، به 
عنوان بزرگ ترین حوزه شیعی که ده ها تشکل رسمی 
و غیررسمی را در خود جای داده، مهم شمرده شود.
این اســتاد حوزه افــزود: در انقالبی مانــدن حوزه، 
باید شــاکله کلی حوزه و مجموعــه ای کامل اعم از 
مرجعیت، اســاتید، طــالب و نیز فعــل و انفعاالت 
حاکــم بــر آن که ضمن ارتبــاط متقابل بــا یکدیگر 
نســبت به کار هم حساسیت دارند، برای مقابله با به 
فراموشی سپرده شــدن اهداف اصلی انقالب مورد 

توجه قرار گیرند.
وی بــا تأکید بر اینکــه وحدت دیانت و سیاســت از 
مهم تریــن اهدافی اســت که همواره مــورد هجمه 
دشمنان اسالم در گذرگاه های مختلف زمانی بوده 
است، تصریح کرد: مسئله وحدت دیانت و سیاست 
یکــی از پایه هــای اصلی انقالب اســت و این مهم 
بایــد مورد توجــه و تأکید مراجع، اســاتید، طالب و 

تشکل های مختلف و متنوع حوزوی باشد.
رئیــس جامعه مدرســین ضمــن تأکید بــر توجه به 
پویایی حوزه های علمیه، یادآور شــد: حوزه انقالبی 
باید به گونه ای باشــد که وقتی از بیرون به نهاد حوزه 
نگریســته می شــود، حوزه، مجموعه ای پویا، زنده، 
پرتالش و حساس نســبت به همه مسائل و حوادث 
انقالب، نظام، اســالم، جامعه و حقایق و وقایع دنیا 

ترسیم شود.
وی با تأکیــد بر اینکه نباید تنها بــه چند نقطه فعال 
و امیدبخش حوزوی دلخوش باشــیم، اظهار کرد: 
اگر به تمــام ارکان حوزه های علمیه توجه نداشــته 
باشیم، طولی نخواهد کشید که برخی نادان، با اسم 
اســتقالل، حوزه را به حوزه قبــل از پیروزی انقالب 

برمی گردانند.

نامهنیوزنوشت:پشتپردهدیداربذرپاشوآیتاللهمصباح
حمایت احتمالی آیت الله مصباح یزدی از بذرپاش برای انتخابات 96 این موضوع را در ذهن تداعی می کند که طیف پایداری در انتخابات 

به طور حتم گزینه خواهند داشت و این موضوع کار اصولگرایان برای رسیدن به وحدت را سخت تر می کند.

عصرایراننوشت:هاشمیرفسنجانی؛غایِببزرِگآییِن۳8
زبان پرخاش گران اما امسال بسته است چون در 7 سال گذشته عادت داشتند به هاشمی اهانت کنند و امسال این موضوع دیگر قابلیت 

پرداختن ندارد.

الفنوشت:پاشایی،هاشمیوپالسکو...
گرد و خاک پالسکو بیشتر از چهارراه استانبول در شبکه های مجازی بود. هنوز هم غبارها نخوابیده است. بحران پالسکو انقدرها دامنه 

نداشت. اما "جیب دوختن های رسانه ای" و "کیسه کشیدن های سیاسی" آنقدرها جذابیت دارد که آتش پالسکو را همچنان شعله ور نگه 
دارد.

فردانیوزنوشت:۳فرضیهاصالحطلبانبرایمعرفیکاندیدایجایگزینروحانی
اصالح طلبان به درستی می دانند حسن روحانی به خودی خود پایگاه و بدنه اجتماعی مناسبی برای کسب رای در جامعه ندارد؛ به نظر می 

رسد در این دوره نمی خواهند چک سفید امضای حمایت بی چون و چرا به وی بدهند و به دنبال رایزنی و چانه زنی بر سر مطالباتشان هستند.

عکس روزسایت نگار

دیدار وزیر امور خارجه 
فرانسه با رئیس جمهور

خبرنامه
سه شــنبه 12 بهمن مــاه 1395

رقابت های سیاسی مدیریت کشور ذبح می شود
علی الریجانی: آیا حفظ دانش هسته ای در پس توافق هسته ای امر کم ارزشی بود؟

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که »در نظریه امام خمینی)ره( مردم 
در همه شئون کشور محور قرار داشتند« گفت: امروز در فضای غبارآلودی که 
گاه به خاطر اختالف نظرهای سیاســی ایجاد می شــود حقایق انقالب نادیده 

گرفته می شود که ظلم به انقالب بزرگی است که جهان اسالم را تکان داد.
علــی الریجانی در نطق پیش از دســتور امروز خود در جلســه علنی مجلس با 
تبریک آغاز دهه فجر اظهار کرد:  امام خمینی)ره( در سال 57 با ورود خود به 
ایران تحولی ایجاد کرد که بزرگترین تحول بود، حکومت دیکتاتوری وابســته 
شاه از هم پاشیده شد، حکومتی که مهمترین امتیاز خود را نمایندگی ژاندارمی 
آمریکا در منطقه می دانســت. به میزانی که در مقابل قدرت های بزرگ خاضع 

بود، در مقابل ملت گستاخ و دیکتاتور ظاهر می شد.

درنظریهامامخمینی)ره(مردمدرهمهشئونکشورمحور
قرارداشتند

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در نظریه امام خمینی)ره( مردم در همه شئون کشور 
محور قرار داشــتند. چه در سیاست، چه در اقتصاد و یا فرهنگ همه نهادهای 

حکومتی مستقیم و یا با واسطه با رای مردم مستقر گردیدند.
رئیس مجلــس همچنین اظهار کرد: مجلس که عصاره اراده ملت اســت در 
رأس امور قرار گرفت، قوه مجریه بخشــی مستقیم و بخشی با واسطه مجلس 
با اراده مردم انتخاب می شوند و رهبری که باالترین مقام حکومت است با رای 
مجلس خبرگان انتخاب می شود که اعضای آن توسط مردم مشخص می شود.
وی ادامه داد: در نگاه امام خمینی)ره( استقالل در همه وجوه آن عامل عزت 
ملی معرفی گردید، چه اســتقالل فرهنگی،  سیاسی و اقتصادی به این جهت 
در مقابل شــرق و غرب ایســتاد و شعار نه شــرقی نه غربی را محور دیپلماسی 
نظام قرار داد. وی در بخش دیگری از نطق خود اظهار کرد: آیا در اســتقالل 
سیاســی، ملت ایران ضرر کرد یا امروز سرافراز است؟ آیا تردیدی وجود دارد که 
ایرانی که در قبل از انقالب به خاطر حمایت از اسرائیل نزد کشورهای اسالمی 
ســرافکنده بود،  امروز محور مقاومت و تحوالت غیرتمندانه در منطقه اســت؟ 
آیا علی رغم همه فشــارهای بین المللی قدرت های بزرگ ایران امروز موفق به 

دانش پیشرفته هسته ای نشده است؟
رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: گرچه وقتی کشورهای بزرگ برای 
اینکه خود را موفق نشان دهند، زیاده سخن می گویند، اما آیا حفظ دانش هسته 
ای در پس توافق هســته ای امر کم ارزشــی بود؟ آیا امروز ایران قدرت اصلی 
در مبارزه با تروریســم در منطقه نیست؟ کشــورهای بزرگ در این زمینه بیانیه 
صادر کردند که 60 کشور متعهد شدند با تروریسم به صورت کاغذی بجنگند.

وقتیایران57باایران94قابلمقایسهنیست
الریجانی در ادامه به مقایســه کشور در ســال 57 و 94 پرداخت و گفت: علی 
رغم تحمیل هزار میلیارد دالر خســارت جنگ و رشــد جمعیت ایران که بیش 
از دو برابر ســال 57 شده است، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص 
داخلی از 15.8 درصد در سال 57 به 26 درصد در سال 94 رسیده است، سهم 
بخش معدن در تولید ناخالــص ملی از 25 صدم درصد به 1.14 صدم درصد 

در ســال 94 رسیده است. رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به رشد قابل توجه 
در حوزه کشــاورزی اظهار کرد: محصوالت زراعی 488 درصد رشد داشته اند، 
در محصوالت باغی 478درصد، در شــیالت 2 هزار و 471 درصد، در گوشت 
مرغ هزار و 184 درصد و در شــیر 258 درصد، رشــد ایجاد شده به طوری که 
در تولید گندم امسال به خودکفایی رسیدیم،  آن هم با همه مشکالت کم آبی،  
خشکســالی و افزایش جمعیت که وجود داشته است. الریجانی در ادامه بیان 
کرد: در تامین اجتماعی افراد تحت پوشش در سال 57، 5.8 میلیون نفر بودند 
که در سال 94 به 41.7 میلیون نفر رسیده اند، که در سال های اخیر با پوشش 

بیمه سالمت قریب به همه افراد تحت پوشش قرار می گیرند.
وی در مورد وضعیت آب آشــامیدنی نیز گفت: آب آشامیدنی روستاها در سال 
57، 25 درصــد بوده،  امروز باالی 90 درصد اســت. رئیس مجلس همچنین 
اظهــار کرد: نرخ مرگ و میر کودکان 111 مــورد در هزار بوده که امروز به 14 
مورد در هزار رسیده است و امید به زندگی 55 سال بود که به 75 سال افزایش 
داشته است. همچنین در بخش آموزش نرخ با سوادی 49 درصد بوده که امروز 
به 91.5 درصد افزایش یافته اســت. الریجانی افزود: تعداد دانشــجویان نیز 
16 هزار و 38 نفر بوده که در حال حاضر به 4 میلیون و 800 هزار نفر افزایش 
یافته است. همچنین تعداد اعضای هیات علمی 8 هزار و 249 نفر بوده که به 
72 هزار و 61 نفر رســیده است. رئیس مجلس همچنین بیان کرد: در بخش 
ارتباطات نیز 347 درصد تعداد مشترکین تلفن ثابت رشد داشته،  تلفن عمومی 
2790 درصد و ضریب تلفن ثابت نیز 875 درصد رشد داشته است که در همین 
زمینه تلفن روستاها 17 هزار و 374 درصد رشد داشته و از تعداد 312 روستایی 
که تلفن داشتند امروز 54 هزار و 520 روستا دارای تلفن هستند. تلفن همراه هم 
که وجود نداشته اما امروز حدود 75 میلیون تلفن همراه در دست مردم است.

رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: در زمینه مسکن نیز از هر 126 خانوار، 100 
واحد مســکونی وجود داشته که اکنون از هر 106 خانوار 100 واحد مسکونی 

وجــود دارد،  در زمینــه حمل و نقــل، آزاد راه ها 795 درصد رشــد،  بزرگراه ها 
278 درصد، راه های روســتایی 653 درصد،  در حمل و نقل دریایی و جابجایی 
کانتینرها 33 هزار و 457 درصد،  ظرفیت بنادر تجاری 1900 درصد،  ترانزیت 
دریایــی 21 هزار و 300 درصد،  یعنی 5 صدم میلیون تن ترانزیت دریایی وجود 

داشته که امروز به 10 میلیون و 7 دهم تن رسیده است.

»وحدت«ازپرتکرارترینواژههایامامبود
الریجانی اظهار کرد: متاســفانه در دوره هایی تالش می شد بر مدیریت های 
انقالب خط بطالن بکشند، امروز هم در فضای رقابت های سیاسی مدیریت 
کشــور ذبح می شــود و هر روز ماجرایی تمام ذهنیت جامعه را به جای تمرکز بر 

توسعه اقتصادی به سوی ابهام آفرینی سوق می دهد.
وی تاکید کرد: این افتخار نیســت که مرتب مدیرانــی را از قطار انقالب پیاده 
کنند، هنر در این است که قلمرو انقالبیون را افزایش دهند. رئیس مجلس در 
ادامه اظهار کرد: در بین واژه هایی که  امام خمینی)ره( تکرار می کردند کمتر 
واژه ای به میزان وحدت می توان سراغ گرفت که اشتراکات بسیار زیادی بین 
آراء سیاســیون و مدیران وجود دارد و عقل حکم می کند بر اشتراکات سرمایه 
گذاری کنیم نه در اختالفات. مشــکالت کالن اقتصادی کشــور نظیر تورم و  
بیکاری دالیل متنوعی دارد که در پناه عزم ملی قابل رفع شدن است نه پراکنده 
شدن و پراکندگی اذهان جامعه. الریجانی خاطرنشان کرد: ظرفیت مدیریت 
کشــور با تجربه گرانقدر گذشته سرمایه ملی برای ایران محسوب می شود که 
باید در جهت حل مشــکالت کشــور بخصوص در زمینه اقتصادی از آن بهره 
جســت. این امر در پناه متانت همراه با عقالنیت محقق می شود نه کشمکش 
های فرسایشی سیاسی که علی القاعده در هنگامه انتخابات فزونی می یابد. 
رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: بیایید با همه وجود قدر این انقالب را بدانیم 

که قدرشناسی آن در گرو خدمت به مردم شرافتمند ایران است.
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رصدخانه

به برجام عالقه مندیم
تأکید وزیر خارجه فرانسه بر همکاری با ایران در دیدار با ظریف

در راســتای توســعه و تحکیم روابط ایران با کشــورهای اروپایی در دوره 
پســابرجام، وزیر خارجه فرانسه شــب گذشته وارد تهران شد تا با شماری 
از مقامات ارشد ایرانی دیدار و گفت و گو کند. وی  که در رأس یک هیأت 
اقتصــادی به ایران ســفر کرده، بــا حضور در محــل وزارت امور خارجه 
جمهــوری اســالمی ایران با محمدجــواد ظریف، همتــای ایرانی خود 
دیدار و گفت وگو کــرد. ژان مارک آیرو پس از این دیدار در یک کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با ظریف حاضر شد. وی با تسلیت حادثه پالسکو به 
ملت و دولت ایران و قدردانی از اســتقبال به عمل آمده از وی در تهران 
اظهار داشــت: این دیدار برای من بســیار مهم بود بــه خصوص بعد از 
دیداری که آقای روحانی از فرانســه داشت. وی افزود: روسای جمهور 
دو کشــور تصمیم گرفتند پویایی جدیدی در روابط ایجاد کنند و این سفر 

در همین راستا صورت گرفت.
آیرو با اشاره به توافق وین و همزمانی حصول برجام در 14 ژوئیه که روز ملی 
فرانســه نیز هست، عنوان کرد: این روز مهمی برای ماست و این توفیقی 
بود که این روز همزمان شد. برجام توافقی تاریخی است و به همه ناامیدان 
ثابت می کند که راه و مسیر دیپلماتیک جواب می دهد و نتیجه داد و نباید 
نسبت به آن بی اعتنا بود. وزیر خارجه با بیان اینکه فرانسه بسیار عالقه مند 
به اجرای برجام است و سهم خود را در آن ایفا کرده است، اظهار داشت: 
فرانسه مایل است با شــفافیت در اجرای برجام حضور داشته باشد و این 
توافق کاماًل محقق شود و ما در این چارچوب فعالیت می کنیم و امیدوارم 
ادامه یابد و بتوانیم راهکارهایی پیدا کنیم که با مسائلی که برجام را به خطر 
می انــدازد، مقابله کنیم. وی ادامه داد: فصــل جدیدی در روابط ایران و 
فرانســه ایجاد شده است. دو کشور از همکاری در عرصه های منطقه ای 

و بین المللی منتفع می شوند.
وزیر خارجه فرانسه عنوان کرد که ایران و فرانسه در عرصه های منطقه ای 
و بین المللی دیدگاه های مشترکی با یکدیگر دارند. آیرو همچنین گفت که 
درباره مســئله حقوق بشــر نیز با ظریف گفت وگو کرده است. وزیر خارجه 
فرانســه با بیان اینکه هیچکس از تروریســم در امان نیست، خاطرنشان 

کرد: وظیفه همه اســت که با این تهدید مبارزه کنند و پاسخ هایی را برای 
بحران ها و منشــأ تروریسم پیدا کنیم. وی ادامه داد: فرانسه فکر می کند 
منطقه نیاز اضطراری به صلح، ثبات و توسعه و رفاه مردم دارد و زمان آن 
فرارسیده که کشــورهایی بزرگی که در منطقه هستند فرمول جدیدی در 
سوریه، یمن و عراق پیدا کنند. آیرو با تأکید بر اینکه ما هیچ راه حل نظامی 
برای درگیری های موجود نداریم، گفت: تنها راه حل آشتی امکان می دهد 
که تمام کشورها بتوانند حاکمیت و تمامیت ارضی خود را با احترام به تنوع 

فرهنگی و قومی منطقه حفظ کنند.
وی گفت: زمانی آقای روحانی در فرانسه بودند در ژانویه 2016 به توافقات 
زیادی دســت یافتیم و امروز بســیاری از آنها به خاطر پویایی شرکت های 
دو کشور محقق شــده است و از حمایت مقامات دولتی برخوردار بودند و 

تجارت ما االن بیش از 200 درصد افزایش یافته و شرکت های مشترکی 
ایجاد شــده که در ایران فعالیت می کنند و ایجاد اشتغال شده است. وزیر 
خارجه فرانســه با بیــان اینکه ایرباس در ژانویه گذشــته اولین هواپیما از 
هواپیماهایی که قرار بود به ایران تحویل دهد را تحویل داده است، اظهار 
داشت: قراردادی برای مدرن کردن فرودگاه های مشهد و اصفهان امضا 

شده و ایران ایر هم قرار است 40 فروند هواپیما خریداری کند.
وی گفت: اینها اولین توافقاتی اســت که حاصل شده است و کمیسیون 
مشترکی که امروز آغاز شد مایل است این جهش و پویایی موجود در روابط را 
تقویت کند زیرا به نفع دو کشور است و اینها وعده های مذاکرات وین است. 
آیرو اضافه کرد: در زمینه تحقیقات، آموزش عالی، هنر و .. توافقات زیادی 
داشتیم و اجازه می دهد که شاهد حضور دانشجویان بیشتری در فرانسه 

باشیم و تبادل دانشجو و محقق داشته باشیم. ما در سیستم اعطای ویزا 
به تمام ایرانیانی که مایل هستند به فرانسه سفر کنند، تسهیالتی را فراهم 
می کنیم و هدف این است که هر چه سریع تر صدور ویزا برای توریست های 
ایرانی در فرانســه را دو برابر کنیم، بــرای اینکه جوامع و جوانان ما بتوانند 
همدیگر را بهتر بشناســند و ســهم خود را در فصل جدید روابط ایفا کنند. 
وی ادامــه داد: این تحوالت فصل جدیــدی در روابط کهن و تاریخی دو 
کشــور است. آیرو همچنین گفت از حضور در ایران و تالش برای تقویت 

روابط بسیار خرسند است.
وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به سؤال خبرنگار فرانس 24 درباره مشکالت 
بانکی موجود بین ایران و فرانســه اظهار داشــت: پیشرفت هایی در این 
زمینه حاصل شــده ولی باید تالش های بیشــتری در این زمینه صورت 
گیــرد. وی افزود: ما با بانک های فرانســوی صحبــت کرده ایم و آنها از 
حضور در ایران خودداری می کنند و آن هم به خاطر مجازات هایی است 
که آمریکایی ها در گذشــته نســبت به آنها اعمال کردنــد و این بانک ها 
خیلی محتاط شــده اند. آیرو با بیان اینکه ویژگی قانون آمریکا این است 
که فرامرزی عمل می کند، عنوان کرد: در گذشته بدین منظور جلسه ای 
در پارلمان فرانســه تشکیل شــد و ما با آلمان ها در این خصوص مواضع 
مشــترکی داریم و معتقدیم که باید تصمیمات اروپایی گرفته شود، چون 

باعث ضرر و زیان ما می شود.
وی ادامــه داد: برخــی از بانک هــای کوچک تــر در این ســفر به همراه 
شرکت های فرانسوی حضور دارند و حضور آنها باعث می شود که برخی از 
پروژه ها از بن بست خارج شود. وزیر خارجه فرانسه با بیان اینکه کشورش 
ضمانت های صادراتی خود را بســیج کرده و صادرکنندگان فرانســوی از 
امکانات جدیدی برخودار شــده اند، گفت: فرانسه جزو اولین کشورهایی 
است که در حال فعالیت در این زمینه است. وی افزود: در حال مبادله یک 
برنامه اصالحات در خصوص سیستم بانکی با ایران هستیم برای اینکه با 
برخی از اســتانداردها و معیارهای بین المللی تطبیق یابد. آیرو گفت: باید 

صبر داشته باشیم و این صبر مثبت است.

برکناریرئیسسازمانمهاجرتآمریکابهدلیلمخالفتباترامپ
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تصمیمات جنجالی خود طی روزهای اخیر اقدام به برکناری رئیس موقت سازمان مهاجرت و گمرک این کشور کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در سکوت خبری مدیر کنونی سازمان 
مهاجرت و گمرک را که بازوی اداره امنیت داخلی آمریکا به شمار می رود، برکنار کرد. این اقدام ترامپ درحالی صورت گرفت که مقامات گمرک آمریکا در روزهای گذشته در حال تفسیر فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران 
مســلمان به این کشــور بودند. جان کلی، مدیر جدید ســازمان امنیت داخلی آمریکا شب گذشته در بیانیه ای از انتصاب توماس هومان به عنوان سرپرست جدید سازمان مهاجرت و گمرک خبر داد. این درحالی است که در این بیانیه به نام 
دانیل راگسدیل، رئیس قبلی این اداره اشاره ای نشده است. با خبر انتصاب هومان که پیش از این وظیفه بازداشت ها و اخراج مسافران را برعهده داشت، به نظر می رسد دولت ترامپ در تصمیم خود برای اجرای اقدامات سختگیرانه علیه 
مهاجران جدی است. این انتصاب به دنبال آن انجام شد که رئیس جمهوری آمریکا »سلی ییتس« سرپرست وزارت دادگستری این کشور را پس از مخالفت وی با فرمان اجرایی مبنی بر لغو موقتی صدور روادید برای شهروندان کشورهای 
هفت گانه و پذیرش پناهجویان، برکنار کرد. سرپرست وزارت دادگستری آمریکا، در فقدان نامزد معرفی شده هدایت این وزارت خانه را برعهده داشت، در »اقدامی به شدت کم سابقه« گفته بود به وکالی این وزارت خانه دستور داده از فرمان 
اجرایی صادرشده از سوی رئیس جمهوری دفاع نکنند. کاخ سفید پیش از دستور برکناری سلی ییتس، سخنان او را »لفاظی« توصیف و خاطرنشان کرده که رئیس جمهوری در حوزه اختیارات خود، قانونا، فرمان اخیر را صادر کرده  است.

کودک آواره عراقی در اردوگاه

تظاهرات در اعتراض به سفر ترامپ به 
انگلیس در لندن

ادای احترام به قربانیان حمله به مسجد در کبک

 تصادف شدید با 65 مجروح 
در فرانسه

جلسهفوریشورایامنیت
دربارهایران

دیپلمات ها از برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل 
برای بررسی ادعای آزمایش موشک بالستیک میان برد از سوی 
ایران در روز سه شنبه )امروز( خبر می دهند. این جلسه فوری به 
درخواســت آمریکا و پس از مطرح شدن تقاضایی در خصوص 
واکنش سازمان ملل در این خصوص از سوی سفیر رژیم اسرائیل 
برگزار می شــود. دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در این 
خصوص با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »در پی آزمایش موشک 
بالســتیک میان برد ایران در 29 ژانویه، ایاالت متحده خواستار 

برگزاری جلسه فوری و مشورتی شورای امنیت شده است«.

هشدارمدیرعامل»فورد«
بهترامپ

مدیرعامل خودروســازی فورد به رئیس جمهور آمریکا، دونالد 
ترامپ هشــدار داد کــه در صورت عدم تعدیل اســتانداردهای 
جدید مصرف سوخت، حدود یک میلیون شغل مورد تهدید قرار 
می گیرند. فورد ارزیابی خود را پس از مالقاتی که روز ســه شنبه 
گذشته بین ترامپ و بزرگان صنعت خودروسازی برگزار شد ارایه 
داد. مــارک فیلدز به همراه مری بارا از جنرال موتورز و ســرجیو 
مارچیونه از فیات کرایسلر خاطر نشان کردند که به دنبال حذف 
استانداردهای مصرف سوخت نیستند اما با توجه به قوانین جدید، 

تقاضای انعطاف پذیری بیشتری را در این استانداردها دارند.  

دستگیریسرکردهطالبان
در»قندوز«افغانستان

رسانه های محلی افغانستان گزارش دادند که یکی از سرکردگان 
ارشد طالبان که مسئول استخدام و جذب شبه نظامیان به این 
گروه تروریســتی بود، در والیت »قندوز« در شــمال افغانستان 
دستگیر شد. یک رسانه محلی به نقل از وزارت کشور افغانستان 
اعالم کرد فرد مذکور که با نام »عبدالله« شناخته می شود، روز 
یکشنبه طی عملیات »نیروهای پلیس نظم عمومی« دستگیر 
شــد. یکی دیگر از سرکردگان ارشد طالبان به نام »عبدالوکیل« 
نیز در این عملیات دستگیر شده است.  گروه تروریستی طالبان 

تاکنون به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است.

اقدامجدیدآمریکاوناتو
برخالفخواستروسیه

ارتــش آمریکا قصد دارد در یک اقدام کم ســابقه و با وســعت یا 
تعدادی تانک را در مرز روسیه و در کشورهای حوزه بالتیک مستقر 
ســازد. این اقدام از زمان جنگ ســرد تا کنون بــی س ابقه بوده 
است. تعدادی از تانک های Abrams US M1A2 که در مانور 
مشترک آمریکا و لهستان مورد استفاده قرار گرفته اند قرار است 
به سه کشور حوزه بالتیک یعنی، لتونی، استونی و التویا فرستاده 
شود و تا بهار که نیروهای ناتو در این کشورهای مستقر شوند در 
این منطقه به کار گرفته شــود. این اقدام بخشــی از اقدام های 

اطمینان بخش آمریکا به صیانت از کشورهای حوزه ناتو است.

بین الملل
سه شــنبه 12 بهمن مــاه 1395


